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P R O T O K Ó Ł  NR XXXVI/2022 

 
SESJI RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 
ODBYTEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  KRZYŻANÓW 

 W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 
 
 

Obecni: 

- 13 radnych według załączonej listy obecności (nieobecni: Michał Jujka i Wiesława Kotarska),  

 - 28 sołtysów (4 radnych pełni funkcję sołtysa), 

-  z Urzędu Gminy: Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Skarbnik Gminy Emilia Widawska, Kierownik GOPS 

Dorota Meronk, 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 XXXVI sesji Rady Gminy Krzyżanów i stwierdzenie prawomocności 

obrad. 

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

Gminy. Przywitał radnych, Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy, sołtysów oraz Prezesa Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy 

Krzyżanów Zygmunta Jasińskiego. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie na sali 

obrad obecnych jest 13 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.  

4. 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 XXII/191/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu, 
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    d) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/284/2022 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzyżanów. 

5. Informacja Wójta Gminy Krzyżanów o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Krzyżanów za rok szkolny 2021/2022. 

6. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 15 lipca 

2022 roku oraz protokołu nr XXXV/2022 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów odbytej 

w dniu 19 sierpnia 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, proponuję wprowadzić do porządku 

obrad w punkcie 4 lit. „e” 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 13 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. 13 głosami „za”. 

 

Ad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

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

Komisji. Czy są głosy, uwagi do informacji?  
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Do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanów, informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r. radni nie wnieśli uwag ani 

pytań. 

 

Ad. 4 . Podjęcie uchwał w sprawie: 

Radni otrzymali przed sesją projekty wszystkich uchwał – stanowią one załączniki nr 6, 7, 8, 9 

i 10 (wraz ze skargą) do nin. protokołu. 

4a. zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok. 

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 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXVI/293/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok 

została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

4b. 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 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXVI/294/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krzyżanów na lata 2022-2025 została podjęta jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  
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Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

4c. zmieniająca uchwałę Nr XXII/191/2021 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.   

 

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski – w sumie dla sołtysów bardziej, bo radni znają zagadnienie. 

Gmina Krzyżanów starała się o dofinansowanie do przebudowy drogi z Kter do granicy z Górą 

Św. Małgorzaty. Takie dofinansowanie otrzymaliśmy 8 mln zł. Jest to droga powiatowa. 

Dlatego też, jest potrzebna taka uchwała o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kutnowskiego, a inwestycja ma się, że tak powiem, zakończyć w przyszłym roku, do końca 

przyszłego roku. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXVI/295/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/191/2021 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu została podjęta 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu. 

 

4d. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/284/2022 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie 

przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 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 do 

projektu uchwały.  

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 



5 
 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

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

Uchwała Nr XXXVI/296/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/284/2022 Rady Gminy 

Krzyżanów w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów została podjęta jednogłośnie, tj. 13 

głosami „za”.   

Uchwała ta stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

4e. rozpatrzenia skargi. 

Jak powiedział Przewodniczący Rady Gminy, radni zapoznali się ze skargą  na posiedzeniach 

Komisji. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania odnośnie 

przedstawionej skargi.    

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – skarga złożona przez pana […] do pana Tobiasza Bocheńskiego 

Wojewody Łódzkiego. Ta skarga generalnie tyczy się podpisywania nowych umów na wodę 

przez Gminę Krzyżanów, gdzie pan […] uzasadnia, zarzuca, że są to umowy niepotrzebne, 

niekorzystne itd. Nie będę tutaj dużo mówił, w każdym razie, no, chciałbym powiedzieć krótko. 

