
RG.0002.3.2014                                 

P R O T O K Ó Ł  NR XXVI/2014 
 

SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWIE 

W DNIU 27 CZERWCA 2014 ROKU 
 

 

 
Obecni : 

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

- 25 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa), 

- z Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Hanna Wegner – Skarbnik 

Gminy, Agnieszka Wójkowska – Pawlak – Radca Prawny, Zdzisław Trawczyński – radny Rady Powiatu w 

Kutnie. 

  

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

nin. protokołu.  

 

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

obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Jabłońska o godzinie 12.00 otworzyła XXVI 

sesję Rady Gminy, przywitała radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz pracowników 

Urzędu Gminy. Stwierdziła, 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2013 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2013 rok,  

b) przedstawienie Uchwały Nr III/137/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 
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Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2013 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2013 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2013 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Nr III/183/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2013 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2013 

rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok, 

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata  2014-2017, 

    c) zwolnień od podatku od środków transportowych, 

    d) uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzyżanów 

na lata 2014 – 2024”, 

    e) zatwierdzenia projektu „Pomoc-aktywizacja bezrobotnych” w ramach Poddziałania 7.1.1 

w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015, 

f) zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów. 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie za 

2013 rok. 

6. Przyjęcie protokołu nr XXV/2014 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 maja 2014 roku.  

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić o 
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dokonanie zmian w porządku obrad. 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

Na sekretarza obrad Przewodnicząca zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Józefa Pawłowskiego. Innych kandydatur radni nie zgłosili.  

Przewodnicząca poddała 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2013 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2013 rok.  

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowi załącznik nr 5 do nin. 

protokołu. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, radni zapoznali się ze sprawozdaniem 

finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok na wspólnym 

posiedzeniu Komisji.  

 

Głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Jakubowski - kilka słów powiem o budżecie, który był 

wykonywany w 2013 r., takie najważniejsze, najistotniejsze rzeczy. Na dzień 31 grudnia 2013 

r. plan dochodów wynosił 12.761.380 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. 

wynosiło 12.708.280 zł – 99,58%. Na rachunku budżetu mieliśmy 915.895 zł. Wykonanie 

wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 13.777.530 zł, co stanowiło 94,89 % planu. 

Jeszcze, co jest ważna rzecz, zawsze zwracam na to uwagę, stan zadłużenia z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 773.956 zł, co 

stanowi 6% możliwości zadłużenia, gdzie gmina ma możliwość 60%. Także, 

dziesięciokrotnie można taki kredyt brać, ale nie bierzemy, idziemy w tym kierunku, żeby w 

tym roku 2014 na dzień 31 grudnia był zerowy stan zadłużenia. Wszystko na to wskazuje, że 

tak będzie, ponieważ jest koniec kadencji, nie wiadomo kto będzie obejmował Urząd Gminy, 

czy stanowisko wójta, czy radni którzy…, zostawiamy ewentualnie następcom bez żadnego 

długu. Jeszcze, jeżeli chodzi o inwestycje, to króciutko przypomnę, jakie były robione w 
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ubiegłym roku: 

- przebudowana była droga w Kucharach za kwotę 241.707 zł, 

- przebudowana była droga w Konary-Wały - 304.837 zł, 

- przebudowana była droga we Władysławowie - mówię o asfaltach, bo droga istniała, tylko 

chodzi o przebudowę – remont tej drogi opiewał na kwotę 474.254 zł. Na tą drogę 

pozyskaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w 

kwocie 131.500 zł, 

- zrobiony był remont mostu w Kterach za kwotę 67.896 zł, 

- następny most w Siemieniczkach był wykonany za podobną kwotę 69.040 zł, 

- największą inwestycją, jaka była w ubiegłym roku, to był montaż przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie w sumie całej gminy. Było ich 291 szt. za kwotę 3.401 tys. 

zł. Na tą inwestycje pozyskaliśmy z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych 

2.114 tys. zł. Zaciągnięta była pożyczka z WFOŚ-u, bo ona była warunkiem otrzymania 

dotacji z WFOŚ-u również. Tą pożyczkę zaciągnęliśmy w wysokości 89.000 zł. Ona w tym 

roku będzie spłacona. Został również pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w kwocie 88.500 zł. 

