
RG.0002.3.2021                                 

P R O T O K Ó Ł  NR XXIV/2021 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

W DNIU 18 CZERWCA 2021 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Michał Jujka i Wioletta Szwajewska),         

-   pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - Sekretarz 

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

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Krzyżanów stanowią załączniki nr 

1 i 2 do nin. protokołu.  

 

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

obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XXIV sesję Rady 

Gminy. Przywitał radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie z listą 

obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 13 radnych, co wobec ustawowego 

piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2020 rok: 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2020 rok, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok,  
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b) przedstawienie Uchwały Nr V/79/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2020 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 

rok. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok, 

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024, 

    c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 

    d) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych, 

    e)  zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru podatku 

rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów, 

    f) zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów, 

    g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych, 

    h) współdziałania z Miastem Kutno w zakresie powierzenia Miastu Kutno zadania 

publicznego dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krzyżanów. 

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

7. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 16 kwietnia 

2021 roku. 
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8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

 

Ad. 3. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2020 rok: 

Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni zapoznali się na posiedzeniu Komisji z 

Raportem. Czy są jeszcze ze strony radnych głosy, uwagi odnośnie Raportu?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

b) debata. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie 

Gminy Krzyżanów za 2020 rok, proszę o głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Krzyżanów.  

W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

„Za” udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów głosowało 13 radnych.    

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr XXIV/196/2021 w 

sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów została podjęta bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, tj. 13 głosami „za”.   
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2020 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2020 rok.  

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie Wójcie, proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski - budżet gminy Krzyżanów na 2020 rok  został uchwalony 

przez Radę Gminy Krzyżanów uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 31  grudnia 2019 r. Dochody 

budżetu gminy na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 19.071.918,00 zł, w tym: dochody 

bieżące w wysokości 19.071.918,00 zł,  dochody majątkowe natomiast w wysokości 0,00 zł. 

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 21.306.918,00 zł, w tym: 

wydatki bieżące w wysokości 17.038.494,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości  

4.268.424,00 zł. Na  2020 rok  zaplanowano przychody w wysokości 2.900.000,00 oraz  

rozchody 665.000,00 zł. Po zmianach plan przychodów na dzień 31 grudnia  2020 r. wyniósł  

4.160.872,28 zł, w tym: wolne środki  437.078,28 zł, natomiast przychody ze spłat pożyczek i 

kredytów udzielonych ze środków publicznych – 162.458,00 zł, przychody z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym to kwota 3.561.336,00 zł. Po zmianach plan 

rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r.  wynosił 763.794,00 zł, w tym: udzielone pożyczki i 

kredyty 130.458,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  na kwotę  

633.336,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku  stan zadłużenia  wynosił 1.266.664,00 zł. Na 

dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił 23.716.554,83, w tym: dochody bieżące 

21.378.820 zł, dochody majątkowe 2.337.734,00 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 

2020 r. wynosiło 99,94 %,  w tym: subwencje i dotacje wykonano w kwocie  9.927.786,07 zł, 

co stanowi 41,88  % wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody własne wykonano w 

kwocie 13.775.150,91 zł, co stanowi 59,13  % wykonanych dochodów ogółem. Plan wydatków 

po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 27.113.633,11 zł, a wykonanie wydatków 

wynosiło 21.326.732,14 zł, co stanowi to 78,66 % planu, w tym: wydatki bieżące na plan 

20.283.633 zł zostały wykonane w kwocie 18.710.000 zł, co stanowi  92,24  % planu, wydatki 

majątkowe na plan 6.830.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.616.000 zł, co stanowi 38,31 
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% planu. Zmiany planu dochodów i wydatków były dokonywane zgodnie z art. 257 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Może jeszcze króciutko powiem o stanie 

środków na rachunkach bankowych na koniec grudnia. Przedstawiał się następująco: rachunek 

budżetu –  na tym rachunku mieliśmy 2.348.828,63 zł, w tym: na części oświatowej subwencji 

ogólnej na miesiąc styczeń  2021  r. kwotę 169.827,00 zł, na rachunku sum depozytowych było 

zdeponowanych 35.096,99 zł, na rachunku funduszu świadczeń socjalnych 6.164,70 zł. Może 

pokrótce tylko przypomnę, jakie zostały w 2020 roku wykonane inwestycje. Dokonaliśmy 

przebudowy drogi powiatowej nr 2112  Bedlno-Młogoszyn-Ktery na odcinku od granicy gminy 

Bedlno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702 w miejscowości Młogoszyn i na to 

wydatkowaliśmy kwotę 1.906.973 zł. Na tą drogę jednocześnie dofinansowanie pozyskaliśmy 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 580.261 zł. Na remont drogi w 

Zawadach wydatkowaliśmy 131.751 zł. Na remont drogi w Krzyżanówku wydatkowaliśmy 

45.679 zł. W ubiegłym roku również był zakupiony ciągnik rolniczy wraz z kosiarką 

wysięgnikową i kosiarką bijakową na kwotę 514.140 zł i w tym była pożyczka zaciągnięta 

umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

460.000 zł. Wykonano dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków za kwotę 4.500 

zł. Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Młogoszyn i Malewo na kwotę 26.935 zł. 