Tak, jak wcześniej już rozmawialiśmy na ten temat, że dużo mieszkańców na terenie gminy 

Krzyżanów bądź nie ma umowy na wodę z różnych względów, np. wprowadził się, ma po kimś 

posesję, nie podpisał umowy, taką wodę pobiera, co prawda płaci, ale bezumownie. Są też 

mieszkańcy, gdzie np. była umowa na dziadka, na babcię też nie żyjącą już. Też jest to sprawa 

nieuregulowana. Dużo jest umów, powiedzmy, niejednakowej treści. Są umowy z 1998 roku, 

są umowy innej treści z 2005 roku powiedzmy, z 2015 roku. Dlatego też, chcieliśmy 

wprowadzić porządek, uregulować to, żeby wszystkie umowy były jednakowej treści, żeby nie 

było bałaganu w Gminie, żeby był porządek, żeby każdy miał umowę. No, panu […] to się nie 

podobało. No, może się nie podobać jako mieszkańcowi. Ja myślę, że pani mecenas też kilka 

słów powie na  temat tych umów, dlaczego są podpisywane, m.in. też te umowy dotychczasowe 

były wg starej ustawy, która, że tak powiem, została zmieniona, zamieniona na nową, która też 

nas zobowiązuje do wprowadzenia pewnych zmian i zawarcia  umów. To tyle z mojej strony. 

Oddam głos pani mecenas.  
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Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

państwo sołtysi. Tak, jak państwo wszyscy dostali w pismach przewodnich, konieczność 

podpisania umów wynika właśnie przede wszystkim z tych okoliczności, że chcemy 

dostosować umowy do aktualnie  obowiązujących przepisów, tj. ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła co prawda już dawno, 

ale część umów jest jeszcze starych, zawartych w starym systemie prawnym, część umów też 

była niedostosowana do Regulaminu, bo jak państwo wiedzą, na terenie gminy obowiązuje 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w uchwalonym właśnie przez Radę 

Gminy i on jest co jakiś czas zmieniany, ponieważ pojawiają się nowe wytyczne, nowe wymogi 

i obecnie Regulamin uchwalony został ostatnio w 2019 r. i też trzeba by było te umowy do tych 

zapisów dostosować. Jest też część starych umów, która mówi o tym, że stawki za wodę 

uchwala Rada Gminy, a to jest już dawno nieaktualne, bo aktualnie stawki za wodę określane 

są taryfą, którą zatwierdzają Wody Polskie i w tym zakresie też państwo mają te umowy 

nieaktualne. Dlatego ten nowy wzór umowy, który jest opracowany, który państwu był 

przesłany jest dostosowaniem do aktualnego stanu prawnego. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję. Pan […] prosił o głos. 

 

Pan […] – a zatem, skoro muszę mówić do mikrofonu, no, to mówię. Nie pisałbym skargi, 

gdyby nie nastąpiła zmiana niekorzystna dla mieszkańców wsi wszystkich. Te zmiany, które 

wynikają z nowej ustawy mogłyby być, bym nie wnosił sprzeciwu, ale jeżeli jest przerzucony 

ciężar odpowiedzialności utrzymania przyłączy na mieszkańców gminy, to proszę państwa, już 

jest przekroczenie, to jest przekroczenie ustawy i z Kodeksu Cywilnego art. 353. Niektórzy z 

mieszkańców nie będą mieli za co wyremontować sobie na wypadek awarii przyłącza ze 

środków, jakie mają na swoje utrzymanie. Myślę głównie o rolnikach tych, którzy mają 1200, 

a niektórzy mają i mniejsze emerytury, a przyłącza bywają różne. Jedne mają 20 m długości, 

inne mają mniej, a  niejedne mają po 50 m i dalej. Jak ten człowiek, jak się zostanie sam będzie 

mógł wyremontować sobie przyłącze, które ma 50 m długości. Czym on zapłaci, a jak jeszcze 

w grę wchodzi droga powiatowa albo wojewódzka, tak, jak np. u mnie, to muszę iść, proszę 

państwa, poprosić kogoś, żeby przyszedł, przeszedł mi pod drogą, a to są już poważne koszty, 

to są poważne koszty. I dlatego wystosowałem skargę, do tej skargi również, skierowałem 

skargę do prasy. Wypowiedziała się prasa. Ja państwu tu rozdam gazety, bo mam z sobą. 

