
RG.0002.5.2016                                 

P R O T O K Ó Ł  NR XIII/2016 
 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

W DNIU 29 LISTOPADA 2016 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 12 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Wiesława Kotarska, Mirosław Kubiak i 

Justyna Politowicz),      

- 28 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),  

-   zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Hanna Wegner – Skarbnik Gminy, Izabella 

Sobolewska – Sekretarz Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny.      

  

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

nin. protokołu.  

 

Ad. 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

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

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

Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 12 radnych, co 

wobec ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok, 

    b) utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanów, 

    c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego 

w 2017 roku, 

    d) sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Krzyżanów, stanowiącej własność 

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

powiatowych, 

    f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krzyżanów dla części miejscowości Sokół i Kaszewy Dworne. 

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 

2015.  

6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2015. 

7. Przyjęcie protokołu nr XII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2016 roku.  

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Na wniosek Wójta Gminy zaproponował wprowadzić do porządku obrad w pkt 3 lit. „g” 

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na 

lata 2016-2019. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 

dokonanie zmian w porządku obrad.  

Nikt z radnych nie zgłosił więcej propozycji zmian porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał zaproponowaną przez siebie zmianę pod głosowanie.  

W głosowaniu brało udział 12 radnych.  

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością ustawowego składu 

Rady, tj. 12 głosami „za”. 

 

Porządek XIII sesji Rady Gminy przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok, 
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    b) utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanów, 

    c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego 

w 2017 roku, 

    d) sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Krzyżanów, stanowiącej własność 

Gminy Krzyżanów, 

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

powiatowych, 

    f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krzyżanów dla części miejscowości Sokół i Kaszewy Dworne, 

    g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019. 

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 

2015.  

6. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2015. 

7. Przyjęcie protokołu nr XII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2016 roku.  

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Józefa Pawłowskiego. Innych kandydatur radni nie zgłosili.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę Józefa Pawłowskiego.   

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad 

jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

 

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 2016 rok.  

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu 

uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIII/156/2016 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

3b. utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanów. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu 

uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIII/157/2016 w sprawie utworzenia wspólnej obsługi dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

3c. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego w 2017 roku. 

Wójt Gminy T. Jakubowski i powiedział m.in. – po wnikliwej analizie ceny żyta 

postanowiliśmy ją pozostawić na tym samym poziomie, czyli 40 zł.  

Następnie przedstawił cenę żyta w ościennych gminach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do projektu 

uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIII/158/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2017 roku została podjęta jednogłośnie, tj. 12 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

3d. sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Krzyżanów, stanowiącej 

własność Gminy Krzyżanów. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski.  

         

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś pytania do projektu 

uchwały - nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIII/159/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy 

Krzyżanów, stanowiącej własność Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 12 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

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

powiatowych. 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – jak co roku podejmujemy taką uchwałę, żeby 

można było legalnie odśnieżać drogi powiatowe. 

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu 

uchwały- nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIII/160/2016 w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

3f. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krzyżanów dla części miejscowości Sokół i Kaszewy Dworne. 
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Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – wcześniej podejmowaliśmy uchwałę o 

zmianie Studium. Jest firma, która jest zainteresowana zakupem działek. Żeby mogli zakupić, 

to trzeba nanieść odpowiednie zmiany w planie.(…) Było wyłożenie projektu planu. Trochę 

uwag wpłynęło. Pani z firmy „Teren” była na posiedzeniu Komisji i dokładnie omówiła z 

radnymi te uwagi. 

 

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy radni mają jakieś uwagi do projektu 

uchwały- nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj w pierwszej kolejności poddał pod 

głosowanie uwagi wniesione do wykładanego do publicznego wglądu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów dla części miejscowości Sokół i 

Kaszewy Dworne: 

1)  uwaga dotyczy terenu wokół zabytkowego dworu. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

2) uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 39. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

3) uwaga 3 dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 39. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

4) uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 40 i 41. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 
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5) uwaga dotyczy stref ochronnych. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

6) uwaga dotyczy stanowisk archeologicznych. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

7) uwaga dotyczy ochrony skupisk drzew i krzewów. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

8) uwaga dotyczy założeń melioracyjnych. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

9) uwaga dotyczy zasilania elektroenergetycznego. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

10) uwaga dotyczy zaopatrzenia w wodę. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

11) uwaga dotyczy wód opadowych. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 
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12) uwaga dotyczy skomunikowania nowych terenów z DK92. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

13) uwaga dotyczy zagospodarowania terenu. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

14) uwaga dotyczy spójności projektu planu z planem rozwoju lokalnego. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

15) uwaga dotyczy szerokości dróg wewnętrznych. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

16) uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 40. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

17) uwaga dotyczy ochrony akustycznej. 

Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi? 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uwaga jednogłośnie, tj. 12 głosami „za” nie została uwzględniona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 
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Uchwała Nr XIII/161/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów dla części miejscowości Sokół i 

Kaszewy Dworne została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

3g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019. 

Jak powiedział Wójt Gminy T. Jakubowski, uchwała jest następstwem zmian budżetowych.   

Na pytanie Przewodniczącego, czy są jakieś pytania do projektu uchwały – nikt z radnych nie 

wniósł pytań ani uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych. 

Uchwała Nr XIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2016-2019 została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 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 18 do nin. protokołu. 

Do przedstawionej Informacji radni nie wnieśli pytań ani uwag. 

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych 

radnych za rok 2015.   

Informację przedstawił W. Czekaj Przewodniczący Rady Gminy.  

Informacja stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

Przewodniczący zapoznał również Radę z treścią pisma Wojewody Łódzkiego oraz pismami 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, które stanowią załączniki nr 20, 21, 22 i 23 do nin. 

protokołu. 

 

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

2015. 

Informację przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski - stanowi ona załącznik nr 24 do nin. 

protokołu. 
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Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr XII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 

2016 roku. 

Protokół nr XII/2016 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XII/2016 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2016 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 12 głosami „za”.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

8a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

Wójt Gminy T. Jakubowski poinformował uczestników sesji, że jest możliwość zakupu szlaki 

przez gminę. Natomiast mieszkańcy sami już muszą położyć. Pisemny wniosek z podaniem 

ilości szlaki należy złożyć w Urzędzie Gminy. 

  

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

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław 

Czekaj:    

- pełniłem cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy, 

- brałem udział w posiedzeniach Komisji, 

- kontaktowałem się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dotyczących mieszkańców 

gminy, 

- brałem udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w 

Kterach,   

- reprezentowałem Radę Gminy: na uroczystości z okazji Dnia Papieskiego,  uroczystych 

obchodach 98 rocznicy odzyskania niepodległości oraz z okazji otwarcia stadionu sportowego 

przy Gimnazjum. 

 
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. 
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Radny Andrzej Włodarczyk w imieniu mieszkańców prosił o przystanek autobusowy (droga 

92). 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – ok. 4 tys. zł kosztuje przystanek. Obiecali do 

końca listopada założyć. Może się spóźnią. 

 

Radny Zygmunt Jasiński powiedział m.in. – zbliża się zakończenie roku i nadchodzi nowy 

rok. Ja bym chciał podziękować mieszkańcom jako Stowarzyszenie za przekazanie 1% 

podatku. (…) Chcę podziękować panu Wójtowi, że budujemy drogi. Droga Krzyżanów – 

Sokół – duże przedsięwzięcie na rzecz Powiatu, Starostwa Kutnowskiego. Na ostatniej 

Komisji był Wicestarosta Kutnowski i pytaliśmy, jakie plany na przyszłość dla gminy 

Krzyżanów, jeśli chodzi o drogi. Okazało się, że nas nie ma. Pytamy trzech radnych 

powiatowych o drogi, to powiedzieli, że drogami zajmuje się pan Zdzisław Trawczyński. 

Powiedziałem mu, że na przestrzeni trzech kadencji pan Trawczyński obiecał mi zrobienie tej 

drogi i nie zrobił. Autobus MZK – apel do pana Wójta: po południu jeździ dobry autobus, ale 

rano dzieci nie mają się czego trzymać, nie mają gdzie siedzieć. (…) 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje. 

Sołtys sołectwa Wojciechowice Bożena Popławska – woda czym jest uzdatniana, bo nie ma 

ciśnienia. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – była wyłączona stacja, bo były trzy awarie. Czasem wody 

wówczas nie ma przez 3, 4 godziny. Próbki wody są brane do analizy w dwóch, trzech 

miejscach i mamy bardzo dobre wyniki. 

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka pytała, czy w przypadku zmiany 

przewoźnika na terenie, nowy będzie zabierał również mieszkańców z Łęk oraz do kogo 

dzwonić, jak zaśnieży drogi.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in., że przewóz mieszkańców z Łęk będzie 

zapewniony. W Biuletynie Informacyjny będzie podana informacja nt. odśnieżania dróg.  

 

Ad. 11.  Zamknięcie sesji. 
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Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 10.30 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                       Obradom przewodniczył:      

Insp. D. Idziak                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                       Wiesław Czekaj 

 

 

 

 

 

 

 