Tak się kształtują te inwestycje. Jeszcze oprócz tego mieliśmy wykonaną dokumentację 

rewitalizacji dwóch zabytkowych parków dworskich na terenie gminy, czyli mówimy o 

Młogoszynie i Konarach. Tutaj również korzystaliśmy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w kwocie 21.648 zł i dołożyliśmy swoich środków w wysokości około 

5.500 zł do wykonania tych dokumentacji. Mówiąc o pozyskanych środkach i działaniach 

gminy, to tutaj z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, niby to Urząd Gminy, ale 

poprzez tą jednostkę naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z unijnych projektów 

było pozyskane 65.735 zł na działania dla bezrobotnych na szkolenia, kursy itd. Dla 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dla Zespołu „Iskierka” na zakup stroi, na buty, na 

działalność tego zespołu dziecięcego było pozyskane 24.682 zł. Jak również z tych unijnych 

projektów, był taki projekt „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych” i z tego 

projektu osiągnęliśmy korzyść w kwocie 39.888 zł. Dzieci miały szerszą ofertę zajęć. Tego 

samego roku 2013 zWFOŚ-u pozyskaliśmy również dotację na azbest w kwocie 14.760 zł na 

zdjęcie azbestu. Także, w sumie te wszystkie dotacje pozyskane w ubiegłym roku opiewały 

na kwotę 2.501 tys. zł. Tak wygląda ubiegły rok, jeżeli chodzi o inwestycje. Ogółem wydatki 

inwestycyjne opiewały na kwotę 4.365 tys. zł. Natomiast środki finansowe, jakie były spoza 

budżetu pozyskane opiewały na kwotę 2.501 tys. zł. Jak dobrze wiemy, oprócz tych środków 

gmina musi utrzymywać Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Na działalność Gminnego 
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Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczyliśmy w sumie przez cały rok 284 tys. zł. Na Spółkę 

Wodną, już bodajże czwarty rok wspieramy działalność Spółki Wodnej, przekazaliśmy 60 

tys. zł. Nie był to łatwy rok, jeżeli chodzi o inwestycje, bo było sporo inwestycji i trudnych 

inwestycji, bo każda przydomowa oczyszczalnia ścieków przynosiła jakieś zmiany, jakiś 

problem. Każda droga wykonana też przynosiła jakiś problem, jakiś konflikt z mieszkańcem. 

Także, nie był to łatwy rok, ale jak dobrze państwo wiecie te lata takie ostatnie gospodarcze 

też nie są za dobre, bo wiadomo, podatki podatkami, ale przeważnie ci najbogatsi nie płacą, 

tak jak „Łękpol” nie zapłacił jeszcze nic z własnej dobrej woli, tylko wszystko oparło się o 

sąd. I tak to bardzo często wygląda, że te pieniądze musimy ściągać albo przez komorników 

albo siłą. Jednym słowem naprawdę siłą i jakiś w sposób, no, taki niemiły. Jest to trochę 

niemiłe i dla pracowników też niemiłe, ale dlaczego jeden ma płacić. Posunęliśmy się też do 

tego stopnia, że w ubiegłym roku tym co nie płacili za wodę poodcinaliśmy wodę i na dzień 

dzisiejszy płacą wszyscy. Także, tak to wygląda. Nie jest to tylko moja zasługa. Jest to 

zasługa i radnych, sołtysów, was wszystkich, bo ja zawsze wychodzę z tego założenia, że 

zgoda buduje, niezgoda rujnuje, a samorządzie musi być zgoda. Jest naprawdę lepiej 

pracować, milej i efektywniej. Pracownikom też serdecznie dziękuję za dobrą współpracę, 

pani Skarbnik, panu Jurkowi Łabie, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za efekty tej 

pracy z całego roku. Dziękuję bardzo. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jakieś pytania bądź uwagi – nikt z radnych nie zabrał 

głosu. 

Do sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2013 rok radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

b) przedstawienie Uchwały Nr III/137/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej 

sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Uchwała Nr III/1137/2014 stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska odczytała Uchwałę Nr III/137/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie 

opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie sprawozdanie 

Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2013 rok.   
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c) dyskusja. 

Brak dyskusji. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie poddała pod 

głosowanie.  

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/212/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2013 roku.  