Zobaczycie, jak ustosunkowała się prasa do tych zmian, które robicie. No, po prostu, głosujecie 

sami przeciwko sobie. To jest, proszę państwa, skandal, żeby Rada występowała przeciwko 

swoim mieszkańcom, obciążając ich w sposób absolutnie nieprzemyślany. Wy przyjedziecie 
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tu, jak wam wystąpi awaria, przyjdziecie i wam Wójt poprawi, ale wszystkim tak poprawi? Na 

pewno nie. Ja jak bym wystąpił, to mi na pewno nie poprawi, na pewno nie. I nie będę wcale 

prosił, żeby mi wytłumaczył dlaczego tak jest. I tak będzie z wieloma innymi. Mówię wam, 

podpisano umowę, podpisałeś umowę, to rób. […] jak poprawiali w Krzyżanówku, to trzy razy. 

A dlaczego trzy razy poprawiali? Bo spieprzyli robotę za każdym razem. Gdyby zrobili raz 

dobrze, to by było dobrze. Ja byłem w momencie, kiedy wodociągowano gminę, byłem 

przewodniczącym rady i znam tą sprawę. Wodociągowaliśmy czym było można. Na rynku był 

ogromny bezwład, brak materiałów do właściwego wykonania. Wykonywaliśmy z czego było, 

byle tylko robota szła, bo mieliśmy terminy, w których trzeba było się zmieścić, żeby dostać 

dopłatę, dotację. Wtedy obowiązywały inne przepisy.  Ja sam nawet nie wiem  czego ja mam 

to przyłącze wykonane, czy z rur PE czy z PP. Rury PE miały wytrzymałość 30 lat. Tak mi 

przynajmniej wskazywał nasz kochany kierownik, dziadziuś Jerzy Łaba, tak mi przynajmniej 

tłumaczył wtedy. Proszę państwa i to zrobiono, i dzisiaj te rury się sypią, i zaczną się sypać 

coraz bardziej. A tymczasem wy bezmyślnie głosując zwalacie ciężar utrzymania tych 

przyłączy na nas. Obojętnie kto jaką ma emeryturę, czy ma socjalną, czy ma emeryturę rolniczą 

1200, czy ma lepszą emeryturę, czy to jest jedna osoba czy więcej, to was nie obchodzi, a 

pisanie o tym, że Gmina pomoże, to tylko jest pisanie. Podpisałeś, to rób. Nikt się nie będzie o 

przyłącze martwił. Podpisałeś. Taka jest zasada. A wy bezmyślnie głosujecie. Na Komisji na 

której byłem skarg i wniosków, proszę państwa, urządzono sobie z tego zabawę, a ze mnie 

śmiech. Przecież ja byłem pewny, że napiszecie, że skarga jest niezasadna. I dzisiaj podejmiecie 

uchwałę, żeby chociaż jeden z was się wyłamał i powiedział, a co będzie z tymi biedakami, a 

Wójt z kolei jeszcze sobie przyżartował, że w czasie, kiedy ja byłem wójtem, w czasie IV 

kadencji, a no, to było różnie, był bałagan na sesjach, dyskusja, no i różnie to tam bywało, różne 

odzywki. Proszę państwa, była demokracja, była demokracja, a demokracja taka właśnie jest. 

