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P R O T O K Ó Ł  NR XX/2017 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecna Justyna Politowicz),     

- 31 sołtysów (3 radnych pełni funkcję sołtysa),  

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

Sekretarz Gminy, insp. Emilia Widawska, insp. Krzysztof Szymański, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – 

Radca Prawny, przedstawiciel Energa Invest Krzysztof Mazur, ks. Piotr Gomułowski.  

  

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

nin. protokołu.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.10 otworzył XX sesję Rady 

Gminy, przywitał radnych, zaproszonych gości, 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 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 2017 rok, 

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020, 

     c) likwidacji Filii Bibliotecznej w Młogoszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krzyżanowie wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie oraz 

zmiany statutu, 

    d) zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, 
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     e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów obrębów Łęki Kościelne, Łęki Górne, Łęki Majątek, Łęki Łąki, 

Młogoszyn, Stefanów oraz Władysławów, 

     f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów, 

     g) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021, 

     h) uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 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. 

4. Przyjęcie protokołu nr XIX/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2017 roku.  

5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

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. 

 

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 brało udział 14 radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski został wybrany sekretarzem obrad 

jednogłośnie, tj. 14 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, 10 i 11 do nin. protokołu. 
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3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z propozycją zmian w budżecie na 2017 

rok zapoznali się na posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze 

jakieś pytania do projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i przedstawił projekt uchwały.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XX/211/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 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 2017-2020. 

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 do projektu 

uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ta uchwała jest następstwem wcześniej zawieranych uchwał. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XX/212/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2017-2020  została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

3c. likwidacji Filii Bibliotecznej w Młogoszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krzyżanowie wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie 

oraz zmiany statutu. 
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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 jakieś pytania do 

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

 

Głos zabrał Wójt Gminy T. Jakubowski i przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XX/213/2017 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Młogoszynie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Krzyżanowie oraz zmiany statutu została podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym”  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

3d. zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy T. Jakubowski. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XX/214/2017 zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w 

sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 
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3e. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów obrębów Łęki Kościelne, Łęki Górne, Łęki Majątek, Łęki 

Łąki, Młogoszyn, Stefanów oraz Władysławów. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.  

 

Głos zabrał Krzysztof Mazur przedstawiciel Energa Invest i przedstawił temat mającej powstać 

linii napowietrznej, a następnie odpowiadał na pytania uczestników sesji.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XX/215/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Łęki Kościelne, Łęki 

Górne, Łęki Majątek, Łęki Łąki, Młogoszyn, Stefanów oraz Władysławów  została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

3f. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów. 

Kserokopia skargi stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni zapoznali się ze skargą złożoną przez pana 

Bogdana Wosieckiego na działalność Wójta Gminy Krzyżanów na posiedzeniach Komisji. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi ze strony radnych. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

  

Wójt Gminy T. Jakubowski – skarga tutaj pana Bogdana Wosieckiego do Gminy  wpłynęła 13 

listopada. Ta skarga została jakby podzielona na dwie części: jedna część, którą zajmowałem 

się ja  i  druga część, gdzie tutaj teraz Rada rozpatruje. Uzasadnienie do tej skargi zostało 

przygotowane. Każdy zarzut, każda, że tak powiem, niezgodność, gdzie pan Bogdan Wosiecki 

uważał, że jest jakieś zaniedbanie przy budowie tej drogi Sokół – Krzyżanów zostało 

rozpatrzone pod katem prawnym, pod kątem budowlanym. To uzasadnienie zostało radnym 

przedstawione. Nie wiem, czy jest sens jeszcze raz czytania tego uzasadnienia, bo to jest 40 
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min. czytania, ale może pokrótce pan Krzysiek powie, bo od strony prawnej zajmował się tą 

drogą. Także, pokrótce panie Krzysztofie 

 

Inspektor Krzysztof Szymański – tak króciutko. W skardze były zarzuty dotyczące przede 

wszystkim: pierwsza rzecz (wypowiedź słabo słyszalna) dotyczył zastosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wnoszący skargę, no,  nie rozróżnia dwóch takich instytucji 

(wypowiedź słabo słyszalna) jakim jest zamówienie uzupełniające i zamówienie dodatkowe. 

