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P R O T O K Ó Ł  NR II/2018 

 
SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

 W DNIU 7 GRUDNIA 2018 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Michał Jujka i Monika  Sobolewska),     

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

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

  

Lisy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 8.00 otworzył II sesję 

nadzwyczajną 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 

2019 roku,  

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

do nin. protokołu. 



2 
 

3a. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku 

rolnego w 2019 roku. 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i wyjaśnił, że organ nadzoru wniósł zastrzeżenia 

odnośnie zapisów w uchwale Nr I/13/2018: zamiast „45 zł za 1q” winno być „45 zł za 1 dt” 

oraz wejścia w życie w uchwały i tylko te zapisy zostały zmienione.     

 

Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak przedstawiła swoje stanowisko w sprawie uwag 

organu nadzoru. Dodała, że w tytule uchwały należy wpisać wyraz „średniej”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zwrócił się z pytaniem, 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 13 radnych. 

Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczania podatku rolnego w 2019 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 1 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

3b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Wójt Gminy T. Jakubowski wyjaśnił, że organ nadzoru wniósł również zastrzeżenia do zapisów 

wejścia w życie uchwały Nr I/14/2018 i te zapisy zostały zmienione. 

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy są jakieś głosy, pytania - nikt z radnych nie 

zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

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

 

3c. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej została podjęta 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 8.16 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                           Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                   Wiesław Czekaj 

 

 

 