Taka właśnie jest, że sesje nie trwają 20 min. jak tutaj, tylko trwały niekiedy dwa dni, bo nie 

było czym robić, a chcieliśmy mieć. No, niestety, tak było, a określeniu nieładnym tak 

określeniu, niektórzy byli wyzywani od cieloków, od innych. Ja zobaczę jak te obecne cieloki 

będą głosować. Czy przeciwko tym biednym, czy będą głosować, bo sami będą mieli 

załatwione czy nie. Zobaczymy, jak będą głosować. Gdzie te cieloki były. Nie chcę opozycji 

obrażać jaka była w IV kadencji, bo była. No, nie była taka, jak powinna być, bo przekraczali 

normy, ale była. I nie spodziewajmy się niczego lepszego. Przynajmniej nie taka, jak ta obecnie, 

jak obserwujecie w Parlamencie, gdzie głosują przeciwko Polsce i wywracają do góry nogami. 
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Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie […], do meritum sprawy. Rozmawiamy o 

uchwale, o projekcie uchwały. 

 

Pan […] – ja państwu teraz, tym którzy nie mieli, rozdam te gazety. Zobaczycie, bo nie wszyscy 

czytali, jak widzi to nasza prasa. Tylko w naszej gminie robi się takie poprawki, tylko w naszej 

gminie. W żadnej innej gminie nie ma. Jeżeli dopuścimy, proszę państwa, jeszcze do tego, że 

każdy rolnik będzie sam remontował, to niestety, rolnik nie ma uprawnień sanitarnych, żeby 

dotykać się do wody, bo mogą nastąpić skażenia wody. Powinni to robić fachowcy 

odpowiednio przeszkoleni, a tu się zwala, obojętnie, niech każdy robi. To jest twoje 

zmartwienie, ty sobie napraw, bo ty nie masz wody. […] nie ma już półtora roku wody. […] 

powiedział najwyraźniej, że zaskarży Gminę jak wygra sprawę w Sądzie, zaskarży Gminę o 

odszkodowanie. No, proszę państwa, nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie odcięte jest nie 

wiadomo z jakiego powodu gospodarstwo. Już półtora roku mija. Będą to poważne koszty, a 

wy sobie robicie żarty i na Komisji (wypowiedź słabo słyszalna). Mnie nikt nie płaci za to. Ja 

przyszedłem społecznie.  Przyszedłem nie załatwienia swojej sprawy, bo swojej też, bo gdyby 

mi pękła rura od przyłącza, to wejdę w koszty, które dzisiaj będą podpisane. I nikt się nie będzie 

nade mną litował. A wy beztrosko sobie przyjmujecie, bo macie takie prawo. No, niestety, to 

prawo już długo nie będzie trwało. I nie liczcie na to, że w najbliższych wyborach uzyskacie 

poparcie, bo teraz to nikogo nie było. Jak nie będzie innej rady, to ja już mam, proszę was, 

prawie, zbliżam się do 70 lat. Ja już mam dosyć tego wszystkiego, bo co swoje miałem zrobić, 

to już zrobiłem. Mam dobrą emeryturę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie […], mówimy o skardze, a nie o wyborach i 

własnych przemyśleniach. 

 

Pan […] – o skardze mówię. Mam dobrą emeryturę, nie 1200 zł, socjalną 600 zł. Mam dobrą 

emeryturę. Mam z czego żyć i pracuję w gospodarstwie. Dokładnie dwie emerytury mam. 

Proszę państwa, ale widzę, jak moi sąsiedzi mają po 1200 zł i jak wiążą koniec z końcem. I co 

będzie z nimi? Zastanówcie się, zanim podniesiecie rękę nad sobą, jak was ocenią w 

najbliższych wyborach, bo to już nie będzie rady kodeksowej, a jak nie będzie innej rady, to 

jeszcze ja będę kandydował po to, żeby zebrać ludzi, żeby was wszystkich wyciąć. To jeszcze 

ja będę kandydował. Mnie to już niepotrzebne, bo ja co swoje miałem zrobić, to już zrobiłem, 

emeryturę mam, uposażony jestem dobrze, nie muszę czerpać żadnych pomocy z zasiłków z 

opieki ani nic. Mnie to jest niepotrzebne już, bo jestem ustawiony dobrze. Ale wy się 
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zastanówcie dobrze nad sobą i nad tym co robicie tym najbiedniejszym bezmyślnie. Dziękuję 

bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – dziękuję. Proszę o mikrofon. Panie […], później, 

po sesji pan rozda. Wójt chce się odnieść, tak? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – tak.  

