
RG.0002/1/2018 
P R O T O K Ó Ł  NR I/2018 

 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWIE 

W DNIU 21 LISTOPADA  2018 ROKU 

 

 

 
Obecni : 

- 15 radnych według załączonej listy obecności,  

- 30 sołtysów według załączonej listy obecności (4 sołtysów pełni funkcję radnego), 

- zaproszeni goście: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska, Skarbnik 

Gminy Emilia Widawska, Radca Prawny Agnieszka Wójkowska – Pawlak.    

 

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

nin. protokołu. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji.  

O godzinie 9.00 hymnem państwowym rozpoczęła się I sesja Rady Gminy Krzyżanów VIII 

kadencji.  Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Janusz Jaworski. Przywitał radnych, Wójta 

Gminy Tomasza Jakubowskiego, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz wszystkich 

przybyłych na obrady. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad 

obecnych jest 15 radnych, co wobec ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radny Senior przedstawił porządek obrad, przygotowany przez zwołującego sesję - 

Komisarza Wyborczego w Łodzi I: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 

6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krzyżanów. 

7. Zakończenie sesji.  

 

Ad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed 

przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.  
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Radny Senior przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Omówił krótko technikę ślubowania. Następnie wszyscy radni i obecni na sali powstali z 

miejsc i wysłuchali roty ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 

i jej mieszkańców.”     

Radni wywoływani w kolejności alfabetycznej potwierdzali ślubowanie słowem „ślubuję” z 

dodaniem przez większość radnych zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Ad. 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.  

Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak przedstawiła radnym zasady głosowania: w 

związku z tym, że od tej kadencji zmieniły się przepisy, chciałabym państwa poinformować, 

jak będzie przebiegało głosowanie. Oczywiście wybór przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym, więc będą karty do głosowania i 

Komisja Skrutacyjna – tu zmian nie ma. Natomiast zmiany dotyczą głosowania jawnego. Od 

tej kadencji głosowanie jawne powinno być głosowaniem imiennym i odbywać się za pomocą 

urządzeń, które są w stanie zarejestrować imiennie, jak każdy z państwa radnych głosował. 

Ponieważ tych urządzeń jeszcze w tej chwili nie mamy i jest to niemożliwe, więc głosowanie 

jawne będzie odbywać się w ten sposób, że radni będą kolejno wyczytywani w porządku 

alfabetycznym przez przewodniczącego i w tym momencie każdy z państwa oddaje głos, 

czyli mówi czy jest „za”, „przeciw”, czy oddaje głos „wstrzymujący się” za konkretną 

uchwałą, która jest poddawana pod głosowanie. I ten państwa głos będzie notowany przez 

przewodniczącego, jak państwo zagłosowali i tak będzie przeprowadzane każde głosowanie, 

które dzisiaj będzie się odbywać. Więc np. zatwierdzenie zasad głosowania tajnego odbywa 

się w głosowaniu jawnym i taka procedura będzie za każdym razem przeprowadzana. 

 

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Tadeusz Liwiński zgłosił na Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę radnego 

Wiesława Czekaja.  

 

Radny Wiesław Czekaj zapytany, czy wyraża zgodę na kandydowanie, odpowiedział, że tak.  

Innych kandydatur nie zgłoszono i Radny Senior po przegłosowaniu – 15 głosów „za”, 

zamknął listę kandydatów.   



3 

 

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

Do składu Komisji Skrutacyjnej radni zgłosili kandydatury: 

- radnego Tadeusza Ryszarda Liwińskiego, który wyraził zgodę na członkostwo w 

Komisji. 

- radnąWiesławę Kotarską, która wyraziła zgodę na członkostwo w Komisji, 

- radnego Michała Szczepańskiego, który wyraził zgodę na członkostwo w Komisji. 

 

Radny Senior poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej: 

1) Tadeusz Ryszard Liwiński; 

2) Wiesława Kotarska; 

3) Michał Szczepański. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych.  

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

 

Prowadzący obrady ogłosił krótką przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i 

przygotowania zasad głosowania. 