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że z Informacją radni zapoznali się na wspólnym 

posiedzeniu Komisji.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – wartość środków trwałych ogółem 34.297.960 zł. W ubiegłym 

roku zbyliśmy w sumie działkę w Młogoszynie, gdzie wcześniej było użytkowanie wieczyste 

przez pana Z. Nykla za kwotę 9.827 zł - 15 arów. W Siemienicach pan Przybylak Sł. też sobie 

przekształcił tą działkę już na własność za kwotę 3.401 zł i w Rustowie była sprzedana 

działka państwu Kwiatkowskim za kwotę 6.200 zł. To są takie kwoty zbycia. Pozostałe bez 

zmian. Nabyliśmy jeszcze w ubiegłym roku na zasadach bez naszych kosztów drogę w 

Łękach. Na stan przyjęliśmy po to, ażeby ją w tym roku bez problemu wyremontować. Droga 

jest wyremontowana. Położony został dywanik asfaltowy i złożony wniosek do Agencji 

Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa o dotację z ich strony do tej drogi. Mamy 

przyobiecane, że co najmniej 50 tys. zł dotacji dostaniemy, a ile więcej to nie wiem, bo to też 

z góry nie można założyć. W każdym razie do tej drogi do osiedla pokrytej dywanikiem 

asfaltowym, dostaniemy dotację i pod tym kątem też ją przejmowaliśmy na własność. Była 

możliwość generalnego naprawienia i otrzymania dotacji. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi – nikt z radnych nie 
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zabrał głosu. 

 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2013 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna, a 

następnie odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu gminy Krzyżanów 

za rok 2013. 

 

g) przedstawienie Uchwały Nr III/183/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2013 rok. 

Uchwała Nr III/183/2014 stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska odczytała Uchwałę Nr III/183/2014 Składu   

Orzekającego   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z dnia 30 maja 2014 roku w 

sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

absolutorium za 2013 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował 

pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2013 rok.   

 

h) dyskusja. 

Radny Zygmunt Jasiński – ja pamiętam już lata minione różnych kadencji. Sytuacje były w 

gminie Krzyżanów różne. Żeby udzielić absolutorium wójtowi, to była zawsze sprawa 

dyskusyjna. Jedni byli za, drudzy byli przeciw i żeby uzyskać 100% uznania dla wójta, to 

była sprawa dyskusyjna. Ale wiem, że tutaj na przestrzeni już ośmiu lat pan Wójt obecny nie 

miał takiej przykrości, sytuacji, żeby wszyscy nie wyrazili zgody na jego działalność, żeby 

udzielane było absolutorium stuprocentowo. Proszę państwa, w minionych latach były 

inwestycje, ale te inwestycje jak ja pamiętam opiewały na milion, dwa, a słyszeliście państwo, 

w roku minionym były przeprowadzone inwestycje na 4.300 tys. zł. Cały budżet to ponad 13 

mln zł i jest to ogrom środków, którymi trzeba umieć żonglować. W sumie jest to tak, że tych 

inwestycji było dużo. (…) Kiedy mieliśmy ostatni raz Komisje Rady w dniu 24 czerwca br., 

przygotowywaliśmy te sprawy na sesję Rady, co jest wykonane, co jeszcze należy wykonać i 

padały słowa takie, że wszyscy niemal radni składali podziękowanie panu Wójtowi za 
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wykonanie zaplanowanych inwestycji, że  budżet został wykonany zgodnie z zamierzeniami, 

a w niektórych przypadkach i przekroczony. W dniu 31 maja 2014 r. mieliśmy rajd rowerowy 

po gminie Krzyżanów. (…) Najbardziej nas zaciekawiło, poruszyło, to, że stan naszych dróg 

jest wspaniały. Kiedy jeżdżę po innych gminach, to tam jest inny obraz i u nas inny. 

Niektórzy nam zazdroszczą, bo stan dróg jest u nich katastrofalny. Ale co zauważyłem: stan 

dróg gminnych jest katastrofalny, ale za to stan dróg powiatowych jest dobry. A u nas drogi 

powiatowe są katastrofalne, a gminne są wspaniałe. I jest tu taki znak zapytania, co ci nasi 

radni powiatowi robią? (…) Panie Wójcie, ja w swoim imieniu, w imieniu  mieszkańców 

swojego rejonu dziękuję bardzo serdecznie za wykonanie zadań na moim terenie i na terenie 

całej gminy. Życzę panu, aby ten założony plan na rok następny również pan godnie wykonał. 