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – proszę bardzo. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – chciałem się odnieść, no, bo jest demokracja w końcu. Także, 

odnoszę się do tego, co pan […] powiedział odnośnie pana […]. Gdybyśmy nie odcięli panu 

[…] tej wody, w szczytowych naprawdę dniach poboru wody, to było w końcu czerwca, z 

całym szacunkiem, ale pozostali mieszkańcy też by nie mieli tej wody. I do tego byśmy 

doprowadzili, że nikt nie miał na terenie wody, bo już naprawdę brakowało tej wody, mimo że, 

była woda z Kutna włączona. Także, natomiast, jeżeli chodzi o to przyłącze i przenoszenie 

odpowiedzialności na mieszkańców, to myślę, że pani mecenas tutaj, nie znam dobrze ustawy, 

dwa słowa niech  powie odnośnie tego przyłącza, czy takie zapisy muszą być czy nie muszą. Ja 

wiem swoje, że w mieście Kutno, w gminie Kutno, w innych gminach takie zapisy są. Zresztą, 

u nas na terenie gminy też takie zapisy są gdzieś od 2010 roku w umowach. Każdy z nas ma 

takie prawo i do tej pory nikt nie mówił, że nie. Zresztą, na tą chwilę mamy około, z tego, co 

wiem, 70% umów podpisanych. Ludzie przychodzą, rozumieją. Tak, jak dotychczas 

naprawialiśmy, tak obecnie też naprawiamy te przyłącza. Także, nie ma walk, jest normalność. 

Ja wiem, pan […] już czuje wybory. Za rok, za półtora są wybory. Także, trzeba namieszać, 

trzeba troszkę ludziom z mózgu wodę zrobić. Znam pana […] ok. 30 lat i wiem, jaki to jest cel 

dzisiejszej wypowiedzi, czy tych gazet czy czegokolwiek. Ja oddam pani głos, pani mecenas, 

żeby powiedziała troszkę o tych przyłączach i jak to w rzeczywistości wygląda. 

 

Radca Prawny A. Wójkowska-Pawlak – proszę państwa, sytuacja jest taka, że przede 

wszystkim trzeba ustalić własność tego przyłącza. Tak, własność przyłącza rozstrzyga o tym, 

kto za to przyłącze jest odpowiedzialny. Zgodnie z nową ustawą, jeżeli umowa  o zaopatrzeniu 

w wodę nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania 

posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych. Taki jest przepis. Jeżeli byłoby tak, że 

przyłącze byłoby własnością Gminy, no, to Gmina wtedy by odpowiadała. Z informacji, które 
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ja posiadam, te przyłącza nie są własnością Gminy, nie są na stanie Gminy, nie są na środkach 

trwałych, co oznacza, że są własnością odbiorcy i po stronie odbiorcy, zgodnie z regulacjami, 

jest obowiązek utrzymania, czyli też naprawy w razie awarii. I taka jest sytuacja prawna. 

Dziękuję. 

 

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

Wójt Gminy T. Jakubowski – taki jest zapis w umowie, ale i tak Gmina, kto się zgłosi, to 

pomagamy i naprawiamy. To tyle, dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – panie […], pan pozwoli, że może ja coś powiem. 

Proszę pana, użył pan sformułowania, że Rada Gminy jest przeciwko mieszkańcom. To jest dla 

nas obraźliwe. Jest proszę pana obraźliwe, bo ja nigdy nie widziałem ani nie słyszałem postawy 

u koleżanek i kolegów radnych, żeby tak w ten sposób podchodzili. To jest pana pomówienie, 

pana  oszczerstwa. Pan się w tym już wyspecjalizował. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, 

dziękuję… Proszę pana, nie udzielam panu głosu. Miał pan już możliwość się wypowiedzieć, 

koniec.  

