
RG.0002.6.2022 

P R O T O K Ó Ł  NR XXXV/2022 

 
SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY KRZYŻANÓW 

 W DNIU 19 SIERPNIA 2022 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 14 radnych według załączonej listy obecności (nieobecna Wiesława Kotarska),  

-    z Urzędu Gminy Krzyżanów: Tomasz Jakubowski – Wójt Gminy, Emilia Widawska – Skarbnik Gminy.   

  

Listy obecności radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Krzyżanów stanowią załączniki nr 

1 i 2 do nin. protokołu.  

 

Ad. 1. Otwarcie XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj o godzinie 9.00 otworzył XXXV sesję 

nadzwyczajną Rady Gminy, przywitał radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, 

że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co wobec 

ustawowego piętnastoosobowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.  

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) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/277/2022 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu, 

    d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

    e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Łęki Majątek, Julianów, 

Krzyżanówek, Kuchary, Sokół i Wały. 

4. Zamknięcie sesji. 
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Ad. 3 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty uchwał – stanowią one załączniki nr  3, 4, 5, 6 i 7  do nin. 

protokołu. 

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

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

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

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXV/288/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok 

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

Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

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

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

posiedzeniu Komisji. Czy są jeszcze głosy, uwagi?   

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXV/289/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2022-2025 została podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

3c. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/277/2022 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu. 

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

posiedzeniu Komisji. Czy są 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 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXV/290/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/277/2022 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu została podjęta 

jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

3d. zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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 projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXV/291/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

3e. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Łęki Majątek, 

Julianów, Krzyżanówek, Kuchary, Sokół i Wały. 

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 14 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 16 do nin. protokołu. 
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Uchwała Nr XXXV/292/2022 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Kaszewy Dworne, 

Kaszewy Kolonia, Łęki Majątek, Julianów, Krzyżanówek, Kuchary, Sokół i Wały została 

podjęta jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.09 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął sesję słowami: „zamykam XXXV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Krzyżanów.”   

 

Na tym protokół zakończono.                           

 

Protokołowała:                                                                        Obradom przewodniczył:     

D. Idziak                                                                              Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                     Wiesław Czekaj 

 

 

 

 

 

 

 


