
RG.0002.3.2018                                 

P R O T O K Ó Ł  NR III/2018 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 28 GRUDNIA 2018 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 15 radnych według załączonej listy obecności,      

- 28 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-  z Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Izabella Sobolewska - 

Sekretarz Gminy, Emilia Widawska – Skarbnik Gminy, Dorota Meronk -Kier. GOPS, Marlena Życzkowska 

- insp., Edyta Gęsigóra – podinsp., Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, Janusz Piaszczyński – 

przedstawiciel Tonsmeier Centrum, Zygmunt Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój 

Gminy Krzyżanów.   

  

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

nin. protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.08 otworzył III sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. 

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. 

 

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 2018 rok, 

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

    c) przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

    d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok, 
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    e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 

    f) współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

    g) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 

    h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022, 

    i) uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok: 

        - odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy, 

        - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy, 

        - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały  

budżetowej, 

        - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

        - głosowanie nad uchwałą budżetową, 

    j) zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Krzyżanów, 

    k) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Krzyżanów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

    l) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie 

poprzez zmianę siedziby i zmianę nazwy szkoły, 

    ł) zamiaru przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie poprzez zmianę 

siedziby i zmianę nazwy, 

    m) uchylenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

    n) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie 

Krzyżanów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

    o) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023.  

4. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których skazani 

będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie 

użyteczną. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych za rok 

2017.  

6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2017. 

7. Przyjęcie protokołu nr I/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku oraz 

protokołu nr II/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2018 roku.  



3 
 

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 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 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do nin. protokołu. 

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

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

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

uwagi radnych. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

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

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

posiedzeniach Komisji.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
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Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

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

 

3c. przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni 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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

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

 

3d. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni 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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 15 

głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

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

 

3e. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 
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Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni 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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

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

 

3f. współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, z projektem uchwały radni 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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

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

 

3g. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019-2021 została podjęta  jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 33 do nin. protokołu. 
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3h. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022. 

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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2019-2022 została podjęta  jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 35 do nin. protokołu. 

 

3i. uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok: 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy. 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski przedstawił dochody, wydatki – istotne, większe pozycje oraz 

główne zadania inwestycyjne.  

 

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały 

projekt budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok, przedstawiony przez Wójta Gminy.  

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały 

budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał Uchwałę Nr V/302/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku w 

sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzyżanów na 2019 rok 

oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Krzyżanów w 2019 

roku, która stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu. 

 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

   Brak. 

 

-  głosowanie nad uchwałą budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 
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Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 38 do nin. protokołu. 

 

3j. zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów. 

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.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr III/28/2018 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 39 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 40 do nin. protokołu. 

3k. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Krzyżanów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy - ze strony radnych uwagi, głosy.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przedstawiciel Tonsmeier Centrum Janusz Piaszczyński poinformował Radę z jakiego tytułu 

wzrosły koszty odbioru odpadów, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania Sołtysa Sołectwa 

Julianów Andrzeja Lewickiego oraz osoby z publiczności.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski podsumował i ocenił funkcjonowanie Składowiska Odpadów w 

Krzyżanówku. 
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Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów oraz ustalenia wysokości stawki tej 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu. 

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

 

3l. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie 

poprzez zmianę siedziby i zmianę nazwy szkoły. 

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.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych. 

Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Micinie poprzez zmianę siedziby i zmianę nazwy szkoły została podjęta 9 

głosami „za” przy 6 głosach „przeciw”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 43 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 44 do nin. protokołu. 

 

3ł. zamiaru przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Micinie poprzez 

zmianę siedziby i zmianę nazwy. 

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 15 radnych. 
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Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Wychowania 

Przedszkolnego w Micinie poprzez zmianę siedziby i zmianę nazwy  została podjęta 12 głosami 

„za” przy 3 głosach „przeciw”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 45 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 46 do nin. protokołu. 

 

3m. uchylenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-

2020 „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie uchylenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 47 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 48 do nin. protokołu. 

 

3n. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie 

Krzyżanów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania w Gminie Krzyżanów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 49 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 50 do nin. protokołu. 
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3o. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

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 15 radnych. 

Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  została podjęta 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 51 do nin. protokołu. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 52 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których 

skazani będą wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę 

społecznie użyteczną. 

Informacja stanowi załącznik nr 53 do nin. protokołu. 

Do przedstawionej Informacji radni nie wnieśli pytań ani uwag. 

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych 

radnych za rok 2017.  

Informację przedstawił W. Czekaj Przewodniczący Rady Gminy.  

Informacja stanowi załącznik nr 54 do nin. protokołu. 

Przewodniczący zapoznał Radę z treścią pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 

oraz pismami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, które stanowią załączniki nr 55, 56 i 

57 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 

2017. 
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Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski - stanowi ona załącznik nr 58 do nin. 

protokołu. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr I/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018 

roku oraz protokołu nr II/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2018 roku.  

Protokół nr I/2018 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 21 listopada  2018 roku oraz 

protokół nr II/2018 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 7 grudnia 2018 roku były 

wyłożone do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych protokołów.  

Protokół nr I/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 59 do nin. protokołu. 

Protokół nr II/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2018 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 60 do nin. protokołu. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z okresu od dnia 22.11.2018 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

 

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

Sprawozdanie z działalności od dnia 21.11.2018 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj.    

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

Pan J. Piaszczyński udzielił odpowiedzi na pytanie osoby z publiczności dot. wysypiska śmieci 

w Krzyżanówku. 

 

Salę konferencyjną opuściła radna Maria Kołach. Od tej pory w sesji bierze udział 14 radnych. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj udzielił głosu osobie z publiczności.  

 

Osoba z publiczności wypowiedziała się na temat podjętej w pkt 3l decyzji Rady oraz 

przyszłości szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów. 

Wójt Gminy T. Jakubowski ustosunkował się do wypowiedzi osoby z publiczności.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj powiedział m.in., że o takich a nie innych decyzjach 

radnych zadecydowała demografia.  

 

Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński 

podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę jako radny i jako Prezes Stowarzyszenia. 

Prosił o dalsze wspieranie Stowarzyszenia w postaci przekazania 1% podatku.  

 

Sołtys Sołectwa Żakowice, Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów Marian Jasiński podziękował za 

przyznaną dotację dla Spółki. Prosił o zrobienie drogi powiatowej w Żakowicach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj złożył życzenia z okazji Nowego Roku 2019. 

    

Ad. 10. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 11.00 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                           Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                 Wiesław Czekaj 