My jako radni gminy będziemy panu pomagać i pana wspierać. Dziękuję za uwagę. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska – nam się także dobrze współpracuje i radni 

poszczególni z Wójtem mają dobrą współpracę, Wójt z radnymi, Nasze uwagi nigdy nie 

pozostają bez odzewu. Zawsze jest jakaś reakcja i współpraca. Wydaje mi się, że tak to 

powinno wyglądać. My nie mamy żadnych zastrzeżeń. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Pawłowski – mnie w realizacji tego budżetu, a też 

już jestem radnym od iluś lat, podoba się to, że ten Wójt nie siedzi i rąk nie rozkłada. Jeszcze 

raz przypomnę: przeszło 4 mln zł na inwestycje, z czego 50% pozyskane z zewnątrz, bo do tej 

pory to było realizowane za parę groszy, to coś sklecimy, to zbudujemy. A w tej chwili 50% 

na te inwestycje są ze środków, że tak powiem, zewnętrznych, czyli działalność Wójta nie 

ogranicza się tylko do granic naszej gminy, ale wykonuje gdzieś na zewnątrz. I to jest 

najbardziej pocieszające i realizacja, to nie tylko gdzieś tam w kącie gminy, ale jak państwo 

widzicie, jest to porozkładane po terenie całej gminy. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja ze swej strony chciałbym podziękować za te dobre słowa. 

Chciałbym również podziękować radnym i sołtysom, bo to dzięki tej dobrej współpracy z 

wami można coś więcej zrobić, za to zaufanie, którym darzycie nas, mnie, pracowników. 

Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, bo ja wiem, że osiem, siedem lat temu na 

inwestycje wydawało się powiedzmy 800 tys. zł czy milion, czyli jednym słowem cztery razy 

mniej pracy było jak teraz, bo zestawy inwestycyjne czy księgowe, cztery razy jest więcej 

inwestycji, cztery razy więcej problemów, a każda nowa inwestycja przynosi jakieś problemy 

i wiem, że niektórzy może nie są z tego zadowoleni, że jest tak dużo inwestycji, bo mają 
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kilkakrotnie więcej pracy w pracy, ale się nie nudzą, tak jak tutaj pani sołtys mówi. Za to 

serdecznie dziękuję pracownikom, za pomoc w wykonaniu tego budżetu. Naprawdę, jestem 

zadowolony z tego ubiegłorocznego budżetu, bo tak jak pan Józef powiedział, 4.300 tys. zł 

mieliśmy wykonania inwestycji, a 2.501 tys. zł było pozyskanych z zewnątrz, czyli w sumie 

60% było środków zewnętrznych. Gdybyśmy się opierali tylko na naszych podatkach rolnych, 

to byłoby co najmniej o połowę mniej i byśmy nie mieli tych dróg, nie mielibyśmy tego co 

mamy na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za współpracę. 

 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 

2013 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie w sprawie  udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za rok 2013. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013 głosowało 14 radnych.   

Przewodnicząca Rady Gminy – stwierdzam, że Uchwała Nr XXVI/213/2014 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2013 rok  została podjęta 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy,  tj. 14 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

Na sesję przybyli przedstawiciele firmy Windprojekt. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  12, 13, 

14, 15, 16 i 17 do nin. protokołu. 

4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, z projektem uchwały wszyscy radni zapoznali 

się na posiedzeniu Komisji.  

 

Głos zabrał Wójt Gminy T. Jakubowski - zwiększamy plan dochodów o kwotę: 6.844,00 zł z 

tytułu odszkodowania za skutki pożaru mostu drewnianego w Łękach Kościelnych,  

20.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku po byłej SP w Wałach, 53.000,00 zł z tytułu wpływu 

podatku od środków transportowych, 1.500,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat (koszty 
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upomnienia),  50.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od lokowanych środków finansowych, 

