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P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII/2022 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

W DNIU 10 CZERWCA 2022 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 11 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Michał Jujka, Maria Kołach, Wiesława 

Kotarska i Mirosław Ziębiński),  

- 29 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa),      

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

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

  

Listy obecności radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy Krzyżanów stanowią 

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

 

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

obrad. 

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

Gminy. Przywitał radnych, pracowników Urzędu Gminy 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. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2021 rok: 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2021 rok, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok,  
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b) przedstawienie Uchwały Nr V/61/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2021 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, 

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

dzień 31 grudnia 2021 roku, 

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

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 

rok. 

5. 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) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024, 

    d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej przez 

Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów 

z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021”, 

    e)  przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych, 

    f) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2022”, 

    g) zmiany uchwały Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 

fragmenty obrębów Wojciechowice, Wały, Malewo, Konary, Rustów, Pawłowice i Łęki Górne,  

    h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krzyżanów dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 1/3 obręb geodezyjny Wały. 
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6. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 29 

kwietnia 2022 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

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

wprowadzić do porządku obrad w punkcie 5: ppkt „i” – Projekt uchwały w sprawie przejęcia 

od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, ppkt „j” – Projekt 

uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu, ppkt 

„k” – Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów, ppkt „l” – Projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 

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. Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2021 rok: 

Raport o Stanie Gminy Krzyżanów za 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

a) rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krzyżanów za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z Raportem zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są ze strony radnych głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
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b) debata. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie 

Gminy Krzyżanów za 2021 rok, proszę o głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Krzyżanów.  

W głosowaniu brało udział 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

„Za” udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów głosowało 11 radnych.    

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr XXXIII/265/2022 w 

sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów została podjęta bezwzględną 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2021 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2021 rok.  

Sprawozdanie finansowe Gminy Krzyżanów stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni ze sprawozdaniami zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi? Nie widzę. Pan Wójt, proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – tak, ja może przybliżę najważniejsze takie pozycje z 

budżetu 2021 roku. Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 

19.941 tys. zł, w tym: dochody bieżące budżetu w wys. 19.941 tys. zł, dochody majątkowe w 

wys. 478 zł. Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 23.104.973 

zł. Wydatki bieżące w wys. 17.405 tys. zł, wydatki majątkowe w wys. 5.699 tys. zł. Na dzień 

31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił 24.539 tys. zł, w tym: dochody bieżące 
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21.709.393 zł, dochody majątkowe 2.830.470 zł. Subwencje i dotacje wykonano w kwocie 

9.700 tys. zł, co stanowi 35, niecałe 36% dochodów ogółem. Dochody własne wykonano w 

kwocie 17.267 tys. zł, co stanowi 64% wykonanych dochodów ogółem. Plan wydatków po 

zmianach na dzień 31 grudnia wynosił 27.165 tys. zł, a wykonanie wydatków wynosiło 18.264 

tys. zł, co stanowiło ponad 67% planu, w tym: wydatki bieżące 19.020.415 zł zostały wykonane 

w kwocie 18.127 tys. zł, co stanowiło 95%. Natomiast wydatki majątkowe przy planie 8.145 

tys. zł zostały wykonane w kwocie 137 tys. zł, co stanowiło 1,69%. Jeżeli chodzi o wydatki 

majątkowe, zostały wykonane w niskim stopniu – 1,69%, ponieważ zaplanowane inwestycje 

takie, jak budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody pitnej oraz pompowni 

sieciowej w miejscowości Siemienice, która była planowana za kwotę 1.022 tys. zł. Też taką 

inwestycją była przebudowa drogi gminnej Krzyżanów-Konary na kwotę 2.134 tys. zł, jak też 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, bodajże 170 szt., gdzie planowaliśmy 3.388 tys. 

zł i montaż instalacji fotowoltaicznych na kwotę 1.539 tys. zł, zostały zrealizowane ostatecznie 

w tym roku, w pierwszych miesiącach tego roku. Dlatego też, ten wydatek 1,69% jest. Stan 

środków na rachunku bankowym Gminy na 31 grudnia, wynosił na rachunku budżetu 10.792 

tys. zł, w tym na części oświatowej na miesiąc styczeń 2022 178 tys. zł. Jeżeli chodzi o rachunek 

sum depozytowych, to była kwota 19.296 zł. Rachunek funduszu świadczeń socjalnych 3.275 

zł. Ja myślę, że jeszcze jest ważne powiedzieć, że na 31 grudnia mieliśmy stan zadłużenia 1.018 

tys. zł. To tyle. Dziękuję.     

