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P R O T O K Ó Ł  NR XXIV/2018 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 12 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Józef Pawłowski i Justyna Politowicz),     

- 26 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-  z Urzędu Gminy: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - Sekretarz Gminy, Emilia 

Widawska – Skarbnik Gminy, Agnieszka Wójkowska-Pawlak - Radca Prawny.  

  

Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do 

nin. protokołu.  

 

Ad. 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.04 otworzył XXIV sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie 

z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 12 radnych, co wobec ustawowego 

piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok, 

   b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021. 

   4. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 czerwca 2018 

roku. 

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  
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7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Na wniosek Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zaproponował  wprowadzić 

do porządku obrad projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-

2019 jako punkt trzeci (3) litera „c”. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 

dokonanie zmian w porządku obrad. 

Nikt z radnych nie zgłosił więcej propozycji zmian porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych. 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składy 

Rady, tj. 12 głosami „za”.  

Na sekretarza obrad Przewodniczący zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy 

Wioletty Szwajewskiej. Innych kandydatur radni nie zgłosili.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Wioletty Szwajewskiej.   

W głosowaniu brało udział 12 radnych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wioletta Szwajewska została wybrana sekretarzem 

obrad jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  4, 5 i 6 

do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok. 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i przedstawił projekt uchwały -  sesja pod tym 

kątem była zwołana, ponieważ jesteśmy po przetargu na drogi i pieniędzy brakło, ale postaram 

się omówić wszystkie tam dochody i wydatki. W dziale 756 zwiększamy plan dochodów o 

kwotę 22.700,00 zł z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego i tutaj chodzi o pas drogowy 

Wojciechowice-Zawady, gdzie użyczyliśmy pasa drogowego pod budowę nitki gazociągowej. 

W dziale 900 plan dochodów zwiększamy o kwotę 117.000,00 zł z tytułu wpływu z Urzędu 

Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych. To dotyczy Składowiska  Odpadów. 
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W dziale 921 zwiększamy plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu  otrzymanej 

dotacji celowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących 

zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Stefanów projektu lokalnego pod 

nazwą: „Budowa kapliczki przydrożnej” i tutaj jest ten projekt, w sumie były złożone trzy 

projekty. Dwa projekty przeszły: jeden w Kterach i drugi w Stefanowie. Wkład własny 

mieszkańców tutaj jest w postaci 1.740,00 zł. W dziale 926 zwiększamy plan dochodów 

bieżących o kwotę 5.000,00 zł. Też z tego samego tytułu, w zakresie realizacji  w miejscowości 

Nowe Ktery projektu lokalnego pod nazwą : „Sołecki Plac Zabaw z Siłownią Zewnętrzną”. Też 

jest tutaj 5.000,00 zł pozyskane. 1.000,00 zł jest wkładu własnego mieszkańców. W wydatkach: 

w dziale 010 zmniejszamy plan wydatków majątkowych o kwotę 1.155.000,00 zł z zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery”. Na 

poprzedniej sesji wprowadzaliśmy taką inwestycję, ale niestety, ze względu na to, że jesteśmy 

po przetargu na drogi, które wyszły nam w stosunku do kwot do przetargu z marca, z lutego 

ok. 20% wyższe kwoty, tą inwestycję musimy zdjąć. Także, ja dalej będę czytał i będę omawiał. 

W dziale 600 zwiększamy plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie 

inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w 

Krzyżanówku”. Jest to droga między wiaduktem biegnącym od Kaszew-Kolonii a 

Składowiskiem Odpadów. Tam jest 450 mb. Mieliśmy zaplanowane 140 tys. zł na ten odcinek. 

To nie jest duży odcinek. Niestety, musimy podwyższyć na kwotę 170 tys. zł, żeby wykonać 

ten odcinek, a on rzeczywiście jest wskazany, ponieważ to byłaby taka dziura między dwoma 

asfaltami, między dwoma drogami z masy asfaltowej. W dziale 600 zwiększamy plan 

wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne. Tutaj mówimy o 

drogach wprowadzonych do budżetu na poprzedniej sesji, czyli o Kaszewach Dwornych 

mówimy, o Złotnikach, o Krzyżanówku, o Władysławowie, nakładce asfaltowej oczywiście, o 

