
RG.0002.6.2019 

P R O T O K Ó Ł  NR IX/2019 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 15 LISTOPADA 2019 ROKU 
 
 

Obecni: 

-14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecny Mirosław Ziębiński),    

-29 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-  z Urzędu Gminy oraz 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 IX sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

Gminy, przywitał radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że zgodnie 

z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 14 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 2019 rok, 

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022, 

    c) zmieniająca uchwałę Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego, 

    d) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej w 

miejscowości Konary, obręb Konary, 

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

powiatowych, 
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    f)  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na rok podatkowy 2020, 

    g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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.   

6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników. 

7. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 27 września 

2019 roku. 

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. 

 

Głos z sali osoby z publiczności – wprowadzenie pisma, które wpłynęło do Rady Gminy 

wczoraj. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, pan nie jest osobą kompetentną… 

 

Osoba z publiczności – ale zgłosić mogę. Nie naruszam przepisów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pan nie jest osobą kompetentną do ustalenia 

porządku obrad. Proszę nie przeszkadzać. 

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

7, 8, 9 i 10 do nin. protokołu. 
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3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok. 

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.   

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam prośbę, 

ponieważ pani Skarbnik tutaj chce wnieść pewną poprawkę. Proszę panią Skarbnik, żeby 

naniosła. 

 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska – w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Krzyżanów na 2019 rok, w tabeli nr 1 w podsumowaniu w dochodach tutaj majątkowych 

zamiast kwoty 3.291.664,05 zł mamy kwotę 2.595.831,05 zł. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany 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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – to jest następstwo poprzedniej uchwały zmian budżetowych. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2019-2022 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

3c. zmieniająca uchwałę Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

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

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ta uchwała jest podejmowana w związku z zakwalifikowaniem 

do dofinansowania złożonego przez Gminę Krzyżanów wniosku na remont i przebudowę drogi 

gminnej od drogi krajowej 92 do Krzyżanówka, z rozłożoną spłatą na trzy lata. Planujemy 

zaciągnąć kredyt w wysokości 1.900.000 zł. Tak, jak wcześniej powiedziałem, z rozłożoną 

spłatą na trzy lata. Szkoda, ażeby to dofinansowanie przepadło. W tym roku, praktycznie rok 

budżetowy 2019 się kończy, nie mamy własnych środków finansowych, i żeby 

zagospodarować te środki, które nam, że tak powiem, tą połowę którą mamy podpisaną z 

Funduszem Dróg Samorządowych, musimy kredyt zaciągnąć, żeby zrealizować inwestycję. 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr IX/84/2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami 

„za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

3d. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej w 

miejscowości Konary, obręb Konary. 

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.   
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Wójt Gminy T. Jakubowski – jest to działka w Konarach leżąca przy skrzyżowaniu z drogą 

biegnącą do Wałów. Jest to powierzchnia 65 arów. Na tą chwilę jest to działka na której rośnie 

trawa. Uważam, że tą działkę po tej uchwale spokojnie możemy wydzierżawić jakiemuś 

rolnikowi, który ją sobie, powiedzmy, zrekultywuje i będzie miał, myślę, że dobrej jakości 

siano. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości 

gruntowej zabudowanej w miejscowości Konary, obręb Konary została podjęta jednogłośnie, 

tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

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

powiatowych. 

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

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tą uchwałę podejmujemy jak co roku przed okresem zimowym 

w tym celu, żeby można było odśnieżać drogi powiatowe. I tak odśnieżamy i tak odśnieżamy. 