 

Przewodniczącym Komisji wybrano pana Tadeusza Ryszarda Liwińskiego. Komisja 

przedstawiła zasady głosowania: na karcie do głosowania znajduje się imię i nazwisko 

kandydata oraz trzy możliwości do wyboru: jestem „za”, jestem „przeciw”, „wstrzymuję się” 

od głosu. Głosowanie polega na postawieniu znaku X w kratce obok wybranej możliwości. 

Głos będzie nieważny, gdy żaden znak X nie zostanie postawiony lub zostaną postawione 

dwa i więcej znaki X. 

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

Do przedstawionych zasad głosowania radni nie wnieśli uwag. 

Następnie Radny Senior poddał pod głosowanie przedstawione zasady głosowania wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych.  

Przedstawione zasady głosowania Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
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Komisja Skrutacyjna przygotowała 15 kart do głosowania opieczętowanych pieczątką Rady 

Gminy. Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej pobierali kartę do głosowania i po 

dokonaniu aktu głosowania wrzucali kartę do urny.  

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych, Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady 

Gminy, celem obliczenia głosów i sporządzenia protokołu, natomiast prowadzący obrady 

ogłosił przerwę. 

 

Po obliczeniu głosów, prowadzący wznowił obrady, a Przewodniczący Komisji odczytał 

protokół z przeprowadzonego głosowania. 

Komisja stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych. Nakandydata 

Wiesława Czekaja oddano 15 głosów ważnych, w tym 15 głosów „za”. W wyniku 

powyższego głosowania Komisja stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Gminy Krzyżanów 

został radny Wiesław Czekaj. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z 15 kartami do głosowania stanowi załącznik nr 8 do 

nin. protokołu. 

Uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów  

odczytał Radny Senior J. Jaworski. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego 

Seniora. 

Radny Senior J. Jaworski  pogratulował Przewodniczącemu Rady Gminy wyboru i przekazał 

mu dalsze prowadzenie obrad. 

 

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy pan Wiesław Czekaj podziękował koleżankom 

i kolegom radnym za zaufanie, którym go obdarzyli. „Zrobię wszystko, co będę potrafił, żeby 

państwa zaufania nie zawieść, Wierzę, że współpraca z Radą w tej kadencji będzie również 

owocna i sympatyczna.” Następnie zwrócił się do Wójta Gminy słowami: „Panie Wójcie, 

życzę sobie, żeby nasza współpraca była również tak dobra, jak była w minionej kadencji. 

Oczywiście nie brakowało różnych sytuacji wynikających z bieżącej pracy, ale summa 

summarum, w mojej pamięci miniona kadencja zapisała się bardzo dobrze i wierzę, że tak 

będzie w tej kadencji.”  

 

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak – chciałabym przekazać informację w sprawie 

Wiceprzewodniczącego Rady. Zgodnie ze Statutem, który niedawno, we wrześniu został 

uchwalony, zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 

dwóch wiceprzewodniczących. Także, w dniu dzisiejszym państwo powinni zgodnie z tym 

zapisem wybrać dwóch wiceprzewodniczących. Zapis ten zgodnie ze stanowiskiem nadzoru, 

nie powinien znajdować się w Statucie i będzie wniosek, uchwała o wykreślenie tego zapisu. 

Niemniej jednak, na chwilę obecną ten zapis obowiązuje i na dzisiejszej sesji należy go 

zrealizować. Jak zapis ten będzie usunięty ze Statutu, to państwo radni  zwykłą uchwałą 

będziecie mogli zdecydować o liczbie wiceprzewodniczących albo pozostawić tą liczbę 

dwóch, albo ustalić jakąś inną liczbę, ale na dzień dzisiejszy mamy taki zapis i tak należy 

dzisiaj wybrać wiceprzewodniczących, a później ta sytuacja może być zmieniona.  

 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, Rada wybierze dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  

 

Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy radni zgłosili kandydatury: 

- radną Wiolettę Annę Szwajewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- radnego Mirosława Ziębińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący Rady Gminy po przegłosowaniu – 15 

głosów „za”, zamknął listę kandydatów. 

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

 

Radni zaproponowali powołanie Komisji Skrutacyjnej w takim samym składzie, jak dla 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję radnych.    

W głosowaniu udział brało 15 radnych.  