Natomiast z wydatków bieżących dokonano remontu dachu na budynku komunalnym w 

Rustowie za kwotę 29.292 zł. Dokonano remontu dachu na budynku komunalnym w Konarach 

za kwotę 5.233 zł. Naprawiono nawierzchnię dróg naszych gminnych gruntowych, jak również 

roboty cząstkowe asfaltowe na kwotę 56.879 zł, jak również wykonano przyczółek mostu na 

rzece Bzurze za kwotę 34.440 zł. Łącznie na inwestycje wydatkowano 2.755.831 zł. Natomiast 

pozyskano w 2020 roku z zewnętrznych źródeł 580.261 zł dofinansowanie z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 1.000.000 zł pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych też na montaż paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów, jak 

również na kwotę 460.000 zł była pozyskana pożyczka umarzalna na zakup ciągnika rolniczego 

wraz z kosiarką wysięgnikową. Te zewnętrzne źródła finansowania, to kwota 2.040.000 zł. 

Myślę, że to był dobry rok dla gminy i mimo tego, że był to rok w którym ta pandemia covida 

nas cały czas trzymała i szczerze mówiąc skutecznie opóźniała nam te inwestycje. To tyle, 

dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo panie Wójcie. Czy ze strony 

radnych są jeszcze jakieś głosy, uwagi do sprawozdania?     
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Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

b) przedstawienie Uchwały Nr V/79/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Uchwała Nr V/79/2021 stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska przedstawiła Uchwałę Nr V/79/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2020 rok. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Wójta Gminy 

Krzyżanów z wykonania budżetu za 2020 rok.    

 

c) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród z radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał 

pod głosowanie.    

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/197/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  radni z informacją zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi ze strony radnych? 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok. 

Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki nr 12 i 13 do nin. protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj  przedstawił opinię oraz wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krzyżanów z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu gminy Krzyżanów za rok 2020. 

 

g) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok. 

Uchwała Nr V/130/2021 stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj  przedstawił Uchwałę Nr V/130/2021 Składu   

Orzekającego   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z dnia 14 czerwca 2021 roku w 

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi nie zgłosił zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok.   

 

h) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 

2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poprosił o głosowanie w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2020.  

W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
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„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2020 głosowało 13 

radnych.   

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr XXIV/198/2021 w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2020 rok  została podjęta 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy,  tj. 13 głosami „za”. 

Dziękuję. Panie Wójcie, proszę przyjąć gratulacje.     

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – bardzo dziękuję Radzie za udzielenie absolutorium, ale też 

chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Gminy za dobrą pracę, bez której nie można 

byłoby wykonać tak wielu inwestycji, nie można byłoby rozwiązać tylu, tak wielu spraw 

bieżących. Z całego serca dziękuję wszystkim kierownikom referatów naszych. Dziękuję panu 

Jurkowi Łabie Kierownikowi Referatu Inwestycyjnego, dziękuję pani mecenas Agnieszce 

Wójkowskiej, pani Skarbnik, dziękuję pani Emilii i pani Sekretarz, jak wszystkim też 

pozostałym pracownikom. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo.  

 

Ad. 5 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24  do nin. protokołu. 

5a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/199/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 
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5b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 27 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/200/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2021-2024 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

 

5c. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/201/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych  została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

 

5d. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i 

czystości dróg powiatowych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/202/2021 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych  została podjęta jednogłośnie, tj. 13 

głosami „za”.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

 

5e. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru 

podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy 

Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 33 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/203/2021 zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie 

Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu. 

 

5f) zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 35 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXIV/204/2021 zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu. 

 

5g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/205/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych została podjęta jednogłośnie, tj. 13 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 38 do nin. protokołu. 

 

5h) współdziałania z Miastem Kutno w zakresie powierzenia Miastu Kutno zadania 

publicznego dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy 

Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 39 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/206/2021 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie 

powierzenia Miastu Kutno zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i zapewnienia 
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miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 40 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

Ocena stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy – radni z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi? 

 

Do przedstawionej oceny radni nie wnieśli pytań ani uwag. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 

16 kwietnia 2021 roku. 

Protokół nr XXIII/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

Biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 42 do nin. protokołu. 

Protokół nr XXIII/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 16 kwietnia  2021 roku 

został przyjęty jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 17.04.2021 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy 

T. Jakubowski.   

 

8b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 17.04.2021 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy są jakieś wolne wnioski ze strony radnych? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Ad. 10. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 9.55 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

         

Protokołowała:                                                                     Obradom przewodniczył:    

D. Idziak                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                  Wiesław Czekaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