(wypowiedź słabo słyszalna) pojawiało się we wszystkich pismach wcześniejszych również. Po 

szczegółowym wyjaśnieniu, zdefiniowaniu pojęcia zamówienia dodatkowego i 

uzupełniającego, kolejny zarzut był, że za niewłaściwe zastosowanie zamówienia 

uzupełniającego. Tak pokrótce powiem, co to jest zamówienie uzupełniające wynikające z 

Prawa zamówień publicznych. To jest zamówienie, gdzie zamawiający wykonuje, w trybie 

przetargu nieograniczonego ma zamiar wykonanie roboty budowlanej, w tym przypadku drogi 

remont, przebudowy drogi na naszym odcinku Sokół-Krzyżanów, już na etapie wstępnym, jak 

udzielił zamówienia tego podstawowego (wypowiedź słabo słyszalna) przewidział, że w 

przyszłości ewentualnie może udzielić dodatkowego zamówienia, które rozszerzy te 

wcześniejsze wykonane roboty. I taka sytuacja tu miała miejsce, bo w trakcie realizacji 

inwestycji okazało się, że zasadnym byłoby poszerzenie drogi tam na odcinku 670 m w 

miejscowości Kaszewy z racji tego, że zamawiający był przewidywalny, przewidział, że coś 

takiego, takie zamówienie może być udzielone. Skorzystał z tej możliwości i ta droga na tym 

odcinku w Kaszewach została poszerzona. Warunkiem tego zamówienia uzupełniającego jest 

to, żeby było to powtórzenie tych samych robót. Tych samych, to nie znaczy, że takich samych. 

Gatunkowo, rodzajowo ma to być robota drogowa, a nie powtórzenie projektu, powtórzenie 

(wypowiedź słabo słyszalna), że na drodze w zamówieniu podstawowym nie było siatki 

wzmacniającej. To nie znaczy, że w tym zamówieniu uzupełniającym takowej siatki położyć 

technologicznie nie można itd. To szczegółowo w tej skardze zostało wyjaśnione. Ewentualnie 

kolejnym zarzutem przepisów już chyba prawa budowalnego, to była kwestia zjazdów. 

Wszystkie zjazdy mieszczą się w pasie drogowym i podkreślam, że droga ta wykonana została 

na zgłoszenie robót budowlanych, gdzie do zgłoszenia robót budowlanych (wypowiedź słabo 

słyszalna) na bazie mapy zasadniczej, tej mapy, która jest w ewidencji, zasobach Starosty, który 

jest odpowiedzialny za ewidencję działek, na których przebiega, przebiegają drogi. I 

(wypowiedź słabo słyszalna) jak to wskazywał projekt budowlany (wypowiedź słabo słyszalna) 

zgodnie z projektem. I warunki umowy użyczenia. Jeszcze był taki obszar zarzutu, że, 

oczywiście jest to droga  własności, więc Powiat Kutnowski, Gmina Krzyżanów użyczyła tej 
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drogi na wykonanie tej inwestycji. Warunkiem tego użyczenia było przekazanie drogi do 

przebudowy, a nie użyczający, czyli Powiat nie wskazał według jakiego projektu ma to być 

(wypowiedź słabo słyszalna), według jakiej technologii. To wszystko było po stronie 

(wypowiedź słabo słyszalna). Koszty wykonania projektu, zgłoszenia robót (wypowiedź słabo 

słyszalna) wszystkich formalności były po stronie inwestora, czyli Gminy, tego biorącego w 

użyczenie, czyli warunki tej umowy użyczenia zostały dochowane. To jest w telegraficznym 

skrócie o co chodziło w tej skardze. Były takie trzy obszary: obszar zamówień publicznych, 

użyczenia drogi i kwestia zjazdów. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę Wysoką Radę o głosowanie. Kto jest za 

podjęciem uchwały, że skarga jest bezzasadna? Proszę o głosowanie. Kto jest „za”? 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - stwierdzam, że uchwała Nr XX/216/2017 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 

14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jeszcze chciałbym dodać do głosowanej uchwały, 

że uzasadnienie i uchwała będą dostarczone panu skarżącemu, panu Wosieckiemu. 