 

Pan […] – ja mam prawo też zabrać głos. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj - oczywiście i pan zabrał głos.  

 

Pan […] – i chcę zabrać dalej i uzupełnić pewne sprawy. Proszę pana, jest sytuacja taka, że 

miałem siedząc w domu wieczorem, otrzymałem telefon następującej treści: umowy podpisane 

wbrew art. 353 Kodeksu Cywilnego mają charakter opresyjny, monopolistyczny i nienazwane. 

Jeżeli taka umowa jest sprzeczna z art. 353 KC, to stanie się ona z mocy samego prawa 

nieważna. Druga strona nie jest zobowiązana do niczego, co wymuszałoby od niej wykonanie 

takiego kontraktu. Proszę państwa, telefon był anonimowy, nie wyświetlał się numer, nie wiem 

kto, po głosie nie poznałem. Był to prawdopodobnie ktoś z radnych, sołtysów albo z 

pracowników Urzędu.  Muszę panu powiedzieć, że wszyscy, wszyscy po cichu  ze mną 

współpracują, z niewielkim wyjątkiem ktoś tam się znajdzie, że nie, ale niestety, tak jest, ludzie 

są zainteresowani tym. Natomiast w prasie, jak przeczytacie sobie ten artykuł, wyraźnie 

Stelmaszewski pisze: żadna  z gmin nie wprowadza takich uchwał. To są uchwały, które godzą 

w ludzi, w tych najbiedniejszych. Proszę państwa, to jest przeciwko ludziom. Utrzymuje to, co 
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powiedziałem. Ten najbiedniejszy stanie przed faktem, że nie będzie miał wody, jak […] 

półtora roku. Zastanówcie się nad tym, nad czym głosujecie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj – rozumiem. Proszę pana, uporządkowanie umów, to 

nie jest przeciwko ludziom tylko dla ludzi i dla formalnych, przestrzeganie prawa. Pan jako 

prawnik powinien wiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie, kto jest za podjęciem 

uchwały, że skarga pana […] jest bezzasadna?   

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 19 do nin. protokołu. 

Uchwała Nr XXXVI/297/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta 12 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym”.  

Uchwała ta stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu. 

 

Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Krzyżanów o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Krzyżanów za rok szkolny 2021/2022. 

Informacja stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

Jak powiedział  Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj, radni z informacją Wójta Gminy 

zapoznali się na posiedzeniach Komisji. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, 

czy są jeszcze głosy, uwagi do informacji.  

 

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – króciutko tylko powiem najważniejsze rzeczy, że razem we 

wszystkich szkołach naszych podstawowych uczyło się 279 uczniów i to mówię tutaj o 

uczniach i w przedszkolach i w szkole podstawowej. Natomiast, jeżeli chodzi o szkoły 

podstawowe, w Kaszewach Dwornych mieliśmy 54 uczniów, w Kterach mieliśmy 41, w 

Krzyżanowie najwięcej 140. Takie najistotniejsze rzeczy może. Egzamin ósmoklasisty – 

najlepiej egzamin ósmoklasisty w tym roku wypadł w Kaszewach Dwornych i może takie 

porównanie dam do średniej krajowej: j. angielski – 75 pkt, średnia krajowa – 67, czyli ponad, 

matematyka – 57 pkt średnia krajowa, Kaszewy Dworne – 68 pkt, j. polski – średnia krajowa 

60 pkt, Kaszewy Dworne – 62. Jeżeli chodzi o następne miejsce, to szkoła w Krzyżanowie. Też 

nieźle, ale ciutkę akurat w tym roku gorzej. Najgorzej, bo praktycznie wszystko poniżej średniej 
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krajowej i to dużo w Kterach. Jeżeli chodzi o finanse, to może króciutko powiem, bo bardzo 

duży wpływ mają finanse, finansowanie zadań oświatowych. W roku 2021 wydatki szkół, to 

