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P R O T O K Ó Ł  NR VIII/2019 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 27 WRZEŚNIA 2019 ROKU 
 
 

Obecni: 

-13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Tadeusz Liwiński i Mirosław Ziębiński),    

-24 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, Prezes 

Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński.   

  

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

nin. protokołu.  

 

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

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

Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, sołtysów 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 oraz informacja o 

przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Krzyżanowie za I półrocze 2019 roku. 

4. 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) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców 

Monte Cassino w Krzyżanowie, 
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    d) zmieniająca uchwałę Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Krzyżanów, 

    e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, 

     f) zmieniająca uchwałę Nr VII/71/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,  

     g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

     h) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości 

Micin, obręb Micin.   

5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów – rok 

szkolny 2018/2019. 

6. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 19 lipca 2019 

roku. 

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 

oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie za I półrocze 2019 roku. 

Informacje stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – z informacją radni zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?  
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Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – ja bym powiedział kilka słów o tym budżecie, 

najistotniejsze rzeczy. Dochody budżetu mieliśmy następujące: zaplanowane były w kwocie 

18.870.511,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.174.678,00 zł, dochody majątkowe 

695.833,00 zł.  Wydatki  budżetu gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 

18.870.511.00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.980.511,00 zł  i wydatki majątkowe 

4.890.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosił 19.220.672,16 zł, w tym dochody 

bieżące 18.524.839,16 zł, dochody majątkowe 695.833,00 zł. Wykonanie dochodów na dzień 

30 czerwca  wynosiło 55%, w tym: subwencje i dotacje  wykonano w kwocie 4.421.738,14 zł, 

co stanowi 41,81%, dochody własne wykonano w kwocie 6.152.951,23 zł, co stanowi 58,19% 

wykonanych dochodów ogółem. Plan przychodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca został 

zaplanowany w kwocie 867.572,01 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, a plan rozchodów 

budżetu gminy został zaplanowany w kwocie 32.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek. Na 

dzień 30 czerwca 2019 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Stan zadłużenia wynosił „0”. 

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.  wynosił 20.056.244,17 zł, a 

wykonanie wydatków wynosiło 7.651.191,03 zł, co stanowiło 38,15% planu, w tym wydatki 

bieżące na plan 14.783.944,17 zł zostały wykonane w kwocie 7.402.913,47 zł, co stanowiło 

50,07% planu. Wydatki majątkowe na plan 5.272.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 

248.277,56 zł, co stanowi 4,71% planu. Zmiany planu dochodów i wydatków były dokonywane 

zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stan środków na 

rachunkach bankowych gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił: na rachunku budżetu 

3.462.345,11 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec 2019 r. 187.793,00 

zł, natomiast rachunek sum depozytowych opiewał na kwotę 89.678,45 zł, rachunek funduszu 

świadczeń socjalnych opiewał na kwotę 26.467,12 zł. To takie najważniejsze  pozycje. 

Dziękuję. 

 

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu za I półrocze 2019 r., radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

Ad. 4 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 i 12  do nin. protokołu. 

4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok. 
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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 13 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr VIII/74/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 rok została 

podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

4b. 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.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr VIII/75/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2019-2022 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

4c. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego 

Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie. 

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

Uchwała Nr VIII/76/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. 

II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie została podjęta 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

4d. zmieniająca uchwałę Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina 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 ze strony 

radnych. 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – radni otrzymali uchwałę na Komisji troszkę innej treści, to za 

chwileczkę powiem. To może zacznę od początku. Te zmiany w Regulaminie wynagradzania 

nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów mają na 

celu zwiększenie motywacji dyrektorów szkół do podjęcia pracy i działań w celu zapewnienia 

wysokiego poziomu nauczania poprzez stosowanie większych nagród, które również 

zrekompensują dyrektorom niejednokrotnie niższe wynagrodzenie w stosunku do ich 

podległych nauczycieli. Fundusz nagród zostanie zwiększony do 1,4% rocznych wynagrodzeń 

osobowych. Ponadto zmieni się podział środków funduszu nagród: 50% środków przeznacza 

się na nagrody otrzymane od Wójta Gminy Krzyżanów. Pozostałe 50%  środków przekazane 

zostanie bezpośrednio do szkół z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli otrzymane od 

dyrektora danej szkoły. Przy przyznaniu nagrody dyrektorowi szkoły będzie brane pod uwagę 

kryterium, w którym jest wynik szkoły osiągnięty na sprawdzianach i egzaminach 

przeprowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne na poziomie co najmniej średniej 

powiatowej. Ponadto zmieniła się też stawka dodatku funkcyjnego zgodnie ze zmianami w 

Karcie Nauczyciela. 

Wójt Gminy T. Jakubowski poinformował o zmianie w projekcie uchwały, który radni 

otrzymali na posiedzeniach Komisji. Zmiana dotyczy wysokości dodatku za wychowawstwo, 

który wynosi 300 zł dla każdego nauczyciela.  
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„Jest to uchwała  którą musimy podjąć, ponieważ jest zmiana w Karcie Nauczyciela. Nie jest 

to od nas zależne. Musimy podjąć taką uchwałę i dostosować się do tych wytycznych. 

Wszystkie te zapisy były uzgodnione ze Związkami Zawodowymi Nauczycielstwa Polskiego. 