Wojciechowicach, o Bronach, o Kaszewach Kościelnych i Łękach Górnych. Mieliśmy 

zaplanowane środków finansowych 1.496 tys. zł. Natomiast najtańsza oferta jaka była złożona 

przez Firmę „WOTEX” pana Wacławskiego, opiewa na kwotę 1.796 tys. zł, czyli brakuje 300 

tys. zł, które, żeby wykonać, niestety, musimy te środki zabezpieczyć i dopiero możemy 

podpisać umowę. Dlatego też, jest tak niespodziewanie zrobiona ta sesja. Następną ofertą, którą 

złożyła, to była Firma PRD, była bodajże 200 tys. zł droższa – 1.900 tys. zł z groszami i jeszcze 

Firma ERBEDIM, która złożyła ofertę na kwotę 2 mln niecałe 150 tys. zł. Także, myślę, że jak 

byśmy unieważnili ten przetarg, to pewnie by nie było taniej, a odwlekłoby się to z miesiąc, 

półtora, a pewnie może i trochę drożej. Następnie zwiększamy plan wydatków bieżących o 

kwotę 21.700,00 zł na zadania statutowe: na paliwo do ciągników, na wykaszanie, na 
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ewentualne, jakieś tam awarie i tutaj 3.580,00 zł bodajże, zwiększamy na zapłacenie za zajęcie 

pasa drogowego w drodze powiatowej w Kterach. Jest tam nasza nitka wodociągowa. Co roku, 

niestety, taką opłatę ponosimy, odprowadzając do Powiatu. W dziale 700 zwiększamy plan 

wydatków majątkowych o kwotę 3.300,00 zł na zakup pompy ciepła do budynku komunalnego 

w Pawłowicach. Najtańsza oferta jaka wpłynęła opiewa na kwotę 18.300,00 zł. Na poprzedniej 

sesji zabezpieczyliśmy 15 tys. zł z myślą, że to wystarczy. Niestety, te 3.000,00 zł braknie. 

Zdecydowaliśmy tutaj na komisji, że dołożymy, żeby już tą inwestycję wykonać. Zwiększamy 

plan  wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadanie pn.: „Wymiana poszycia 

dachowego na budynkach komunalnych w Rustowie i Kterach”. To 1.000,00 zł dokładamy ze 

względu na  konieczność  odbudowania, w sumie od podstaw, dwóch kominów w Kterach, 

ponieważ okazało się, że rzeczywiście, jak kominiarz poszedł, żeby już tam doprowadzić do 

kultury, to stwierdził, że podczas czyszczenia te cegły, to wszystko się osypuje, do środka 

wpada. Także, no, należałoby przy tej inwestycji te kominy dwa zrobić i jeszcze tutaj na 

budynku w Rustowie zaszła potrzeba zrobienia takich trzech grilli na wywietrzniki, do trzech 

w sumie mieszkań. Następnie zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł  na 

zadania statutowe. Tutaj generalnie na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych: 

świetlica w Pawłowicach i generalnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W dziale 750 

zwiększamy plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadania też statutowe. I tutaj 

generalnie jest potrzeba zakupu programu związanego z ochroną danych osobowych tzw. 

RODO, o którym państwo słyszeliście, jak również komputer czy drukarka. To są te kwoty. 

Zwiększamy również plan wydatków o kwotę 41.700,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone. Tutaj chodzi generalnie o stażystów, którzy są z terenu naszej gminy przyjmowani. 

Po prostu stwarzamy im możliwość odbycia tej  pierwszej pracy, odbycia tego stażu. Niestety, 

to się wiąże z kosztami, z pewną efektywnością,  która jest przez Urząd Pracy narzucana, na 

zatrudnienie na następne trzy miesiące. No, ale gdzieś ci młodzi ludzie muszą ten staż odbyć. 

Nie przyjmujemy spoza terenu gminy. Jedynie tylko z terenu gminy Krzyżanów naszych tutaj 

studentów czy absolwentów ze szkół średnich. W dziale 900 zwiększamy plan wydatków 

bieżących o kwotę 863.200,00 zł. I tutaj jest to kwota zabezpieczona z tytułu nadwyżki 

dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, którą przekazujemy na 

rzecz WFOŚ-u – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Średnia krajowa dochodów 

gmin i powiatów przypadająca na jednego mieszkańca w 2017 roku została wyliczona na 11,30 

zł i te 11,30 zł jest przeliczane na, mnożone przez liczbę mieszkańców w danej gminie razy 

dziesięć i wówczas wychodzi nam kwota, którą możemy ze spłaty opłat i kar środowiskowych, 

którą dokonuje Składowisko Odpadów Firma Tonsmeier do Urzędu Marszałkowskiego. Dla 
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nas wychodzi ta kwota 480 tys. zł. Każda kwotą, którą w danym roku Tonsmeier wpłaci więcej, 

to tą kwotę do 15 sierpnia następnego roku musimy zwrócić do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Także, to jest taki, taki bezpłatny kredyt na rok czasu. Obracamy tymi 

pieniędzmi, ale, niestety, więcej jak to 480 tys. zł nie możemy z tytułu tych opłat 

środowiskowych otrzymać. Także, to jest ta kwota z nadwyżki z poprzedniego roku. Dlatego 

też, ta inwestycja m.in. ze względu na tą dużą kwotę, stację uzdatniania zdejmujemy. 