 

O głos prosił pan Bogdan Wosiecki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – nie udzielam panu głosu. Kontynuujemy. 

 

3g. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021. 

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

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

projektu uchwały. 

Nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag.   

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XX/217/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2018-2021 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

3h. uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok: 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy. 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski i przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

omawiając szczegółowo wysokość dochodów, wydatków oraz inwestycje.  

 

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy. 

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

projekt budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok, przedstawiony przez Wójta Gminy.  

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały 

budżetowej. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał Uchwałę Nr III/336/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie 

opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 

20 do nin. protokołu. 

 

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

Radny Zygmunt Jasiński powiedział m.in. – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni 

państwo. Nie mam w zamiarze dyskutować nad budżetem, bo uważam, że budżet jest bardzo 

ambitny. Zakłada może nie wszystko tak, jak byśmy sobie życzyli, ale jest dość obszerny i 

oczywiście wymaga wielkiego trudu do wykonania. Dlatego też, panie Wójcie, chciałbym panu 

życzyć, aby ten budżet na rok 2018 został zrealizowany dla potrzeb naszej gminy, ludności i 

oczywiście, żeby się cieszył uznaniem, żeby się nie spotkał z takimi uwagami, jak w roku 

bieżącym i latach minionych. (…) Możemy dzisiaj coś powiedzieć tak czy inaczej, a później 

wnosimy skargi niezasadne, próbujemy się mądrzyć i dlatego też, żeby takich skarg nie było, 

żebyśmy byli jednością. Życzę panu, żeby pan realizował zgodnie z założeniami. Wszystkiego 

najlepszego. 

 

-  głosowanie nad uchwałą budżetową. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 
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Uchwała Nr XX/218/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr XIX/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 

2017 roku. 

Protokół nr XIX/2017 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XIX/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2017 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

5a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy T. Jakubowski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

 

5b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław 

Czekaj:    

- pełnił cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy, 

- kontaktował się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach dot. mieszkańców, 

- brał udział w posiedzeniach Komisji, 

- uczestniczył w Wigilii Samorządowej oraz brał udział w wigilii w Szkole Podstawowej w 

Kterach. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.  

Brak. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, do Rady Gminy Krzyżanów 

wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie dokonania zmian w 
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Statucie. Z treścią pisma radni zapoznali się na posiedzeniach komisji. Proszę o podjęcie 

decyzji poprzez głosowania, czy Rada Gminy dokona zmian w Statucie we własnym zakresie. 

Proszę bardzo. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Rada Gminy Krzyżanów 14 głosami „za” podjęła 

decyzję, że we własnym zakresie dokona zmian w Statucie Gminy. Dziękuję bardzo. 

 

Radny Z. Jasiński – jestem zobowiązany podziękować tutaj wszystkim obecnym za całoroczny 

współudział, za to, że się spotykaliśmy, że twórczo dyskutowaliśmy za uchwałami nad dobrem 

Rady Gminy. Między innymi dziękuję w imieniu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój 

Gminy Krzyżanów, że każdego roku pewne dotacje otrzymujemy z Urzędu Gminy, które 

wykorzystujemy również dla naszych pociech, dla dzieci, na kursy, na wycieczki. Między 

innymi i wam drodzy tutaj mieszkańcy gminy Krzyżanów dziękuję za to, że wspieracie to 

Stowarzyszenie. Rozliczacie się ze swoich podatków i niektórzy, mówię „niektórzy”, bo 

zwracam się z prośbą do wszystkich, ale są na tyle, można powiedzieć, wrażliwi, że przekazują 

ten jeden procent na dobro naszego Stowarzyszenia. Za to wszystko, które czynimy na rzecz 

naszego dobra, życzę wam drodzy radni, sołtysi i wszyscy tu obecni wszystkiego najlepszego 

w nowym 2018 roku, aby ten rok 2018 był może bardziej taki pocieszający, może bardziej 

przynoszący zadowolenie każdemu z nas, żeby nie było skarg, żeby było zadowolenie wśród 

mieszkańców, żebyśmy się nie różnili słowem. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. 