Komisja Skrutacyjna w składzie: 

1) Tadeusz Ryszard Liwiński; 

2) Wiesława Kotarska;  

3) Michał Szczepański. 

została powołana jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
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Przewodniczący ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji oraz przygotowania 

zasad głosowania. 

 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej wybrano pana Tadeusza Ryszarda Liwińskiego, 

który przedstawił zasady głosowania: na karcie do głosowania znajdują się nazwiska 

kandydatów wg kolejności zgłoszeń. Przy każdym nazwisku kandydata radny ma trzy 

możliwości do wyboru: jestem „za”, jestem „przeciw”, „wstrzymuję się”. Głos będzie 

nieważny, gdy przy nazwisku każdego z kandydatów znak X nie zostanie postawiony lub 

zostaną postawione dwa i więcej znaki X. 

Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

Do przedstawionych zasad głosowania radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawione zasady głosowania.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych.  

Rada przyjęła zasady głosowania jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

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

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała 15 kart do głosowania opieczętowanych pieczątką Rady 

Gminy. Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej pobierali kartę do głosowania i po 

dokonaniu aktu głosowania wrzucali kartę do urny.  

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych, Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady 

Gminy celem obliczenia głosów i sporządzenia protokołu, natomiast prowadzący obrady 

ogłosił przerwę. 

 

Po obliczeniu głosów, prowadzący wznowił obrady, a Przewodniczący Komisji odczytał 

protokół z przeprowadzonego głosowania. 

Komisja stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych. Na  kandydatkę 

Wiolettę Anną Szwajewską oddano 15 głosów „za”. Na kandydata Mirosława Ziębińskiego  

oddano 15 głosów „za”. Głosów nieważnych nie było. W wyniku powyższego głosowania 

Komisja stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Krzyżanów zostali radni: 

Wioletta Anna Szwajewska i Mirosław Ziębiński.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z 15 kartami do głosowania stanowi załącznik nr 14 do 

nin. protokołu. 
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Uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzyżanów 

odczytał Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje nowo wybranym Wiceprzewodniczącym 

Rady Gminy. 

Ad. 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krzyżanów. 

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 

2018r.  poz. 994, 1000, 1349 i 1432) pan Tomasz Jakubowski złożył wobec Rady Gminy 

ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że 

dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”, i z tą chwilą objął 

obowiązki Wójta Gminy Krzyżanów. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni sołtysi, 

w swoich pierwszych słowach chciałbym podziękować za te wybory samorządowe, które 

mieliśmy 21 października tego roku. Z całego serca dziękuję za zaufanie, za oddane głosy, za 

to poparcie, którym mnie obdarzyliście. Ze swojej strony mogę zapewnić, że będę starał się 

tak, jak dotychczas, tak pracować, żeby ta nasza gmina rozkwitała, żeby szła do przodu, żeby 

nie było jakiejś stagnacji. Deklaruję się, że będę starał się jak najlepiej współpracować tutaj z 

Radą Gminy, z sołtysami. Także, wszystkim państwu serdecznie dziękuję, dziękuję radnym, 

dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom i mieszkańcom gminy za oddane głosy, za 

uzyskane poparcie. Chciałbym również pogratulować nasze Radzie, nowej Radzie wyboru. 

Zostaliście państwo obdarzeni dużym zaufaniem. Serdecznie Wam gratuluję i myślę, że ta 

Rada będzie wzorem Rady poprzedniej, poprzednich Rad, jak najlepiej współpracowała, 

będzie tam zgoda, będzie zrozumienie i będzie owocną Radą, będziemy wszyscy 

współpracować dla dobra naszej Gminy Krzyżanów, dla dobra naszego, dla naszych 

mieszkańców. Jeszcze serdecznie gratuluję radnym, prezydium wyboru tutaj na 

Przewodniczącego i na Wiceprzewodniczących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku obrad:proponuję wprowadzić 

do porządku obrad: punkt 7 – Powołanie Komisji Rewizyjnej,  punkt 8 – Powołanie Komisji 

skarg, wniosków i petycji, punkt 9 - Powołanie stałych komisji Rady Gminy i określenie 

przedmiotu ich działania, punkt 10 - Podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia diet i zasad 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Krzyżanów, b)  ustalenia diet dla 
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sołtysów, c) określenia wynagrodzenia Wójta Gminy, d) zmieniająca uchwałę Nr 

XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów, 

e) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok, f) zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021, g) obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2019 roku, h) określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości, i) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/241/2018 

Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanów i   punkt 11 - Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowane przez siebie zmiany.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady, tj. 15 głosami „za”. 