6,44 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z GOPS,  54.450,65 zł z tytułu 

dofinansowania projektu w ramach POKL „Pomoc – aktywizacja bezrobotnych” 

realizowanego przez GOPS w Krzyżanowie. Zwiększamy plan wydatków majątkowych o 

kwotę: 81.500,00 zł na zakup samochodu dla OSP,  12.744,00 zł z tytułu dotacji zadania z 

zakresu edukacji – przedszkola, 6,44 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 

10.700,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na sfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (5 dzieci), 

60.838,71 zł z tytułu realizowanego przez GOPS w Krzyżanowie projektu POKL pn. „Pomoc 

– aktywizacja bezrobotnych”, 6.400,00 zł z tytułu przygotowania postępowania o 

zamówieniach publicznych, 20.000,00 zł z tytułu odpłatnego wyłapywania oraz 

przetrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy.  

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie – nikt z 

radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/214/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2014 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

4b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata  2014-2017. 

Jak powiedziała Przewodnicząca Rady Gminy, z projektem uchwały wszyscy radni zapoznali 

się na posiedzeniu Komisji. Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać  

głos w tej sprawie – nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/215/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2014-2017 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

4c. zwolnień od podatku od środków transportowych. 

Wójt Gminy T. Jakubowski – w celu zachowania preferencji podatkowych w postaci  

zwolnień od podatku od środków transportowych, musimy podjąć tą uchwałę, żeby 
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mieszkańcy mogli korzystać z tych ulg. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie – nikt z 

radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/216/2014 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych  

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

4d. uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Krzyżanów na lata 2014 – 2024”. 

 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że z projektem uchwały wszyscy radni zapoznali 

się na posiedzeniu Komisji.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – uchwałę podejmujemy na okres dziesięcioletni. Strategia jest 

dokumentem stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce społecznej. Uwzględnia między 

innymi diagnozę sytuacji społecznej, cele strategiczne, kierunki niezbędnych działań ze 

strony Urzędu Gminy.  

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać  głos w tej sprawie – nikt z 

radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/217/2014 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Krzyżanów na lata 2014 – 2024” została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

4e. zatwierdzenia projektu „Pomoc-aktywizacja bezrobotnych” w ramach Poddziałania 

7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015. 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – projekt jest kierowany dla bezrobotnych. Jest 

realizowany już czwarty rok - od roku 2008 jest już przez nas realizowany. Projekt opiewa na 

kwotę 67 tys. zł.  Wkład własny gminy ok. 6 tys. zł. Projekt ten jest skierowany dla 13 osób 
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bezrobotnych z terenu naszej gminy na szkolenia, na pomoc dla bezrobotnych, na zasiłki. 

Uważam, że dobrze, że projekt jest z roku na rok robiony, ponieważ paręnaście osób może z 

tego skorzystać i w jakiś sposób te swoje zdolności do uzyskania pracy podnosić. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Jabłońska zwróciła się z  pytaniem, czy ktoś z radnych 

chciałby zabrać głos w tej sprawie – nikt z radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/218/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu „Pomoc-aktywizacja 

bezrobotnych” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

4f. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ulega zmianie tytuł uchwały. Będzie to 

uchwała „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzyżanów.” 

  

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę 

w sprawie zmiany Studium. Tą uchwałę podejmujemy pod kątem możliwości budowy 

elektrowni wiatrowych w okolicach takich okręgów, jak Wojciechowice, Wierzyki, Kuchary, 

Malewo, Wały.  Jest planowanych siedem tych inwestycji. Poprosiłem pana Grzegora 

Augustyniaka, który jest przedstawicielem firmy Windprojekt i już od dłuższego czasu 

kontaktuje się z nami, z mieszkańcami w sumie już siedem lat. Jeśli mają państwo pytania, to 

proszę kierować do pana Grzegorza i kolegi pana Grzegorza, który jest urbanistą. Robimy 

takie przyzwolenie dla budowania elektroni wiatrowych nie ze względu na to, że kochamy 

elektrownie wiatrowe, czy firmę Windprojekt, czy firmę Eolos, tylko ze względu na środki 

finansowe, jakie później spływają dla gminy za które możemy wybudować drogę, czy jakąś 

