
RG.0002.3.2022 

P R O T O K Ó Ł  NR XXXII/2022 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 29 KWIETNIA 2022 ROKU 
 
 

Obecni: 

-11 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Michał Jujka, Wiesława Kotarska,  Monika Sobolewska 

i Mirosław Ziębiński),   

- 25 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa), 

-  pracownicy z Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Sekretarz Gminy Izabella Sobolewska, 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska, Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak, 

- Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński.     

  

Listy obecności radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i osób zaproszonych stanowią 

załączniki nr 1, 2 i 3  do nin. protokołu.  

 

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

obrad. 

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

Gminy. Przywitał radnych, Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego, pracowników Urzędu 

Gminy, Prezesa Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunta 

Jasińskiego oraz sołtysów. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad 

obecnych jest 11 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 2022 rok, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025, 

c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów, 

d) zmieniająca uchwałę Nr XXX/244/2022 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 
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5. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 18 marca 

2022 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Wysoka Rado, na wniosek Wójta Gminy proponuję 

wprowadzić do porządku obrad w punkcie 3, podpunkt „e” projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Krzyżanów 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.  

 

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

wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Nikt z radnych nie zgłosił propozycji zmian porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną przez siebie zmianę.  

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

Zmiana porządku obrad została przegłosowana bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady Gminy, tj. 11 głosami „za”. 

 

Ad. 3 . Podjęcie uchwały w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 5, 6, 7, 8 

i 9 do nin. protokołu. 

3a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z propozycją zmiany w budżecie Gminy 

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

jeszcze głosy, uwagi do projektu uchwały.   
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Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXII/260/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

3b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025. 

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

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są  jeszcze głosy, uwagi do 

projektu uchwały.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXII/261/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2022-2025 została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

3c. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 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 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXXII/262/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów została 

podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

3d. zmieniająca uchwałę Nr XXX/244/2022 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

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

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są  jeszcze głosy, uwagi do 

projektu uchwały.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXII/263/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXX/244/2022 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu została podjęta 

jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

3e. zmiany uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Krzyżanów 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. 

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

posiedzeniach Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są  jeszcze głosy, uwagi do 

projektu.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXXII/264/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy 

Krzyżanów 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. 11 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni z przedstawioną Oceną Zasobów Pomocy 

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

jeszcze głosy, uwagi do przedstawionej Oceny.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 

18 marca 2022 roku.  

Protokół nr XXXI/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 18 marca 2022 roku był 

wyłożony do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

Protokół nr XXXI/2022 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 marca 2022 roku został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

 

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 19.03.2022 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

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

Sprawozdanie za okres od dnia 19.03.2022 r. do dnia dzisiejszej złożył  Przewodniczący Rady 

Gminy W. Czekaj.   

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z państwa radnych 

chciałby zabrać głos. 

 

Radny Włodzimierz Cholewa w imieniu własnym oraz mieszkańców swojego okręgu 

wyborczego podziękował Wójtowi Gminy za realizację i wykonanie drogi Nowe Ktery-

Zieleniew, w Wyrębach Siemienickich oraz drogi od miejscowości Ktery SK do granicy z 

gminą Kutno. Podziękował również za realizację instalacji fotowoltaiki i Przydomowych 

Oczyszczalni Ścieków we własnym rejonie. 

 

Radny Tomasz Żydowo w imieniu własnym oraz mieszkańców wsi Krzyżanów, Konary i 

Rustów podziękował Radzie i Wójtowi Gminy za wykonanie drogi Krzyżanów-Konary. Na 

ręce Wójta Gminy złożył również podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy za dozór tej 

inwestycji i jej prawidłowe wykonanie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję. Czy ktoś jeszcze spośród radnych chciałby 

zabrać głos? Nie widzę.  

 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi sołectwa Rustów Jarosławowi 

Sobolewskiemu, który w imieniu sołectwa Rustów-Konary podziękował Wójtowi Gminy oraz 

Radzie za wykonaną drogę Krzyżanów-Konary. 

 

Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt 

Jasiński – Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że tak tutaj radni pięknie dziękują za 

wykonanie poszczególnych dróg tu i ówdzie, ale tutaj zwracam się do pana Wójta, do 

Szanownej Rady, no i między innymi do pana radnego Tomka Żydowo, żeby zabiegał o te 

chodniki w Krzyżanowie. Krzyżanów jest już, można powiedzieć, wioską, która powinna 

świecić przykładem. To miejsce, gdzie się znajduje Urząd Gminy i właśnie tutaj, jak się skręca 

od Kaszew do Konar, to zauważamy, że jest piękna droga. Natomiast chodniki i to można 

powiedzieć, wymagają o pomstę, chyba wiecie gdzie, powiem, że do nieba panie Wójcie. 
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Także, należałoby na przyszłość, na przestrzeni tylu, tylu lat  w tej materii prawie się nic nie 

dzieje, a powinno się już trochę oblicze tego Krzyżanowa zmienić. Dziękuję za uwagę. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – to z ostatnich dni informacja. Mamy uzgodnione ze 