5.340 tys. zł i to jest 29% wydatków bieżących budżetu Gminy. Jeżeli chodzi o subwencje, to 

pozyskaliśmy 2.481 tys. zł, czyli licząc, króciutko, 2.859 tys. zł dołożyliśmy do funkcjonowania 

wszystkich szkół. To było w 2021 r. I ta kwota z roku na rok rośnie ok. 15%. Są to bardzo duże 

pieniądze, ale chociaż nie byłoby szkoda, gdyby wszystkie szkoły tak prosperowały, jak 

Kaszewy teraz w tym roku, czy Krzyżanów przez wiele lat. To tyle, może najważniejsze rzeczy. 

Dziękuję.  

 

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

15 lipca 2022 roku oraz protokołu nr XXXV/2022 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 

Krzyżanów odbytej w dniu 19 sierpnia 2022 roku. 

Protokół nr XXXIV/2022 sesji Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 15 lipca  2022 r. i 

protokół nr XXXV/2022 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Krzyżanów odbytej w dniu 19 

sierpnia 2022 r. były wyłożone do wglądu przed sesją w biurze Rady.  

 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych protokołów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół nr XXXIV/2022 pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 22 do nin. protokołu. 

Protokół nr XXXIV/2022 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lipca 2022 r.  został przyjęty 

jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół nr XXXV/2022 pod głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych. 

Wyniki jawnego imiennego głosowania stanowią załącznik nr 23 do nin. protokołu. 

Protokół nr XXXV/2022 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 19 sierpnia 2022 r.  

został przyjęty jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

7a. sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta Gminy. 
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Sprawozdanie za okres od dnia 20.08.2022 r. do dnia dzisiejszej sesji złożył Wójt Gminy T. 

Jakubowski.  

 

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

Sprawozdanie z działalności od dnia 20.08.2022 r. do dnia dzisiejszej złożył   Przewodniczący 

Rady Gminy W. Czekaj.  

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. 

Sołtys sołectwa Łęki Kościelne Bożena Gałecka – panie Wójcie, ja mam takie pytanie. Czy 

jeszcze w przyszłym roku w budżecie planowane są jakieś dofinansowania i nabór jeszcze na 

oczyszczalnie ścieków? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – jeszcze na przyszły rok? 

 

Pani B. Gałecka – tak. 

 

Wójt Gminy T. jakubowski – na tą chwilę powiem tak. Na tą chwilę praktyczne wszyscy ci, 

którzy się wpisali na listę, zostali obsłużeni, mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeżeli 

pojawią się nowe jakieś chętne osoby, to będziemy starać się o dofinansowanie. Wie pani co, 

na tą chwilę nie mamy takich chętnych. Naprawdę, wszyscy ci, którzy chcieli, którzy się w 

międzyczasie zgłosili, nawet po określonym terminie naboru, to wszystkich na listę 

wciągnęliśmy i wszyscy mają oczyszczalnie wykonane. Jeżeli będzie jakaś liczba tych osób, to 

będziemy myśleć o dofinansowaniu i o tej inwestycji.    

 

Pani B. Gałecka – jeszcze mam jedno pytanie odnośnie właśnie tej oświaty, jak pan Wójt ty 

czytał. W związku z tym kryzysem energetycznym, czy nasza Gmina dostanie jeszcze jakieś 

dodatkowe wsparcie w formie subwencji czy jakiejś dotacji od naszego Rządu, czy musi sama 

ponosić te koszty? 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – na tą chwilę nic mi jest na ten temat nie wiadomo. Jak 

organizowaliśmy przetarg na dostawę energii i tutaj traktowane przez Gminę Krzyżanów, to 