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo panie Wójcie.  

 

b) przedstawienie Uchwały Nr V/61/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu 

Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Uchwała Nr V/61/2022 stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 

Skarbnik Gminy Emilia Widawska przedstawiła Uchwałę Nr V/61/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2021 rok. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie z uwagą sprawozdanie Wójta 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2021 rok.    

 

c) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród z radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji? 
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Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał 

pod głosowanie.    

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/266/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

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

na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – Radni z informacją zapoznali się na posiedzeniach 

Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi ze strony radnych?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - panie Wójcie, proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja tak pokrótce przedstawię tylko najważniejsze pozycje, wartości 

środków trwałych z ewidencji środków trwałych. Kwota na którą opiewają, to jest 53.184 tys. 

zł. Jeżeli chodzi o, Gmina Krzyżanów nie posiada ograniczonych praw rzeczowych oraz 

udziałów w spółkach. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, to 18 ha o 

łącznej wartości 4.077 tys. zł. Jeżeli chodzi o wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę 

Krzyżanów w roku 2021, to  były to działki pod budowę drogi Konary-Krzyżanów. Są to trzy 

działki na kwotę 8.330 zł. Jeżeli chodzi o dochody uzyskane z mienia komunalnego, to jest 

kwota 94 tys. zł i wpływy z użytkowania wieczystego 112 tys. zł. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję panie Wójcie. 
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f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok. 

Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załączniki nr 14 i 15 do nin. protokołu.  

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj  przedstawił opinię oraz wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu gminy Krzyżanów za rok 2021. 

 

g) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok. 

Uchwała Nr V/85/2022 stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj  przedstawił Uchwałę Nr V/85/2022 Składu   

Orzekającego   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z dnia 31 maja 2022 roku w 

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi nie zgłosił zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok.   

 

h) dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji? 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

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

2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj poprosił o głosowanie w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2021.  

W głosowaniu brało udział 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

„Za” udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za rok 2021 głosowało 11 

radnych.   
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – stwierdzam, że uchwała Nr XXXIII/267/2022 w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2021 rok została podjęta 

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

Dziękuję. Panie Wójcie, proszę przyjąć gratulacje. Po raz kolejny bardzo dobry wynik.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – dziękuję. Chciałem serdecznie podziękować panu 

Przewodniczącemu, całej Radzie Gminy za udzielenie tego absolutorium. Z całego serca Wam 

dziękuję. Rzeczywiście, był to taki trudny rok, no, generalnie przez ten covid, który panował, 

na rynku troszkę się tam powywracało. Rzeczywiście, firmy, które dla nas wykonywały 

inwestycje, miały problemy z dostawami różnego rodzaju materiałów, a nawet niektóre, które 

nie miały problemu, to też się na prawo powoływały związane z covid, żeby w jakiś sposób się 

usprawiedliwić i odciągnąć inwestycje. Także, no, był trudny rok w realizacji założonego 

budżetu, a budżet był niemały, bo opiewał na ok. 12 mln zł. Ja może tak pokrótce przybliżę jaki 

i co my zrealizowaliśmy. Mieliśmy oczywiście budowę stacji uzdatniania wody wraz z 

przepompownią. No, tak myślę, że tak można pokrótce określić, że w 50% na koniec roku ta 

inwestycja była wykonana. Teraz już mamy ją wykonaną. Pierwsza woda popłynęła w 

pierwszych dniach czerwca. Także, już uniezależniliśmy się od m. Kutno. Ta inwestycja 

opiewała na kwotę 4.200 tys. zł. Mieliśmy do wykonania też projekt drogi Ktery w stronę Góry 