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

  

Ad. 7. Powołanie Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Do składu Komisji Rewizyjnej radni zgłosili kandydatury: 

- radnego Janusza Jaworskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Tomasza Żydowo, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Sławomira Piotra Stawowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radną Wiesławę Kotarską, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- radnego Ryszarda Siudę, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Innych kandydatur radni nie zgłosili i Przewodniczący Rady Gminy po przegłosowaniu – 15 

głosów „za”, zamknął listę kandydatów. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Rewizyjnej. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

- Janusz Jaworski, 

- Tomasz Żydowo, 
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- Sławomir Piotr Stawowski, 

- Wiesława Kotarska, 

- Ryszard Siuda, 

została przyjęta 15 głosami „za”. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/3/2018 w sprawie powołania KomisjiRewizyjnej Rady 

Gminy Krzyżanów, która została odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

Ad. 8. Powołanie Komisji skarg, wniosków i petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji skarg, 

wniosków i petycji.  

 

Do składu Komisji skarg, wniosków i petycji radni zgłosili kandydatury: 

- radnego Janusza Jaworskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Włodzimierza Cholewy, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Tomasza Żydowo, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnąMarię Franciszkę Kołach, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- radnego Ryszarda Siudę, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Innych kandydatur radni nie zgłosili i Przewodniczący Rady Gminy po przegłosowaniu – 15 

głosów „za”, zamknął listę kandydatów. 

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

 

Prowadzący poddał pod głosowanie proponowany skład Komisjiskarg, wniosków i petycji. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Komisja skarg, wniosków i petycji w składzie: 

- Janusz Jaworski, 

- Włodzimierz Cholewa, 

- Tomasz Żydowo, 

- Maria Franciszka Kołach, 

- Ryszard Siuda, 

została przyjęta 15 głosami „za”. 
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisjiskarg, wniosków i 

petycjiRady Gminy Krzyżanów, która została odczytana przez Przewodniczącego Rady 

Gminy.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

Ad. 9. Powołanie stałych komisji Rady Gminy i określenie przedmiotu ich działania. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy Krzyżanów Rada 

Gminy powoła Komisję ds. Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług i określi przedmiot ich działania. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu.   

 

Radni zgłosili następujące kandydatury: 

- radnego Mirosława Ziębińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Michała Jujkę, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Wiesława Czekaja, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radną Marię Franciszkę Kołach, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- radną Monikę Sobolewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Innych kandydatur radni nie zgłosili i Przewodniczący Rady Gminy po przegłosowaniu – 15 

głosów „za”, zamknął listę kandydatów. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji ds. 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Komisja  ds. Oświaty, Kultury i Sportu w składzie: 

- Mirosław Ziębiński, 

- Michał Jujka, 

- Wiesław Czekaj, 

- Maria Franciszka Kołach, 

- Monika Sobolewska. 

została przyjęta 15 głosami „za”. 
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji ds.Oświaty, 

Kultury i Sportu i określenia przedmiotu jej działania jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”, 

która została odczytana przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

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

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług. 

 

Radni zgłosili następujące kandydatury: 

- radnego Michała Szczepańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Włodzimierza Cholewę, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Pawła Stangreciaka, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radnego Tadeusza Ryszarda Liwińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, 

- radną Wiolettę Annę Szwajewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur radni nie zgłosili i Przewodniczący Rady Gminy po przegłosowaniu – 15 

głosów „za”, zamknął listę kandydatów. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług w składzie: 

- Michał Szczepański, 

- Włodzimierz Cholewa, 

- Paweł Stangreciak, 

- Tadeusz Ryszard Liwiński, 

- Wioletta Anna Szwajewska. 

została przyjęta 15 głosami „za”. 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług i określenia przedmiotu jej działania 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”, która została odczytana przez Przewodniczącego Rady 

Gminy 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu. 
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Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj ogłosił chwilę przerwy na  

ukonstytuowanie się Komisji. 