Dziękuję bardzo. 

 

Ks. Piotr Gumołowski powiedział m. in. – bardzo pragnę podziękować za dobrą i owocną 

współpracę z panem Wójtem, z gminą. Bardzo jestem wdzięczny za to, co jest zrobione wokół 

kościoła, za tą całą infrastrukturę, która dzięki współpracy z gminą została wreszcie dokonana 

i zrobiona. Bardzo mnie to cieszy. Staram się w miarę swoich możliwości zawsze z gminą 

współpracować i być na każdych spotkaniach typu opłatek, dożynki itp., bo uważam, że po 

prostu warto i jest to obopólna korzyść, i dla mnie, i dla wszystkich mieszkańców gminy. 

W dalszej swojej wypowiedzi m.in.  prosił o zgłoszenie się chętnych do wywozu liści z 

cmentarza. 

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka -  już podziękowaliśmy naszemu panu 

Wójtowi i całej Radzie za inwestycje dokonane w Łękach, ale panie Wójcie, wyjątkowo chcę 
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podziękować za tą drogę od Łęk do Rustowa. Był pan w Powiecie, wychodził, dogadał, 

wyprosił można powiedzieć. Jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. 

 

Sołtys sołectwa Żakowice Marian Jasiński (Prezes Spółki Wodnej Krzyżanów) powiedział m. 

in. – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Zarządu Spółki Wodnej chciałbym 

podziękować za kolejną już dotację w tym roku. Także, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Rok 

bieżący jest rokiem prawdy, że tak powiem, bo wszystkie zadania, które sobie Zarząd postawił 

na walnym tego roku, zostały de facto zrealizowane. Natomiast wychodzą wszystkie 

niedoskonałości naszej przeszło 100-letniej melioracji. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym 

2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady W. Czekaj – mała uwaga. Zgłasza tutaj chęć zabrania głosu pan 

Wosiecki. Proszę pana, jeśli pan ma zamiar dalej kontynuować skargi, to panu głosu nie 

udzielam. Jeśli pan ma pytanie, proszę bardzo. Proszę pana, jest taka sprawa, pana skarga 

została wnikliwie przez Radę rozpatrzona, przegłosowana, jak pan to miał dzisiaj okazję 

słyszeć. Stosowna uchwała wraz z uzasadnieniem obszernym, szczegółowym zostanie panu 

dostarczona i w tym temacie miałbym tyle do powiedzenia. Jeśli pan ma pytanie jakieś do pana 

Wójta, czy do pracowników Urzędu Gminy, proszę bardzo. 

 

Pan Bogdan Wosiecki – mam. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę, ale to krótkie proszę, ale nie dotyczy skargi. 

 

Pan B. Wosiecki – (wypowiedź słabo słyszalna) ograniczać wystąpienia. Pan za to bierze 

pieniądze i ma pan słuchać. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – nie, nie proszę pana. Ja jestem od tego, żeby 

prowadzić sesję zgodnie ze Statutem. 

 

Pan B. Wosiecki – prowadzenie sesji będzie pan (wypowiedź słabo słyszalna), jak to się robi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – wiem, jak to się robi, jak najbardziej. 
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Pan B. Wosiecki – następna sprawa. Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić taki wniosek, 

który już rozpoczął proboszcz, ale nie dokończył, żeby obrady sesji odbywały się w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu, w godziwych warunkach, żeby jeden drugiemu na plecach nie 

siedział, nie trukał do ucha (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pana propozycja odnośnie lokalu zostanie Wysokiej 

Radzie przedstawiona. 