Św. Małgorzaty, który został wykonany i myślę, że dobrze, ponieważ prawdopodobnie z 

dofinansowaniem  teraz będziemy mogli tą drogę wykonać. Kwestia, powiedzmy, tygodnia, 

dwóch, jak będzie ostatecznie decyzja. Jeżeli chodzi o dofinansowanie w postaci 8 mln zł, co 

my jeszcze robiliśmy? Wykonywaliśmy drogę Krzyżanów-Konary. Też ta droga przeciągnęła 

się w czasie. Firma powoływała się na problemy z pracownikami, z materiałami. Mieliśmy tą 

drogę wykonać za 2.134 tys. zł. W sumie nas troszkę taniej wyszła niż myśleliśmy. Myślę, że 

też jest dobrze wykonana, z dobrą starannością. Zakupywaliśmy działkę pod przedszkole. Ta 

działka została zakupiona. Mieliśmy w zadaniach też wykonanie 170 szt. oczyszczalni. Na 

koniec grudnia było, z tego, co ja pamiętam ok. 110 szt. wykonanych i tutaj kwotę mieliśmy 

tych oczyszczalni 3.388 tys. zł zaplanowaną. Te oczyszczalnie z pierwszymi, myślę, że w 

marcu to było, jak zostały wykonane, ukończone i oddane do użytku mieszkańcom. Z 

„Czystego powietrza” mieliśmy w planach wykonanie 80 szt. paneli fotowoltaicznych, 

instalacji. Ta inwestycja, przyznam, że była najtrudniejsza i najbardziej opieszale nam szła, ale 

ostatecznie w miesiącu kwiecień została oddana. Mieszkańcy korzystają z tych instalacji 

fotowoltaicznych i tutaj mieliśmy zaplanowane 1.765 tys. zł. Cena, jaką w przetargu dostaliśmy 
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była bardzo dobra. Z kolei, myślę, że po tej inwestycji należy powiedzieć, że firma, którą 

trafiliśmy, jeżeli chodzi o sprawy formalne była bardzo słaba i bardzo niezorganizowana. Jeżeli 

chodzi o wykonawstwo, myślę, że ostatecznie wykonawstwo było bardzo dobre. 

Wykonywaliśmy jeszcze staw w Goliszewie i tutaj przy pomocy Stowarzyszenia 

Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów na kwotę 140 tys. zł, a dzięki temu, że przy 

Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój Gminy Krzyżanów, ten staw miał dofinansowanie 

niecałe 100 tys. zł. Wykonywaliśmy też aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, 

gdzie w 100% zostało to wykonane. Generalnie, myślę, że był to dobry rok dla Gminy, bo na 

te 12 mln zł inwestycji, jak podliczyłem sobie, to ok. 5 mln zł otrzymaliśmy dotacji. Na drogę 

w Krzyżanowie-Konary otrzymaliśmy 205 tys. zł dotacji. Na montaż instalacji 

fotowoltaicznych otrzymaliśmy milion zł dotacji. Oczywiście mówię o dotacjach bezzwrotnych 

ze źródeł zewnętrznych. Na przydomowe oczyszczalnie ścieków udało się pozyskać 2.400 tys. 

zł dotacji. Na realizację stawu w Goliszewie mieliśmy dokładnie 91.900 zł dotacji. Oprócz tego, 

mieliśmy na granty sołeckie 40 tys. zł pozyskane. Na tzw. Taki był program „Laboratoria 

przyszłości” w szkołach podstawowych też pozyskaliśmy 120 tys. zł dotacji. 500 tys. zł dotacji 

dostaliśmy, może to nie była dotacja, to była taka nagroda, ponieważ nasza gmina brała udział 

w konkursie najwięcej, najliczniej zaszczepionych, powiedzmy, mieszkańców gminy. 