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tomasz Żydowo, a Zastępcą Przewodniczącego 

Wiesława Kotarska. 

Przewodniczącym Komisji skarg, wniosków i petycji został Włodzimierz Cholewa, a 

Zastępcą Przewodniczącego Maria Franciszka Kołach. 

Przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu został Mirosław Ziębiński, a 

Zastępcą Przewodniczącego Monika Sobolewska. 

 

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Rzemiosła i Usług 

został Michał Szczepański, a Zastępcą Przewodniczącego Włodzimierz Cholewa. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do nin. protokołu. 

10a. ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 

Krzyżanów. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są jakieś głosy, uwagi.    

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.    

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 

dla radnych Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 38 do nin. protokołu. 

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

 

10b. ustalenia diet dla sołtysów. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są jakieś głosy, uwagi.    
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Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.    

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów została podjęta jednogłośnie, tj. 

15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 40 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 41 do nin. protokołu. 

 

10c. określenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami pan Wójt będzie miał 

obniżone wynagrodzenie o 20% w stosunku do dotychczasowego. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są jakieś głosy, uwagi.    

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy została podjęta 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 42 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 43 do nin. protokołu. 

 

Zabierając głos, Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in., że rzeczywiście, jest to 

obniżenie o 20%. Nie jest to zależne ani od niego, ani od Rady Gminy. Weszła taka ustawa i 

do tego trzeba się dostosować. „Na pewno obowiązków przybywa, bo dokłada się wójtom, 

burmistrzom obowiązków, odpowiedzialności, dokłada się pracy. Oczekiwania mieszkańców 

też rosną, coraz bardziej są roszczeniowi, ale to i tak uważam, że są to pieniądze duże. Mam 

drugie źródło dochodu z rolnictwa i wiem ile tam można zarobić, a ile tutaj. Także, trzeba 

szanować te pieniądze, które się tutaj zarabia, bo i tak są w porównaniu do źródła z rolnictwa 

bardzo duże.” 

 

10d. zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów. 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są pytania, 

uwagi.     

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/10/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami 

„za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 44 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 45 do nin. protokołu. 

 

10e. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są jakieś głosy, 

uwagi do projektu uchwały.     

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/11/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 46 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 47 do nin. protokołu. 

 

10f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj, zmiana wieloletniej prognozy 

finansowej wynika z uchwały, którą przed chwilą Rada podejmowała. Zwrócił się z pytaniem, 

czy ze strony radnych są jakieś głosy, uwagi.      

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/12/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2018-2021 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 48 do nin. protokołu. 
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Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 49 do nin. protokołu. 

 

10g. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku 

rolnego w 2019 roku. 

Przedstawiając projekt uchwały, Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in., że dotychczas 

cena żyta była 40 zł/q. Proponuje Radzie podwyżkę w granicach 12,5%, z 40 zł podnieść na 

45 zł/q. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są jakieś głosy, 

uwagi do projektu uchwały.     

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/13/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

do obliczania podatku rolnego w 2019 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami 

„za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 50 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 51 do nin. protokołu. 

 

10h. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są jakieś głosy, 

uwagi do projektu uchwały.     

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/14/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 52 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 53 do nin. protokołu. 

 

10i. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/241/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Krzyżanów. 
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ze strony radnych są pytania, 

uwagi.      

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr I/15/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/241/2018 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 54 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 55 do nin. protokołu. 

 

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak przekazała radnym informację dot. oświadczeń 

majątkowych. 

 

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj udzielił głosu wieloletniemu, 

byłemu radnemu Zygmuntowi Jasińskiemu, który złożył gratulacje nowej Radzie, 

podziękował radnym VII kadencji, Wójtowi Gminy, pracownikom Urzędu Gminy oraz 

sołtysom za współpracę i życzył wszystkiego najlepszego.  

 

Ad. 11. Zamknięcie sesji.      

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 11.12 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:                                                                           Prowadzący obrady: 

Insp. D. Idziak                                                                                Radny Senior 

                                                                                                     Janusz Jaworski 

 

                                                                                                      Przewodniczący  

                                                                                                        Rady Gminy 

                                                                                                      Wiesław Czekaj 
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