Starostwem Powiatowym w Kutnie, że Starostwo na siebie przejęło budowę, przebudowę tej 

drogi z Żakowic do skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowie. Jak doszła do 

mnie informacja, przetarg jest już ogłoszony w Starostwie w formule zaprojektuj i buduj. Ta 

inwestycja jest przewidziana z realizacją do końca tego roku, kompleksowo, z chodnikami, z 

deszczówką, z wjazdami, z wyjazdami. Przynajmniej takie są założenia. Zobaczymy, jak to 

wyjdzie w realizacji. Trzymamy za słowo Starostwo. Także, myślę, że wykonają, bo z tego co 

wiem, to mają zabezpieczone pieniądze, promesę z Polskiego Ładu. Także, inwestycja raczej 

do skutku powinna dojść i do końca roku powinniśmy tą drogę mieć. To tyle. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo. Są jeszcze głosy, uwagi? Pani 

sołtys, proszę bardzo. 

 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – panie Wójcie, ja chciałam zapytać o nasz 

remont świetlicy. Kiedy się odbędzie czy był już jakiś tam przetarg. Chodzi o dach i to 

ocieplenie ewentualnie. I jeszcze mam jedno pytanie, czy jest jakakolwiek odpowiedź z 

KOWR-u z Łodzi w sprawie działek w majątku, które byśmy chcieli widzieć jako tereny 

rekreacyjne na naszej wsi i pan Wójt, pan Wójt wie o co chodzi. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o świetlicę, to na tą świetlicę mamy w jakiś sposób 

tutaj poprzez Radę zabezpieczone środki, ale chcemy też pozyskać z zewnątrz. Tak, wniosek 

składaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Na pewno w tym roku ta inwestycja zostanie 

wykonana, jeżeli chodzi o remont. Jeżeli chodzi o działki na osiedlu w Łękach, to myślę, że 

wszystkim jest nam wiadomo, pani chyba też, bo przecież rozmawialiśmy na ten temat, że 

KOWR raczej nie chce nam ani przekazać, ani wydzierżawić tych działek. Zażyczyli sobie 

odkupienie, gdzie uważam, że byłoby dużą niegospodarnością, aby Gmina dawała za jakiś tam 

nieużytek 20-arowy 70 tys. zł i ja byłbym przeciwny, żeby zakupywać taką działkę. Nie dość, 

że sami chcemy teren zagospodarować, wyłożyć pieniądze, powiedzmy, w renowację takiego 

stawu, to jeszcze wymaga się od Gminy, żeby Gmina odkupiła od nich. Taki staw jest dzisiaj 

nieużytkiem. Zresztą, nawet za bardzo nie jest podobny do stawu. To tyle.  
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  dziękuję bardzo. 

 

Pan Z. Jasiński – Szanowni państwo, jestem dłużny odpowiedzieć pani sołtys z Łęk na temat 

remontu świetlicy w Łękach Kościelnych. Otóż, wniosek jest już załatwiony, ponieważ tą 

sprawą kieruje Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów. Poprzez właśnie to 

Stowarzyszenie mogliśmy uzyskać, już uzyskaliśmy na dzień dzisiejszy 116.700 zł i tym 

samym, pan Szymański – pracownik Urzędu Gminy nadaje biegu tej sprawie. Także, mamy 

poprzez Stowarzyszenie Centrum w Kutnie te środki już przyznane i tym samym, będzie 

realizacja. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeszcze środki nie są przyznane, bo to Urząd Marszałkowski o 

tym decyduje, ale wniosek został złożony.  

 

Pani B. Gałecka – panie Wójcie, nie wiem czy pan wie, bo nie mieliśmy ostatnio tak kontaktu, 

bo w marcu bodajże był u mnie pan, który dostał zlecenie ponoć na wykoszenie, nie wiem, 

usunięcie śmieci, czy coś takiego, na tych działkach. Ja mu te działki pokazałam, z tym że facet 

był po prostu niezorientowany, on miał to po prostu wykonać. Marysia, ty tam bliżej jesteś, czy 

te działki, czy coś się działo na tych działkach od marca? Nie. Widocznie facet nie podjął się 

tego, ale jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tych działek. Nie wiem, czy to jest jakiś tam 

pomysł, czy na przykład w ramach Polskiego Ładu nie można by było jakichś pieniędzy 

pozyskać, ewentualnie faktycznie odkupić te działki z KOWR-u. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – z Polskiego Ładu nie ma środków na odkupienie. Nie ma takich 

środków. Z Polskiego Ładu można pozyskać środki właśnie na renowację, na zrobienie 

inwestycji, ale my nie możemy zrobić inwestycji na nie własnych gruntach. Zresztą, obiecał 

tutaj mieszkańcom Łęk też nasz członek Zarządu Województwa, mówię o panu Górczyńskim, 

że pomoże i z tego co wiem, to tylko obiecał i tyle. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję. Pan sołtys, bardzo proszę. 