Zwiększamy również plan wydatków o 6.740,00 zł na zadania statutowe na  realizację w 

miejscowości Stefanów projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa kapliczki przydrożnej”. Tak, 

jak mówiłem, ta inwestycja w sumie ma kosztować 6.740,00 zł. 1.740,00 zł jest z tytułu wpłat 

mieszkańców, 5.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego jest pozyskane. W dziale 926 

zapisujemy też zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.800,00 zł i tutaj jest właśnie dla 

Włodka Cholewy budowany „Sołecki Plac Zabaw z Siłownią Zewnętrzną”. 5.000,00 zł z 

Urzędu Marszałkowskiego, 1.000,00 zł od mieszkańców i 10.800,00 zł jest ta brakująca kwota 

z budżetu gminy. To tyle panie Przewodniczący. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – a przepraszam, jeszcze tutaj, pani Skarbnik mi tutaj podpowiada, 

ponieważ w międzyczasie po komisji przyszły pewne zmiany z Urzędu Wojewódzkiego. 

Dostaliśmy środki finansowe w kwocie 2.687,00 zł na  zabezpieczenie wypłaty dla urzędnika 

wyborczego i w związku z tym było wydane zarządzenie. Dlatego też, w tabeli nr 1, jak państwo 

macie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok, tam się zmieniła kwota. Plan dochodów po 

zmianach, na dole tabeli była kwota 17.516.300,86 zł, a teraz będzie o parę złotych więcej, 

czyli 17.518.987,86 zł. Następnie jeszcze w związku z tą zmianą w tabeli nr 2 też zmienia się 

kwota, która po zmianach wygląda tak: było 23.778.044,86 zł, a będzie 23.780.731,86 zł. I 

jeszcze mamy zmianę związaną z tym w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów 

na lata 2018-2021 i to jest załącznik nr 1. Tam, gdzie mamy rok 2018, w dochodach bieżących 

mieliśmy na komisji przedstawioną kwotę 17.516.300,86 zł, natomiast będzie 17.518.987,86 

zł. I jest jeszcze taki wiersz „Wydatki ogółem”, też w roku 2018, była kwota 23.778.044,86 na 

komisji, a teraz mamy kwotę 23.780.731,86 zł. Są to może takie symboliczne zmiany, ale, no, 

bez sensu byłoby robić komisję, żeby omawiać tą prognozę. Jeszcze państwo macie w 

objaśnieniach do wpf, też jest tam zmiana, gdzie jest zapisana kwota 2.687,00 zł z tytułu 

otrzymanej dotacji przeznaczonej na wynagrodzenie urzędnika wyborczego. To są takie 
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zmiany, o których na komisji nic nie mówiliśmy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, że coś takiego 

do nas w międzyczasie dojdzie. To tyle. Jeżeli są pytania, to postaram się odpowiedzieć. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród  radnych ma pytania, uwagi do 

projektu uchwały? 

 

Nikt  z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XXIV/244/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021. 

Przewodniczący Rady Gminy – radni z projektem uchwały zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jakieś głosy, pytania?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XXIV/245/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2018-2021 została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

3c. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019. 

Przewodniczący Rady Gminy – kolejny punkt, to jest punkt trzeci (3) ppkt „c”, to jest projekt 

uchwały, to jest punkt, który dzisiaj dodatkowo dołączony, który żeśmy przegłosowali, projekt 

uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 
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określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – bo tutaj Urząd Wojewódzki zauważył błąd, tutaj rzeczywiście 

błąd, drobny, ale błąd. Podejmowaliśmy w dniu 12 czerwca uchwałę, Regulamin 

wprowadzający zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów w ramach programu pn.: 

„PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI- II EDYCJA” i tutaj w rozdziale 3, tam, 

gdzie jest wysokość dotacji w § 6 w pkt. 4 macie państwo tabelkę, w której jest zapisane: moc 

źródła do 40 kW. Powinno być: moc źródła powyżej 40 kW. Także, tutaj jest jedynie taka 

zmiana.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – ze strony Rady pytania, uwagi? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XXIV/246/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 

2018-2019 została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 czerwca 

2018 roku. 

