
RG.0002.4.2021 

P R O T O K Ó Ł  NR XXV/2021 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 22 LIPCA 2021 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 13 radnych według załączonej listy obecności (spóźniony Tomasz Żydowo, nieobecni: Michał Jujka, Wiesława 

Kotarska),    

-  z Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Skarbnik Gminy Emilia Widawska, Radca Prawny 

Agnieszka Wójkowska-Pawlak.    

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. 

protokołu.  

 

Ad. 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

Gminy. Przywitał radnych, Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego, Radcę Prawnego 

Agnieszkę Wójkowska-Pawlak, Skarbnik Gminy Emilię Widawską oraz pracowników. 

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 12 radnych, dodał, 

że 13 radnych, bo na salę przybył radny Tomasz Żydowo,  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. 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) rozpatrzenie skargi z dnia 22 czerwca 2021 roku, 

    d) rozpatrzenie skargi z dnia 5 lipca 2021 roku, 

    e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

4. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 18 czerwca 

2021 roku. 

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 
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    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. 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 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 3, 4, 5, 6 

i 7 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi bądź 

pytania do projektu uchwały.  

 

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 8 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXV/207/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze głosy, uwagi do 

projektu uchwały.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

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

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXV/208/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

3c. rozpatrzenie skargi z dnia 22 czerwca 2021 roku. 

Skarga stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, kolejny ppkt c dotyczy skargi, którą złożył pan 

Marek Konarzewski. Radni z projektem uchwały  zapoznali się na posiedzeniach Komisji. 

Mieli do wglądu uzasadnienie do projektu uchwały sporządzone przez Komisję Skarg i 

Wniosków. Mieli również udostępnione wszystkie pisma, ksera wszystkich pism, które 

wpłynęły do Urzędu Gminy od pana Marka Konarzewskiego, odpowiedzi, jakie pan Wójt, 

Urząd Gminy skierowali do pana Marka Konarzewskiego. Następnie zwrócił się z pytaniem, 

czy ze strony radnych są jakieś pytania do projektu uchwały. 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – szanowna Rado, panie Przewodniczący, skarga 

ta, co prawda była rozpatrywana wnikliwie na posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków, jak też 

i na pozostałych Komisjach Rady Gminy Krzyżanów. Ja tylko chciałbym pokrótce 

przypomnieć. Od wystąpienia awarii wycieku wody na przyłączu odbiorcy do momentu 

odcięcia wody upłynęło 12 dni. W tym czasie odbiorca wody pan Marek Konarzewski pomimo 

naszych próśb i jego obowiązku naprawy przyłącza, lekceważył sobie skutki tej awarii. Gdyby 

Gmina pozwoliła na dalszy potężny wyciek wody do rowu przydrożnego, groziłoby to długo 

kryzysowym brakiem wody do wszystkich mieszkańców gminy, ale też nie tylko, bo mamy też 

zakłady mniejsze czy większe produkcyjne i też usługowe. Ta sytuacja miała miejsce w 

czerwcu przy temperaturach 25-30°C, kiedy rozbiory wody są największe, a urządzenia na 

naszej Stacji Uzdatniania Wody pracują praktycznie przy takich krytycznych, maksymalnych 

wydajnościach. W tym czasie wody naszej gminnej co roku brakuje i posiłkujemy się zakupem 

wody z m.Kutno z PWiK, przy czym za wodę płacimy 4,02 zł za m³, natomiast mieszkańcom 

sprzedajemy ją za 2,58 zł za 1 m³. Taka cena jest ustalona przy tutaj pewnych restrykcjach ze 

strony Polskich Wód, tym samym pozwalając odbiorcy na tak duży brak w moich oczach 

odpowiedzialności naraził bym przede wszystkim mieszkańców naszej gminy na długotrwały 
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brak wody, a Gminę na dużą niegospodarność. Szczerze mówiąc i podsumowując to, ta decyzja 

była naprawdę głęboko przemyślana i niejednokrotnie było dyskutowane, co tutaj w tym 

przypadku zrobić. Gdyby powtórzyła się jeszcze raz taka sytuacja czy to z panem Markiem 

Konarzewskim, czy z innym mieszkańcem, zapewne z pełną odpowiedzialnością taką decyzję 

bym jeszcze raz podjął. Także, to tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję panie Wójcie. Wobec tego, będziemy teraz 

głosowali skargę pana Konarzewskiego o uznaniu skargi za bezzasadną zgodnie z projektem 

uchwały przygotowanym przez Komisję Skarg i Wniosków. Proszę o głosowanie, kto jest za 

uznaniem skargi za bezzasadną?  

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdzam, uchwała Nr XXV/209/2021 Rady Gminy 

Krzyżanów z dnia 22  lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 22 czerwca 2021 roku 

o uznaniu skargi za bezzasadną została przyjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

3d. rozpatrzenie skargi z dnia 5 lipca 2021 roku. 

Skarga stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy – skarga, jak radnym wiadomo, dotyczyła psów, które są w 

Schronisku, przekazywane są do Schroniska przez Gminę Krzyżanów. Radni z przedmiotową 

skargą zapoznali się na posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze 

głosy, uwagi.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – wobec tego, proszę o głosowanie o tym, że skarga jest za 

bezzasadną.  

 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdzam, uchwała Nr XXV/210/2021 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 5 lipca 2021 roku uznająca skargę za 

bezzasadną została przyjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

3e. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z projektem uchwały  zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, 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 18 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXV/211/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została 

podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr XXIV/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 

18 czerwca 2021 roku. 

Protokół nr XXIV/2021 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 18 czerwca  2021 roku 

był wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Protokół nr XXIV/2021 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 czerwca 2021 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie za okres od dnia 19.06.2021 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

 

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

Sprawozdanie z działalności od dnia 19.06.2021 r. do dnia dzisiejszej złożył   Przewodniczący 

Rady Gminy W. Czekaj.  
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Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Brak 

 

Ad. 7. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.15 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                    Obradom przewodniczył:      

D. Idziak                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                 Wiesław Czekaj 

 

 

 

 

 

 

 

 