świetlicę, czy dać jakieś lepsze warunki nauczania naszym dzieciom. Wiadomo, że z 

podatków rolnych też tych dróg, które mamy na dzień dzisiejszy ok. 20 km do remontu na ten 

rok byśmy też nie mogli zaplanować i wykonać. Dzięki temu, że jest tych elektrowni 

wiatrowych na tą chwilę jedenaście, to możemy się pokusić.   Jeżeli macie państwo pytania, 

to proszę skierować do pana Grzegorza. Powiem jeszcze, że każda taka zmiana planu jest 

poprzedzona informacją w terenie, każda taka zmiana planu poprzedzona jest spotkaniami z 
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mieszkańcami i omówieniem takiego planu miejscowego. Nie mieliśmy ani jednej osoby, 

która by się sprzeciwiała, że nie chce, nie życzy sobie, że jest sąsiadem takiej działki, że nie 

życzy sobie takiego planu, takiej elektrowni.  Firma Windprojekt, która działa na naszym 

terenie od siedmiu lat, ta firma projektowała te dziesięć elektrowni wiatrowych – Żakowice, 

Różanowice. Później pojawiła się firma Energy Rose i też chciała projektować ze swoje 

strony te elektrownie. (…) Jeśli więcej pytań, to proszę pytać. 

 

Następnie, przedstawiciele firmy Windprojekt odpowiadali na pytania sołtysów sołectw: 

Julianów, Rybie, Różanowice. 

 

Na pytanie Przewodniczącej, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie – nikt z 

radnych nie zabrał głosu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Uchwała Nr XXVI/219/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 14 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

Salę konferencyjną opuścili przedstawiciele firmy Windprojekt. 

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krzyżanowie za 2013 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni zapoznali się ze sprawozdaniem na 

posiedzeniu Komisji. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś uwagi i pytania do 

sprawozdania - nikt z radnych nie wniósł pytań ani uwag. 

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr XXV/2014 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 maja  2014 

roku.  

Protokół nr XXV/2014 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

Protokół nr XXV/2014 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 maja 2014 roku został przyjęty 
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jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.  

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

a) Wójta Gminy, 

b) Przewodniczącej Rady Gminy. 

7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie złożył Wójt Gminy Tomasz Jakubowski. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

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

Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena 

Jabłońska:    

- pełniła cotygodniowe dyżury w Urzędzie Gminy, 

- przygotowała dzisiejszą sesję,  

- brała udział w posiedzeniach Komisji,  

- kontaktowała się z pracownikami Urzędu Gminy w sprawach mieszkańców, 

- brała udział w uroczystościach gminnych. 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.  

Radny Z. Jasiński powiedział m.in. – mam komunikat dla państwa. Stowarzyszenie 

Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Krzyżanowie wszystko się robi, aby ułatwić pracę rolnika.  W okresie wakacyjnym rozpoczną 

się półkolonie dla dzieci z rodzin rolniczych – ok. pięćdziesięcioro dzieci. Jest to kontynuacja 

lat minionych. Oprócz wypoczynku dla dzieci będą organizowane również wyjazdy dzieci. 

Będą też w wakacje organizowane świetlice. Wszystko się robi, żeby ułatwić życie na wsi, a 

szczególnie życie rolnika. 3 lipca zespół „Iskierka” ma wyjazd do Torunia do Muzeum 

Piernika. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego w okresie wakacyjnym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kamelak – zwracam się do radnego 

powiatowego. Panie Zdzisławie jestem zaskoczony waszą działalnością. Aż wstyd swoich 

wyborców, żebyście wy tak traktowali gminę Krzyżanów, bo to jest nie do pomyślenia, 

żebyście głosowali za inną drogą w innej gminie, a u nas swoich wyborców robicie tak w 

„konia”. Nie wiem, co przed wyborami będzie, co będziecie oferować? To wstyd swoich 

wyborców, żebyście tak traktowali. Tyle razy się mówi, tyle razy się prosi, a wy głosujecie za 
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inną drogą w innej gminie. 

 

Sołtys sołectwa Nowe Ktery Włodzimierz Cholewa – ja też panie Zdzisławie chciałem 

dołożyć do tego, co mówił pan Zdzisław. Chodzi o kawałek drogi Obidówek. Mało tego, las 

Strzegocin, tam już nie można przejechać dwoma samochodami - ani poboczy, ani drogi. 

Podatki bierzecie od wszystkich uczestników dróg, a sami nic nie robicie. 