Tych dróg powiatowych jest na naszym terenie 44 km. W sumie wielkiej zapłaty za to nie 

dostaniemy, bo maksymalnie 3.219 zł po okazaniu się fakturą za zakup oleju napędowego. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie przejęcia  zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 
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3f. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na rok podatkowy 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.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jak co roku taką uchwałę podejmujemy w celu ustalenia ceny 

żyta branej do podatku rolnego. W tym roku mieliśmy cenę żyta ustaloną na 45 zł. Główny 

Urząd Statystyczny przysłał nam cenę żyta określoną na kwotę 58,46 zł. Nie ma takich cen i 

nie mamy zamiaru tutaj podnosić tej ceny żyta. I tak jest ta sytuacja w rolnictwie dla rolników 

bardzo ciężka. W sumie ten rok jest, jeśli chodzi o dochody, to są takie bliskie zeru. Dlatego 

też nie podwyższamy tej ceny. Zostawiamy na kwocie 45 zł za 1 dt. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/87/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 została podjęta jednogłośnie, 

tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

3g. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jak co roku taką uchwałę podejmujemy. Tutaj proponujemy 

naprawdę bardzo symboliczne zmiany i dla osób fizycznych i dla osób prawnych. I tak np. 

podatek od budynków mieszkalnych: dotychczas było 0,50 zł za 1 m ², teraz będzie 0,55 zł. 

Taka jest proponowana stawka. Podatek od budynków pod działalność gospodarczą: było 23,47 

zł, proponowana stawka jest 23,90 zł. Podatek od budynków pozostałych: dotychczas było 5 zł 

za m ², proponowana  stawka jest 5,50 zł. Grunty pod działalność gospodarczą: dotychczasowa 
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stawka była 0,93 zł, proponowana jest 0,95 zł. I jeżeli chodzi o grunty pozostałe: 

dotychczasowa stawka 0,20 zł, proponowana 0,22 zł. To tyle dziękuję.  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr IX/88/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 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 25 do nin. protokołu. 

Jak powiedział  Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj, radni z Informacją zapoznali się na 

posiedzeniu komisji. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś głosy, 

uwagi.  

Do przedstawionej Informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jak co roku taką Informację przekazujemy do Sądu Rejonowego 

w Kutnie. Sąd Rejonowy coraz więcej wymaga od Gminy. Wymaga tego, żeby nadzorować 

prace skazanego, badać trzeźwość. Faktycznie musi być osoba, która by nad takim skazanym 

stała i pilnowała. Dlatego też postanowiliśmy w tym roku odpowiedzieć inaczej. Ja może 

przeczytam pisemko, które wysłaliśmy do Sądu Rejonowego w Kutnie. 

Wójt Gminy T. Jakubowski odczytał treść pisma. 

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych 

radnych. 

Informację przedstawił W. Czekaj Przewodniczący Rady Gminy.  

Informacja stanowi załącznik nr 26 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 27, 28 i 

29 do nin. protokołu. 
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Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników. 

Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

Informacja stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy zapoznał Radę z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, które stanowi 

załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 27 

września 2019 roku.  

Protokół nr VIII/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 27 września  2019 roku 

był wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Protokół nr VIII/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 32 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 za okres od dnia 28.09.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

 

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

Składając sprawozdanie z działalności od dnia 28.09.2019 r. do dnia dzisiejszej,  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj powiedział m.in. – brałem udział w dniu 21 

października w odbiorze drogi Siemienice – Ktery, naszej ostatniej bardzo ważnej inwestycji. 

I z tej okazji panie Wójcie, koleżanki i koledzy radni, wszyscy, którzy się przyczynili do 

budowy tej drogi, mimo perypetii i kłód, jakie były rzucane panu Wójtowi i Samorządowi 

Gminy podczas tej budowy, chciałem serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców 

sołectwa Siemienice, Siemieniczki – Brony. Są tutaj, jest i pani sołtys i pan Karpiak sołtys. 

Także, tutaj bardzo jeszcze raz dziękujemy za tą inwestycję. Jaki jest wygląd, to wszyscy 

widzimy. Dziękuję bardzo.  