Mieliśmy drugie miejsce w Powiecie. Dostaliśmy 500 tys. zł i to poszło, jak pamiętam, w drogę 

tutaj Krzyżanów-Konary. I na stację uzdatniania wody udało się i myślę, że do końca uda się 

zrealizować pożyczkę umarzalną w 30%, co efektem będzie, że mamy milion zł tej pożyczki 

darowane z NFOŚ. Także, myślę, że był to udany, dobry rok dla Gminy i mimo tych trudności, 

chciałbym, żeby każdy był zadowolony patrząc na ostateczny efekt. Także, jeszcze raz dziękuję 

Radzie Gminy za dobrą współpracę, bo to jest bardzo pomocne i to zrozumienie jest naprawdę 

w takich trudnych momentach przy realizacji budżetu, jest bardzo budujące. Też dziękuję 

sołtysom za współpracę, tym bardziej w tym roku takim covidowym, gdzie nie wiadomo było 

czy zbierać podatek, czy nie zbierać. Także, z całego serca dziękuję za Wasze zaangażowanie, 

za zrozumienie, no i też dziękuję wszystkim mieszkańcom za też niejednokrotne zrozumienie. 

To tyle. Dziękuję bardzo.      

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję.   

 

Ad. 5 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr  19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30  do nin. protokołu. 
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5a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. 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 31 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/268/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

 

5b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj -  radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. 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 33 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/269/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu. 

5c. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. 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 35 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXXIII/270/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2022-2024 została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu. 

 

5d. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej 

przez Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXII/186/2021 Rady Gminy 

Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Krzyżanów na rok 2021”. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – może ja powiem kilka słów, bo ta uchwała tak brzmi podejrzanie, 

strasznie, Prokurator Rejonowy w Łęczycy. Może powiem tak króciutko, że pismem z dnia 9 

maja Prokurator Rejonowy w Łęczycy złożył skargę na uchwałę Rady Gminy z marca 2021 

roku, czyli poprzedniej uchwały, która już nie obowiązuje. Ta uchwała dotyczyła „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Krzyżanów na rok 2021” i przedmiotem skargi było zbyt ogólnikowe uregulowanie 

kwestii opieki nad wolno żyjącymi kotami w zakresie całodobowej pomocy weterynaryjnej 

ograniczającej się tylko do pomocy zwierząt bezdomnych. Dlatego też, Rada Gminy 

Krzyżanów jako  organ uchwałodawczy w stosunku do zaskarżonego aktu jest zobowiązana do 

przesłania złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, co też 

niniejszą uchwałą czyni. To tyle. Dziękuję. 

  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 37 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/271/2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 

uchwałę Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
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zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021” została podjęta jednogłośnie, tj. 11 

głosami „za”.    

Uchwała ta stanowi załącznik nr 38 do nin. protokołu. 

 

5e. przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości 

dróg powiatowych. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi do projektu uchwały?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja może kilka słów powiem, bo sołtysi nie wiedzą. W związku z 

tym, że pisaliśmy wnioski do Polskiego Ładu i prawdopodobnie ostatecznie dostaliśmy 

dofinansowanie do remontu dróg na terenie gminy Krzyżanów i mamy zamiar podejść do 

remontu drogi powiatowej biegnącej od Siemienic przez Marcinów do drogi 702, do tej drogi. 

Dlatego też, żeby Gmina mogła przystąpić do remontu i cokolwiek tam zrobić, musimy taką 

uchwałę podjąć. To tyle. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 39 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/272/2022 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w 

zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie, tj. 

11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 40 do nin. protokołu. 

 

5f) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2022”. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 
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Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 41 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/273/2022 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 

2022” została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 42 do nin. protokołu. 

 

5g) zmiany uchwały Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

obejmującego fragmenty obrębów Wojciechowice, Wały, Malewo, Konary, Rustów, 

Pawłowice i Łęki Górne. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi do projektu uchwały?    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 43 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/274/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/2021 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu obejmującego fragmenty obrębów Wojciechowice, Wały, Malewo, 

Konary, Rustów, Pawłowice i Łęki Górne została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 44 do nin. protokołu. 

 

5h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krzyżanów dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 1/3 obręb geodezyjny Wały. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi do projektu uchwały?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 45 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXXIII/275/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów dla obszaru działki o numerze 

ewidencyjnym 1/3 obręb geodezyjny Wały została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 46 do nin. protokołu. 

