
RG.0002.3.2020 

P R O T O K Ó Ł  NR XIV/2020 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 15 MAJA 2020 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecny Michał Jujka),    

- pracownicy Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski.     

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. 

protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.12 otworzył XIV sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych oraz Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego. 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 2020 rok, 

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023, 

    c) zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzyżanów, 

    d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, 

Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice, 

    e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, 

Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki, 

    f) przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, 
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    g) zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru podatku 

rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

5. Przyjęcie protokołu nr XIII/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu  27 marca 

2020 roku.   

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. 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 3, 4, 5, 

6, 7, 8 i 9 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów 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 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/119/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2020 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023. 



3 
 

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.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/120/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2020-2023 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

3c. zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 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.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/121/2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

3d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, 

Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice. 

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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Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/122/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, 

Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

3e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy Dworne, Złotniki, Kaszewy 

Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, Siemienice, Wały i Wierzyki. 

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 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/123/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Sokół, Kaszewy 

Dworne, Złotniki, Kaszewy Tarnowskie, Konary, Krzyżanówek, Kuchary, Rustów, 

Siemienice, Wały i Wierzyki została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

3f. przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej. 

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. 
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W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/124/2020 w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania 

zarządzania odcinkiem drogi powiatowej została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

3g. zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie poboru 

podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie 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.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XIV/125/2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Ocena stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy – radni z oceną zapoznali się na posiedzeniach Komisji. Ocena 

była przedstawiona przez panią Kierownik Meronk. Czy są jeszcze jakieś głosy, uwagi? 

 

Do przedstawionej oceny radni nie wnieśli pytań ani uwag. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr XIII/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 27 

marca 2020 roku.  

Protokół nr XIII/2020 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 27 marca 2020 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  
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Protokół nr XIII/2020 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2020 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

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

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie za okres od dnia 28.03.2020 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

 

6b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 28.03.2020 r. do dnia dzisiejszej złożył   Przewodniczący 

Rady Gminy W. Czekaj.  

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.32 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                       Obradom przewodniczył:      

insp. D. Idziak                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Wiesław Czekaj 
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