 

Wójt Gminy T. Jakbowski – ja powiem szczerze, że co drugi dzień też dzwonię do Powiatu. 

Pytam się, jak jest z dofinansowaniem do tych środków finansowych – 200 tys. zł, które 

przeznaczyliśmy na remont dróg. Pani Starosta w ubiegłym tygodniu pierwsze słyszała o 

jakichkolwiek uzgodnieniach. Wcześniej były sugestie ze strony Powiatu, żebyśmy przejęli te 

drogi powiatowe. Z radymi mieliśmy spotkanie i zadecydowaliśmy, że przejmiemy te drogi 

powiatowe i będziemy sami naprawiać. Dzwonię do Powiatu: co dalej, co z uchwałami, bo 

będzie sesja 27 czerwca i możemy podjąć już jakąś uchwałę. Nikt nic nie wie. Pani Starosta 

mówi, że nic nie wie, nie słyszała o jakiejkolwiek dyskusji na temat przekazania dróg. Pytam 

się, czy będą drogi robione na naszym terenie. Też takie informacje, nie będę mówił kto, bo 

lepiej się w plotki nie bawić: panie Wójcie, skoro pana radni głosują za drogami w Żychlinie, 

Bedlnie Oporowie, to niech pan nie ma pretensji, że u was nie robimy tych dróg 

powiatowych.  

 

Radny Rady Powiatu w Kutnie Zdzisław Trawczyński -  wniosek stawia Zarząd. Radny może 

interpelację. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – Zarząd zarządem, ale starajcie się coś nam pomóc. (…) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Z. Kamelak -  o drogi walczymy już ileś czasu. Pan też był 

w Zarządzie, był pan Przewodniczącym Rady Powiatu i co? Też nic. Łatki robicie w grudniu. 

Po co to robić? 

 

Sołtys sołectwa Julianów Andrzej Lewicki – most się zarwał. Teraz się dowiaduję, że to most 

powiatowy. Kto to ma naprawić? 

 

Radny Mieczysław Byczkowski - ja chciałbym podziękować Starostwu Powiatowemu – bez 

nazwisk - za zrobienie mostu na drodze powiatowej. Nie to, że wyremontowany, ale 
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zbudowany na nowo na rzece Bzurze. Na drodze powiatowej oczywiście. Chciałbym też 

podziękować panu Wójtowi Gminy za drogi w okręgu wyborczym 12: Nowe Ktery, Wyręby 

Siemienickie. 

 

Radny Rady Powiatu w Kutnie Z. Trawczyński powiedział m.in. – w sposób zwięzły 

chciałbym powiedzieć, jak to wygląda, bo często jestem adresatem uwag czy zarzutów, 

uzasadnionych muszę powiedzieć, tylko tego nikt nie bada na ile są możliwości, ale to za 

chwileczkę, bo chciałbym pogratulować samorządowi, panu Wójtowi za wykonanie budżetu, 

za wykonanie inwestycji zaplanowanych na 2013 rok, bo to zostaje dla mieszkańców, dla 

dobra tej gminy. Kiedyś nie było takich możliwości 50% dofinansowania do inwestycji. Teraz 

są i gmina Krzyżanów to wykorzystuje. (…) Jest to mankament i nie tylko w tej gminy. (…) 

Jest to gmina tak ułożona, że tych dróg powiatowych jest dużo. To niczego nie 

usprawiedliwia, bo trzeba robić po równo każdej gminie. Są różne podejścia i też 

wykorzystywanie politycznie tej sytuacji. Otóż, ktoś zauważył, że byłem w Zarządzie, ale już 

w nim nie jestem. Dlaczego nie jestem? Z tych względów, o których mówiliście, z tych 

względów, o których mówił Zdzisław Kamelak. Jest grono ludzi, którzy zarządzają tym 

powiatem i jakie są skutki tego zarządzania to widzę. Wskazywałem na błędy, uzasadniałem 

to dokładnie i muszę powiedzieć, że miałem w większości Zarządu wsparcie. Ale jak przyszło 

do pewnych rozstrzygnięć, że musiałem ustąpić. (…) Jako doświadczony samorządowiec 

wieloletni proszę o obiektywną opinię, co zrobiłem. Tej świadomości oczekuję w gminie 