 

Sołtys sołectwa Psurze Tomasz Pietruszewski – dzień dobry. Szanowna Rado, panie Wójcie, 

panie i panowie sołtysi, ja jestem mieszkańcem Psurza, od niedawna jestem sołtysem i bardzo 

mi się wszystko podoba, nawet można by powiedzieć, że ekstra wszystko jest, ale ta nasza 

droga na Psurzu jest, jakby tu powiedzieć, poszarpana, zjeżdżona przez cały powiat można by 
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powiedzieć. No i byśmy prosili, nawet ja, z mojej strony, żeby tam jakieś pobocze utwardzić 

czy coś, no i żeby tam jakieś zwolnienie prędkości czy coś, bo tam jeżdżą auta jak…Tam 

wypadki się zdarzają. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo.   

 

Pan T. Pietruszewski – jeszcze mogę, przepraszam, i jakieś by się przydało takie coś, jakaś 

rekreacja, coś w tym rodzaju, jakiś plac zabaw, taki, no, nie wiem, do ćwiczeń, coś takiego, bo 

tu raczej, w naszym regionie troszkę mało, takie coś jest, a starsi, młodzież może i też. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – jeśli można coś powiedzieć, to z grantów sołeckich 

inicjatywy sołectw są budowane. Czy pan Wójt chciałby się odnieść? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – chciałbym się odnieść, bo przecież pobocza tam są po utwardzane 

i nie trzeba uzupełniać poboczy ani utwardzać. No, droga jest dobra, droga asfaltowa. Nie 

mamy wpływu, jak kto jeździ szybko. Znaki są wszystkie. No, niestety, na takiej drodze 

publicznej nie możemy ustawiać jakichś spowalniaczy, bo Policja nie zezwala. To musi 

uzgodnić Policja, a Policja na takich drogach, tym bardziej, gdzie są autobusy szkolne nie 

zezwala, nawet nie uzgodni. Szkoda pisania wniosku. A jeżeli chodzi o jakieś, no, nie wiem, 

tereny do rekreacji, no, to co roku są granty sołeckie uruchamiane przez Urząd Marszałkowski. 

Także, no, to już jest też troszkę inicjatywa sołectwa, sołtysa czy pani sołtys. No, trzeba by było 

pamiętać w przyszłym roku. W okolicach stycznia, lutego będą znów uruchamiane i sołtys musi 

pamiętać, żeby z taką inicjatywą wyjść, z takim pomysłem jednym słowem. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję. Pan sołtys jeszcze.   

 

Sołtys sołectwa Micin Dariusz Królak poprosił o informację odnośnie budynku po szkole w 

Micinie. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeżeli chodzi o szkołę w Micinie, przetarg został, że tak powiem, 

kilka razy ogłaszany, bo ta szkoła jest ze dwa lata sprzedawana. Jest już po akcie notarialnym. 

Nabywcą jest firma „Polfarmex”. „Polfarmex” nabył szkołę z myślą o przeniesieniu swojego 

Liceum Ogólnokształcącego do tej szkoły i z tego co mi Prezes Marek Wośko przekazał, w 

ciągu dwóch lat ma nadzieję, że tą szkołę przeniesie tutaj do Micina. Ta szkoła została 

sprzedana za bodajże 880 tys. zł netto plus VAT. To tyle, co mogę na tą chwilę powiedzieć. 
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Także, na tą chwilę jest już nie naszą własnością, jest własnością firmy „Polfarmex”. Myślę, że 

dobrze się stało, że to „Polfarmex” kupił. Oby tylko dotrzymał słowa, że powstanie tam szkoła, 

ale z racji tej, że był zaangażowany, że tutaj przed zakupem przyjeżdżała obecna pani Dyrektor 

i podejmowała decyzję, czy ten budynek na szkołę będzie dobry czy nie, to myślę, że pod kątem 

szkoły jest nabyty przez firmę. To tyle. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – pan sołtys jeszcze, proszę bardzo.  

 

Pan T. Pietruszewski – jeszcze chciałbym się zapytać o tą budowę, czy pan Wójt coś wie, tam 

na ulicy Wschodniej, co to będzie. Czy to jakieś będzie bezpieczne, miłe czy niemiłe. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – nie wiem, miłe czy niemiłe. Ulica Wschodnia, to jest miasto. My 

nie wiemy. Na terenie miasta jest sporo inwestycji i nas nie informują, jaką mają zamiar 

inwestycję robić na strefie. Także, nie wiemy. Ale już coś się dzieje, no, to kiedyś coś będzie. 

 

Pan T. Pietruszewski – nie wiadomo, co to jest. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – no, to z miastem trzeba porozmawiać. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję. Czy są jeszcze głosy, uwagi? Nie widzę. 

  

Ad. 8. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.29 Przewodniczący Rady Gminy 

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

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                      Obradom przewodniczył:      

D. Idziak                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                    Wiesław Czekaj 
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