 

5i) przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi do projektu uchwały?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 47 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/276/2022 w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania 

zarządzania odcinkiem drogi powiatowej została podjęta jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 48 do nin. protokołu. 

 

5j) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi do projektu uchwały?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 49 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/277/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 50 do nin. protokołu. 

 

5k) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni z projektem uchwały zapoznali się na 

posiedzeniach Komisji. Czy są głosy, uwagi do projektu uchwały?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 51 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/278/2022 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 52 do nin. protokołu. 

 

5l) rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - radni zapoznali się ze skargą z dnia 1 czerwca 2022 

r. na posiedzeniach Komisji. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania odnośnie przedstawionej 

skargi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – może ja kilka słów powiem, bo radni znają sprawę, a sołtysi nie. 

1 czerwca tego roku wpłynęła skarga od pana […] na działalność Wójta Gminy i to jest skarga 

związana z budową instalacji fotowoltaicznych. Tak podsumowując, pan […] ma żal do Wójta, 

jakieś zarzuty, że dostał instalację fotowoltaiczną nie taką, jak sobie zażyczył, ponieważ sobie 

zażyczył o mocy 10 kW, a dostał o mocy 7,2 kW. Miał jeszcze uwagi, że instalacja była 

budowana bez nadzoru, bez odbioru, no i oczywiście główny chyba powód złożenia skargi, to 

to, że na ternie gminy są instalacje fotowoltaiczne, które mają moc powyżej 10 kW i m.in. Wójt 

też u siebie ma instalację powyżej 10 kW, sugerując oczywiście, że te 3 kW, które miało iść do 

pana […], poszło do Wójta. Komisja się zebrała. Rzeczywiście, u mnie jest powyżej 10 kW, 

ale każdy z nas miał możliwość sobie domówienia tej firmy czy od innej firmy i dobudowania. 

Gmina, jak przystępowała do inwestycji ustaliła takie zasady, że robimy instalacje 

fotowoltaiczne o mocy wynikającej z deklaracji, z faktur za energię, czyli, jeżeli ktoś miał w 

granicach 7000 kW, to dostał 7 kW instalacji, jeżeli ktoś miał 4000 kW w skali rocznej, to 4 

kW. Pan […] złożył deklarację na 10 kW. Jak poprosiliśmy pana […] o faktury, to dopiero na 
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fakturze było widać, że jest 7000 z groszami, a nie 10000. Dlatego też, nie dostał tych 10, a ja 

mam powyżej 9500 jak na fakturze, ale zakupywałem sobie sam i płaciłem za tą dodatkową 

moc. Także, myślę, że tutaj jest sprawa wyjaśniona. No, szkoda, że ktoś tak opluwa kogoś, 

chodzi po wsiach i gada takie rzeczy. Uważam, że nie powinno się w ten sposób postępować. 

To tyle. Dziękuję.   

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie: kto jest za 

podjęciem uchwały, że skarga jest bezzasadna? 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 53 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/279/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta jednogłośnie, tj. 

11 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 54 do nin. protokołu. 

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 

29 kwietnia 2022 roku. 

Protokół nr XXXII/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów był wyłożony do wglądu przed sesją w 

Biurze Rady. 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 55 do nin. protokołu. 

Protokół nr XXXII/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 29 kwietnia  2022 roku 

został przyjęty jednogłośnie, tj. 11 głosami „za”.  

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 

Sprawozdanie z działalności od dnia 30.04.2022 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy 

T. Jakubowski.   

 

7b. sprawozdanie z działalności między sesjami Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Sprawozdanie z działalności od dnia 30.04.2022 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – z państwa sołtysów? 

 

Sołtys sołectwa Psurze Tomasz Pietruszewski podziękował za naprawę drogi – wreszcie coś 

się zadzieje na tym Psurzu, bo tam jest naprawdę potrzebna pomoc. Dziękuję bardzo  

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad o godz. 10.21 Przewodniczący Rady Gminy 

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

Na tym protokół zakończono.                           

         

Protokołowała:                                                                     Obradom przewodniczył:    

D. Idziak                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                     Wiesław Czekaj 

 
[…] – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

Jawność wyłączyła: 

insp. D. Idziak 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