Krzyżanów. Ktoś mówi, że głosowaliśmy za Żychlinem, a co mieliśmy zrobić? Każdą 

uchwałę przegłosuje większość – 12 głosów w Radzie. No, to ja mam przeciwko rolnikom w 

Żychlinie, w Bedlnie głosować, a jak przyjdzie głosować nad uchwałą dla Krzyżanowa, to kto 

później zagłosuje za moim wnioskiem, za Krzyżanowem? Trzeba mówić realnie, co jest 

możliwe. (…) Proszę o solidność w podsumowaniu, w ocenie. (…)  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – to nie wina przetargów, że są. My ogłaszamy 

w styczniu i w lipcu są inwestycje zrobione. Mówił pan, że kiedyś nie było 50% dotacji. Były. 

(…) W każdym razie, panie Zdziśku, jak jesteście na sesji, spytajcie się Zarządu, czy już 

jakieś pieniądze są dla gminy Krzyżanów. Spytajcie się czy rozmawiali z Wójtem, 

zainteresujcie się. (…)   

 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała Radę o przyznaniu przez Wójta Gminy dotacji 
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w wysokości 3.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Bzura” Młogoszyn na realizację 

zadań w zakresie rozwoju sportu, tj. przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników 

klubu.  

Pismo Wójta Gminy Krzyżanów nr Or.426.2.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. stanowi 

załącznik nr 26 do nin. protokołu. 

 

Sołtys sołectwa Żakowice Marian Jasiński powiedział m.in. – mam pytanie do pana Wójta, bo 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok, pan Wójt mówił o pierwszym etapie 

zakończenia budowy oczyszczalni przydomowych. Czy jest perspektywa następnego etapu 

budowy oczyszczalni przydomowych? Droga dojazdowa do wiatraków - kwestia napraw leży 

w gestii inwestora. Jest to jednak droga gminna. (…) Jeżdżą 80km/h. Może ograniczenie. Już 

od dwóch sesji próbuję się dowiedzieć, czy gnojowica jest wylewana legalnie. Podobno 

właściciel danego gruntu zezwala, to oni wylewają. 

 

Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak powiedziała m.in. – trochę mało mam 

informacji, co to za odpady, ale prawnie jest taka możliwość, że można wywozić, np. 

komunalne odsady ściekowe. (…) W ogóle taka możliwość jest. Trudno mi się 

wypowiedzieć, czy to co robi Pini jest legalne czy nielegalne, ale taka prawna możliwość jest 

i trzeba byłoby sprawdzić, czy są zachowane  warunki. 

 

Sołtys sołectwa Żakowice M. Jasiński – warunkiem wywozu osadu było natychmiastowe 

przykrycie tego. Każdy zakład produkcyjny powinien to w planach ująć. Sierść – proces 

degradacji trwa 10 lat. 

 

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak – każdy kto przetwarza odpady musi mieć ewidencję. 

Takie odpady, które są wywożone na pola, też powinny być ewidencjonowane.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – rozmawiałem z Pini, wszystko mają 

uregulowane prawnie. Ludzie sami przyjeżdżają, na ich prośbę dostają i wywożą. Wszystko 

jest legalnie, prawnie. Nikt skargi z mieszkańców nie złożył. Nikomu nic nie wywieźli sami 

bezprawnie. 

 

Sołtys sołectwa Żakowice M. Jasiński – nikt z sąsiadów nie doniesie, bo będzie ukarany 

właściciel działki, na którą jest to wywożone. 
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Wójt Gminy T. Jakubowski powiedział m.in. – jeśli jest legalnie, to nikt nikogo nie ukarze. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w ubiegłym roku były wykonane 289 szt. Wszystkie 

wnioski, jakie zgłosili mieszkańcy były  zrealizowane. Mają być środki na lata 2014-2017. 

Wstępnie zapisaliśmy w planie inwestycji na lata 2014-2017 taką inwestycję na kwotę 750 

tys. zł na 2016 rok. 

 

 Ad. 10. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 14.05 Przewodnicząca Rady Gminy 

zamknęła sesję słowami: „zamykam XXVI sesję Rady Gminy Krzyżanów.”   

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                         Obradom przewodniczyła:     

Insp. D. Idziak                                                          Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                   Magdalena Jabłońska          

                                                                                                       

 