otrzymaliśmy ofertę na kwotę pięciokrotnie wyższą aniżeli dotychczas. Ale to i tak, z tego, co 

wiem,  to jest nieźle, bo są gminy, miasta, gdzie są oferty dwunasto-, trzynasto-, 

dziesięciokrotnie wyższe. Przedsiębiorcy, tak słyszałem, mają oferty na dostawę energii razy 
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dziesięć. Także, na tą chwilę nie mamy takiej informacji, że będzie jakaś pomoc. Dlatego też, 

myślę, że przyda się ta modernizacja tego oświetlenia ulicznego, gdzie wszystkie lampy, które 

są sodowymi lub rtęciowymi mają być wymienione na ledowe i z tego, co robione jest, audyt, 

to będziemy ponosić koszty ok. 30% obecnych kosztów za energię. Mam nadzieję, że tak będzie 

nie tylko w audycie, ale w rzeczywistości też. 

 

Sołtys sołectwa Kaszewy-Kolonia Mieczysław Miniszewski – proszę państwa, mam takie 

pytanie do Rady. Złożyłem wniosek o udzielenie informacji publicznej. Chodzi o założenie 

fotowoltaiki i w porównaniu do zużycia prądu przez mieszkańców i do założonych instalacji. 

Dostałem odpowiedź taką ogólną. Nie dostałem odpowiedzi konkretnej, nr umowy powinien 

być wywieszony w Gminie, zużycie energii tyle i tyle, zgłaszam tyle i tyle (wypowiedź słabo 

słyszalna). Dostałem ogólnie takie pismo, sumę ogólną, największe zużycie i instalacji, to 

(wypowiedź słabo słyszalna) po prostu, to jest takie z mojej strony, to jest brak odpowiedzi. 

Uważam, że skoro składałem o takie udzielenie informacji i był problem z instalacją co miałem 

ujęte z 9 na 7,5 KW przy zużyciu 7.739 KW, uważam, że jest sprawa niewyjaśniona. Powiem 

tak, jeżeli nie dostanę od Rady Gminy, będę domagał się w instytucjach wyższych (wypowiedź 

słabo słyszalna), będę szukał wyjaśnienia. Jeszcze mam jedno pytanie, to, co pan […]  mówił 

o tych właśnie przyłączach wody. Taka jest prawda w tym, bo niestety, kiedyś było tak, że było 

do wodomierza, Gmina brała obowiązek na siebie utrzymania. Tak, jak pan […] mówił. W 

moim przypadku też tak jest, że mam ponad 100, nawet też ok. 130 m pod drogą powiatową. 

Nie jestem jeden taki w gminie, bo jest dużo ludzi takich, co mogą też mieć problem. Na razie 

Gmina, jak to się mówi, jest bałagan. Jeden drugiemu pomoże, później powie, masz umowę. 

Tak, jak pan […] mówi, to jest słuszna racja. Także panowie i panie radni powinniście, to jest 

też w intencji waszej, żebyście dbali też o mieszkańców. Dziękuję bardzo. 

 

Wójt Gminy T. Jakubowski – ja może poproszę panią mecenas o wypowiedź, czy można tak 

zapisać, czy nie można. No, z tego, co wiemy, no, jest nowa ustawa, która obliguje do pewnych 

zapisów. To nie jest tak, że Gmina może sobie tak zapisać umowę, czy tak zapisać umowę. 

Pomimo, że jest zapisane, że to należy do obowiązków mieszkańców, Gmina, tak, jak mówiłem 

wcześniej i tak, jak jest w Biuletynie Informacyjnym napisane: pomagała naprawiać, pomaga 

naprawiać i będzie pomagała naprawiać, ale nie można czegoś tak zapisać. To tyle, dziękuję.    

 

Ad. 9. Zamknięcie sesji. 
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Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, o godz. 9.54 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął sesję słowami: „zamykam XXXVI 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 

 

 

 

 

 