Protokół nr XXIII/2018 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XXIII/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 czerwca 2018 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  
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Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

5b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław 

Czekaj:    

- pełniłem cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy, 

- kontaktowałem się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców 

gminy, 

- brałem udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy, 

- uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum  oraz w uroczystości z okazji 

100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.  

Radny Zygmunt Jasiński – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja tu 

właśnie w odniesieniu do sprawozdania, co pan Wójt składał. M.in. tam było coś takiego, takie 

wyrażenie, że pan Wójt miał uzgadniać z komunikacją, można powiedzieć MZK, która ma do 

czynienia na naszym terenie. Najwięcej, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy różnych uwag, 

to jest w tym temacie. Gdzie by się człowiek nie ruszył, to aż tak trudno odpowiedzieć, bo 

przecież człowiek bezpośrednio tym tematem się nie zajmuje, tylko na komisjach bądź też 

obecnie, jak na sesjach. Ale należałoby panie Wójcie zrewidować, czy tym ludziom w jakiś 

sposób nie pomóc w pewnych sprawach. Ludzie przyjeżdżają do lekarza, jadą też na różnego 

rodzaju rehabilitacje do Kutna. Są autobusy z których nie mogą korzystać, ponieważ są ułożone 

w nieodpowiednim terminie dla nich bądź też są autobusy, gdzie robi się wycieczkę po całej 

gminie, prawda, albo po kilka gmin, dopiero się dostaje do Kutna. Mnie się wydaje, że nasze 

postulaty powinny być zauważone przez dyrekcję, czy też zarząd MZK i żebyśmy może w 

jakimś sensie zmienili coś dla dobra naszych mieszkańców, bo jakby nie było, to jest w naszym 

interesie. Myślę tak, bo możliwe, że pan Wójt już dużo w tej materii zrobił zachodów itd., to 

się może nie udaje załatwić, ale należałoby nasze postulaty tam wnosić i o coś jeszcze zabiegać. 

Mam też taki temat, tutaj była mowa na temat uzyskanych dotacji budowy czy nie budowy, a 
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remontu kapliczek. Proszę państwa, jest taka kapliczka na terenie gminy Krzyżanów, kapliczka 

historyczna. W roku bieżącym będzie 100 lat, jak została, prawda, wybudowana. Mieszkańcy 

właśnie Sokołu, bo to w Sokole jest, wnosili tu takie prośby do pana Wójta, do mnie, aby 

uzyskać pewnego rodzaju dotację na odbudowę, na remont tej kapliczki. Pan Wójt 

odpowiedział, że jest to prośba po terminie, bo gdyby ona była zgłoszona wcześniej, prawda, 

w innym terminie, byłoby to możliwe. Ale ja miałem przyjemność rozmawiania ostatnio na 

uroczystości obchodów 100-lecia w Kterach z panem Baryłą, a wcześniej jeszcze na 

uroczystości właśnie tej w Krzyżanowie z panią z Sejmiku Wojewódzkiego i ten temat 

podnosiłem, i przyrzekli mi, że coś w tej materii mi pomogą. I właśnie ja tutaj bym zaapelował 

do pana sołtysa z Sokołu, z Kaszew Kościelnych, prawda, do sołectwa, żeby takie zrobił 

rozeznanie, kosztorys, co zamierzają, ile by to kosztowało, jakie to koszty, prawda, i jako 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów byśmy się tego tematu podjęli. Na ile 

by się nam to udało w roku bieżącym byśmy czynili starania, aby może w październiku, może 

w listopadzie, prawda, pewnego rodzaju uroczystość odbyła się obchodów 100-lecia tej 

kapliczki. O ile się to nie uda nam w roku bieżącym, to byśmy ten temat przenieśli na następny 

rok. Ale tu właśnie nie ma  pana sołtysa, był pan sołtys, ale się pewnie zmył. Do niego bym 

właśnie apelował, żeby wspólnie z mieszkańcami, prawda, Sokołu, takie rozeznanie, prawda, 

mieli, jaki to byłby koszt i o jaką sumę pieniędzy chodzi. Tyle z mojej strony. Dziękuję za 

uwagę. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – pan radny podjął temat autobusów. Panie Zygmuncie, te autobusy 

chodzą tak, jak my ustaliliśmy tutaj wspólnie, razem, czyli Rada z Urzędem Gminy. Także,  to 

nie są narzucone przez Miasto Kutno godziny czy terminy, tylko one funkcjonują i chodzą tak, 

jak my tutaj ustaliliśmy uważając, że będą najbardziej spełniały oczekiwania mieszkańców. 