 

Pan B. Wosiecki – następna sprawa. Panie Przewodniczący, nauczyliście się odrzucać 

wszystkie sprawy jako bezzasadne i prawnicy przy Wojewodzie tak samo robią. I po czterech 

miesiącach walki z prawnikami przy Wojewodzie, uzyskałem to, o co występowałem. Powinno 

to być za pierwszym razem, że quasi rada nie ma miejsca w tej gminie, bo nie ma jej w 

przepisach. Tak się stało, a teraz, jak nadal będzie quasi, posiedzenia wszystkich komisji można 

zwoływać tylko w szczególnych przypadkach, a jak wy próbujecie zamienić przewodniczącego 

Rady na przewodniczącego komisji i nadal kontynuować te posiedzenia (wypowiedź słabo 

słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – przewodniczący poszczególnych komisji prowadzą. 

 

Pan B. Wosiecki – (wypowiedź słabo słyszalna) tak, jak mówi ustawa o samorządzie, tak, jak 

mówi ustawodawca, a nie tak, jak ktoś sobie wymyśli i tak to się dzieje. Natomiast odnośnie 

odpowiedzi na poprzednie pytanie z 23, proszę pana, zastanawiam się nad tym, czy nie 

skierować kolejnej skargi na posiedzenie Rady, ponieważ nie daliście mi odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dostanie pan odpowiedź. 

 

Pan B. Wosiecki – uchylanie się od odpowiedzi, to jest karalne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, pan  zaprzecza faktom. Odpowiedź, 

tak, jak panu wcześniej powiedziałem, uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie panu 

dostarczona. 
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Pan B. Wosiecki – zostanie, to zostanie, ale ja mówię o wcześniejszej uchwale i mam tutaj, 

gdzie pan pisze „że Rada Gminy”, bo pan podjął dobrą decyzję. Skierowałem pytanie do pana, 

a pan skierował to do komisji… 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Rada była niewładna podejmować stosowne 

decyzje. 

 

Pan B. Wosiecki – do komisji, która odmówiła podjęcia decyzji i wepchnęła na Radę, a Rada 

podjęła decyzję, że nie (wypowiedź słabo słyszalna). Wszyscy o tym dokładnie wiecie, co żeście 

narobili. Ja odnośnie tej drogi w Kaszewach skierowałem pismo do Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych i niestety, będzie to rozpatrzone. Zobaczymy kto ma rację, czy ja, czy pan mecenas 

Szymański. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dobrze, dziękuję panu. Odbieram panu głos, 

kończymy to. Dziękuję. 

 

Pan B. Wosiecki – proszę pana, nie zmienicie tego, nikomu nie zatkacie oczu (wypowiedź słabo 

słyszalna) wierzba, tylko jawor klonolistny (wypowiedź słabo słyszalna). Nikomu nie zatkacie 

oczu (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – nie będziemy wałkować w kółko tego samego 

tematu. Odbieram panu głos. Odbieram panu głos. Mam takie prawo. Po to mnie Rada 

powołała. Dziękuję panu za głos. Proszę o uwagę. 

 

Pan B. Wosiecki – na koniec panu powiem, nieciekawie wam się układa, a mam przygotowane 

tutaj pouczenie dla panów radnych (wypowiedź słabo słyszalna). 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę pana, proszę nie zakłócać  obrad sesji. 

 

Pan B. Wosiecki – nie zakłócam. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – zakłóca pan, proszę pana. Proszę o uwagę. Wysoka 

Rado, panie Wójcie, szanowni państwo, proszę księdza, w nowym 2018 roku wszystkim 
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wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkiej pomyślności, abyśmy takich jałowych dyskusji 

nie mieli.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja też bym chciał wszystkim podziękować za współpracę, za ten 

rok i życzyć sobie, aby ten rok  następny był lepszy, ale ja proponuję, żeby ta nerwowa 

atmosfera trochę, że tak powiem, usiadła.    

 

 

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 10.37 Przewodniczący Rady Gminy 

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

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                        Obradom przewodniczył:      

 