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 
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Radny Paweł Stangreciak – to ja również korzystając z okazji, tej sesji, bardzo dziękuję w 

imieniu mieszkańców wsi Ktery, jak i swoim za dokonane inwestycje na terenie naszej wsi, 

naszego sołectwa, tj. droga i sala. No, wielki, wielki szacun, dzięki bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę bardzo, ze strony radnych głosy, pytania. 

 

Sołtys sołectwa Goliszew Renata Dębowska – panie Wójcie, ja mam taką prośbę. Co zrobić z 

mieszkańcami co psują zasuwy, znaki, bo trzeba wstawić znak u nas, no i podorują drogę. I czy 

będzie można pomalować barierki między naszą wsią a Siemienicami na dołku. Tam są dwie 

takie barierki na rogatkach, żeby było je widać. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja wiem, że jest sporo takich uwag. Jeździmy po drogach i 

widzimy, że niedawno były zasuwy remontowane, wymieniane były na nowe, były te zasuwy 

oznaczone w postaci słupków betonowych wymalowanych. Te słupki pomalowane są 

połamane w wielu miejscach, a nawet jest zasuwa zaorana, zboże rośnie. Nie ukrywam, że 

ostatnio zgłosiliśmy to na Policję. Takie przypadki zgłosiliśmy na Policję, no, bo piszemy 

pisma, prosimy i to nie skutkuje. 

 

Pani R. Dębowska – ciągnik nie ma się jak minąć. Teraz, jak był wypadek, no, nawet ciężko 

się było mijać na tej naszej drodze. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – także, będziemy sukcesywnie zgłaszać na Policję. Niech Policja 

się zajmuje, no, bo nie ma innego wyjścia. Widziałem w Goliszewie – znaku nie ma. Wiem, że 

została rurka, dobrze, że została rurka. 

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – nie wiem kogo, ale chyba pana Wójta 

zapytam. Panie Wójcie, teraz sołtysi dostali przy okazji zbierania opłat taką informację nt. 

ścieków. Jest tam taki jeden punkt np. czy jest zawarta umowa o wywóz ścieków. No i takie 

mam uwagi jak chodziłam, bo wiadomo, że to jest nie egzekwowane póki co, ale na przyszłość, 

bo każdy zdaje sobie sprawę z tego, że będziemy prawdopodobnie musieli mieć takie 

(wypowiedź słabo słyszalna) i czy nie wystarczą właśnie kwity, bo chodzi, po co umową się 

wiązać z jakąkolwiek firmą, np. jest dziesięć firm, cena konkurencyjna, tak? I jeżeli się zwiążę 

umową z jedną firmą, no to różnie może być. Firma może (wypowiedź słabo słyszalna), a 
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umowa będzie mnie obowiązywać. Czy same kwity od firmy, które mają uprawnienia nie 

wystarczyłyby?  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja może powiem dlaczego w ogóle takie pisemka 

przygotowaliśmy, takie prośby o informacje, ponieważ my jesteśmy przez różnego rodzaju 

instytucje też kontrolowani jako jednostka samorządowa czy robimy coś w tym kierunku, czy 

mamy orientację, co się dzieje na terenie gminy, czy są szamba szczelne czy nieszczelne. To, 

co mieszkańcy w tych ankietach wpiszą, to jest tylko dla nas. Ja wiem, że każdy sobie radzi jak 

może, bo nikt na pieniądzach nie śpi, nie leży. My naprawdę nie będziemy tutaj, nie wiem, 

jakichś, ja wiem, że każdy się boi, niektórzy dzwonią: Tomek, czy pisać czy nie napisać, no, 

bo ja się boję, bo co wy z tym będziecie robić. Po prostu, to jest dla nas, żebyśmy wiedzieli co 

się dzieje. 

 

Pani B. Gałecka – każdy się boi m³ podać. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – to jest dla nas, żebyśmy wiedzieli co się dzieje. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę bardzo, pytania. 

 

Ad. 10. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.42 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                          Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                         Przewodniczący Rady Gminy     

                                                                                      Wiesław Czekaj        

 

 

 