Także, nic nowego nam Miasto Kutno tutaj nie dało. Ja wiem, że wszystkim się nie dogodzi, 

bo jak np. autobus odchodzi za piętnaście ósma do Kutna, no, to jeden mieszkaniec mi mówi: 

no, panie Wójcie, ja zaczynam lekcje za piętnaście ósma, ale chcę się przygotować do lekcji 

jako nauczyciel. Ten autobus niech będzie wpół do ósmej. Nie da się tak, żeby co piętnaście 

minut puszczać autobus. Następna osoba mi mówi, że ona nie będzie czekała godzinę czasu za 

badaniami, bo ona chce, żeby był dziesięć minut po ósmej. Naprawdę, naprawdę się nie da 

(wypowiedź słabo słyszalna) dogodzić, nie da się. Te autobusy, to nie jest nic innego tylko to 

jest to, co tutaj wspólnie ustaliliśmy: te godziny, ten czas, te dni, do objazdu gminy i te linie. 

Także, tutaj, ja bym  już naprawdę nic nie kombinował, bo i tak nic nie wykombinujemy, chyba 

że dołożymy ze 2 mln zł, i nam puszczą co godzinę, i będą sobie chodzić (wypowiedź słabo 
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słyszalna), nie wiadomo po co. Także, to tyle. Jeżeli chodzi o kapliczkę, rozmawiałem z 

mieszkańcami Sokołu, bodajże w marcu. Nabór wniosków na to dofinansowanie z Urzędu 

Wojewódzkiego jest do 17 lutego. No, Sokół, nikt nie zgłaszał. Także, że nie brał udziału w 

tym naborze wniosków. Teraz mieszkańcy Sokołu wiedzą i sołtys też wie, żeby ten wniosek 

zgłosić. Myślę, że jak przeszedł taki wniosek w sołectwie Stefanów, to i w Sokole powinien 

przejść. Tylko kwestia, no, żeby ci ludzie byli cały czas zainteresowani realizacją tej kapliczki. 

To tyle. Dziękuję. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, w dniu 10 lipca 2018r.  wpłynął 

wniosek pani Doroty Kubiak Dyrektor Gimnazjum w Krzyżanowie o zwolnienie częściowe z 

obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć (wniosek stanowi załącznik nr 11 do 

nin. protokołu). Radni z wnioskiem zapoznali się na posiedzeniach Komisji w dniu 16 lipca 

2018r. Mając to względzie, proponuję, aby na złożony wniosek udzielić następującej 

odpowiedzi. Ja przedstawię teraz treść odpowiedzi do pani Dyrektor: „W odpowiedzi na pani 

wniosek  z dnia 10 lipca 2018r. o częściowe zwolnienie z obowiązku tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ze względu na warunki funkcjonowania szkoły, Rada 

Gminy Krzyżanów informuje, że przepisy nie zawierają upoważnienia dla organu 

prowadzącego do zwolnienia dyrektora szkoły w części z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin. Częściowe zwolnienie stanowi de facto obniżkę godzin. W związku z 

powyższym, nie jest  możliwe częściowe zwolnienie z obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

Ponadto Rada Gminy Krzyżanów nie zamierza zmieniać uchwały Nr XXII/227/2018 z dnia 26 

marca 2018r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,  ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin.” I tak brzmi treść odpowiedzi dla pani Dyrektor. Czy są 

jakieś uwagi do przedstawionej treści? Nie widzę. Wobec tego proszę o głosowanie. Kto jest 

za pismem treści przedstawionej? 

W głosowaniu brało udział 12 radnych. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  Rada Gminy 12 głosami „za”, tj. jednogłośnie 

podjęła decyzję, aby Dyrektorowi Gimnazjum w Krzyżanowie udzielić odpowiedzi na wniosek 

z dnia 10 lipca 2018r. w zaproponowanej przeze mnie treści. Dziękuję.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - jesteśmy w trakcie punktu „Wolne wnioski i 

informacje”. Czy jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo. Nie widzę. 

 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.40 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął sesję słowami: „zamykam XXIV sesję Rady Gminy Krzyżanów.”   

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                        Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                     Wiesław Czekaj 

 

 