Nie było uwag, co do kryteriów, co do tej uchwały. Jedynie była ta zmiana z 70 zł i 100 zł do 

300 zł, co niestety nie jest od nas zależne i musimy się dostosować” – powiedział Wójt Gminy 

T. Jakubowski.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – po wyjaśnieniach pana Wójta ze strony radnych czy 

są jeszcze pytania, 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 19 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr VIII/77/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów 

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

4e. uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 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.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 21 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr VIII/78/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

4f. zmieniająca uchwałę Nr VII/71/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

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 – tutaj chodzi o dodatkowy kurs autobusu, który będzie 

uruchomiony  z Kter do Krzyżanowa w związku z dużym zapotrzebowaniem i rzeczywiście z 

dużą ilością ludzi, którzy jeździli dotychczas,  i chodzi generalnie o dzień wtorek każdego 

tygodnia. Oczywiście w dni nauki szkolnej, ponieważ tutaj autobus, który jest autobusem 

szkolnym, chcemy wykorzystać i kiedy dowiezie dzieci do szkoły w Kterach, autobus w drodze 

powrotnej, żeby zabrał mieszkańców z okolic Kter, Siemienic, Goliszewa, dowiózł tutaj do 

Krzyżanowa- ok. godz. 8.30, a chodzi generalnie o osoby starsze, które korzystają z usług 

lekarza, z badań. I ten autobus by wracał z powrotem do Kter w granicach godziny 12.30. To 

chodzi o ten autobus i pod tym kątem jest przygotowana ta uchwała.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr VIII/79/2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/71/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

 

4g. 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. 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – w miesiącu kwiecień składaliśmy wniosek do 

Urzędu Wojewódzkiego z Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Ten wniosek był 

zgłoszony na przebudowę drogi od drogi 92 do Składowiska Odpadów, ponieważ ta droga 

rokowała największe nadzieje, że dofinansowanie dostaniemy, bo tutaj chodzi o poprawienie 

bezpieczeństwa użytkowania na danej drodze. Ta droga jest bardzo obciążona poprzez transport 

na Składowisko Odpadów. Tak, jak mówię, ten wniosek złożyliśmy, dostaliśmy kilka dni 

wcześniej przed dzisiejszą sesją informację, że jesteśmy na liście gmin, które będą 

dofinansowane. To dofinansowanie mamy w postaci 50%. Kosztorys tej drogi opiewa na kwotę 

5.600 tys. zł, czyli dofinansowanie na tą chwilę jest na  kwotę 2.800 tys. zł. Z pozyskanej dzisiaj 

informacji wiem, że w poniedziałek mamy podpisanie umowy na dofinansowanie, z tym że jest 

warunek, że do końca roku tą drogę musimy wykonać. Jeżeli nie wykonamy tej drogi, dotacja 

przepada i naprawdę szkoda byłoby 2.500 tys. zł. Drugi raz, gdy złożymy wniosek na tą drogę, 

prawdopodobnie dotacji nie dostaniemy, bo skoro gmina raz nie wykorzystała (wypowiedź 

słabo słyszalna). Dlatego też, uważam, że należy z tej dotacji skorzystać i tą drogę wykonać, 

nawet kosztem tego kredytu, że zaciągniemy.      

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr VIII/80/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

 

4h. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości 

Micin, obręb Micin. 

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 – ta uchwała jednocześnie uchyla poprzednią podjętą ze względu 

na zastrzeżenia do uchwały skierowane przez Wydział Nadzoru Prawnego Łódzkiego Urzędu 
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Wojewódzkiego dotyczące zapisu w § 1 uchwały w zakresie wyrazów: w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego. Takiego zapisu nie powinno być w uchwale zdaniem Wojewody, 

czym nadzór stwierdza przekroczenie kompetencji Rady Gminy Krzyżanów. Brak kompetencji 

Rady Gminy do określenia formy zbycia nieruchomości. Z tej właśnie przyczyny jest ta 

uchwała.  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr VIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

zabudowanej w miejscowości Micin, obręb Micin została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami 

„za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu. 

 

Ad. 5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów 

– rok szkolny 2018/2019. 

Informacja stanowi załącznik nr 29 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 jeszcze głosy, 

uwagi.  

 

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 19 

lipca 2019 roku.  

Protokół nr VII/2019 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 19 lipca  2019 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

Protokół nr VII/2019 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 lipca 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 30 do nin. protokołu. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 
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7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Składając sprawozdanie z działalności od dnia 20.07.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji, m.in. 

Wójt Gminy T. Jakubowski podziękował radnemu z Kter, sołtysowi, wszystkim mieszkańcom, 

starostom z Kter za współorganizację dożynek gminnych. Poinformował Radę, że wczoraj miał 

podpisanie umowy w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości  w celu otrzymania dotacji 

do doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ta dotacja opiewa na kwotę 87.300 

zł. 

 

7b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 20.07.2019 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. „Przyłączam się do słów pana Wójta z 

podziękowaniem dla pana sołtysa, państwa starostów i mieszkańców sołectwa Kter za udział w 

dożynkach, za zaangażowanie, że tak ładnie wyglądało. Dziękuję bardzo.” – powiedział 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Brak. 

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.35 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                   Obradom przewodniczył:      

D. Idziak                                                                                Przewodniczący 

                                                                                                 Rady Gminy 

                                                                                              Wiesław Czekaj 

 

 

 

 


