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   Protokół 

ze wspólnego posiedzenia Komisji 

ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 6.11. 2012 roku. 

Porządek posiedzenia : 

     1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

      2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

      3. Analiza ekonomiczno- społeczna Gminy Zakrzewo- wnioski. 

      4. Omówienie projektów uchwał m.in. w sprawie: 

          - obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku  

            rolnego na 2013r, 

          - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r, 

          - określenia stawek podatku od środków transportowych w 2013 r, 

          - wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Zakrzewo z Województwem 

            Kujawsko-Pomorskim i Powiatem Aleksandrowskim do realizacji 

            zadania pn:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości  

            Sędzin na odcinku od km 28 + 950 do km 29+490 polegająca na 

            budowie skrzyżowania ( ronda) wraz z przebudową sieci 

            wodociągowej oraz odwodnieniem i remontem istniejących przepustów  

           od km 29+490  do km 31+056” 

          - przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo  

            z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których w art.  

            3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

            publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, 

          - zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie  ścieków z terenu  

            Gminy Zakrzewo, 

          - zmiany uchwały Nr XVIII/112/2012 w sprawie zmiany uchwały  

             Nr XVI/99/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

            „Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej – tzw. spinki  

            Gosławice- Gęsin – Zakrzewo”, 

          - zmiany uchwały Nr XI/75/2011 w sprawie  uchwalenia budżetu gminy 

           Zakrzewo na 2012 r, 

 - zmiany uchwały Nr XI/76/2011 w sprawie WPF Gminy Zakrzewo  na  

           lata 2012-2019. 

      5.  Sprawy różne. 

      6.  Wnioski i zapytania.     

      7.  Zakończenie. 

 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Adam Nenczak. 
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Stwierdził, że w posiedzeniu udział bierze 13 członków komisji, co stanowi 

quorum oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

W związku z tym, że na posiedzenie przybył mieszkaniec Sędzina, który złożył 

wniosek o wykupienie od Gminy 200 m
2
 gruntu, przewodniczący posiedzenia 

zaproponował, aby ten pkt zrealizować jako pierwszy. Za takim porządkiem 

obrad głosowało 9 członków komisji, 3 wstrzymało się. 

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty 12 głosami, przy jednym 

wstrzymującym. 

 

Ad.3.  

Pan J. Dolatowski przedstawił podanie swojej matki w sprawie zakupu  200m
2
, 

gruntu, na którym w latach 70 –tych było postawione ogrodzenie. Obecnie 

chciałby uregulować prawnie ten temat. 

Wójt wyjaśnił, że już rok temu na podobne podanie, radni nie wyrazili zgody na 

sprzedaż tego gruntu. 

Wójt dodał, że grunt ten w każdej chwili może być potrzebny gminie , ponieważ 

znajduje się w obrębie hydroforni. 

Przewodniczący Komisji A. Nenczak zaproponował, aby sprawą zająć się na 

następnym posiedzeniu Komisji, aby  przed posiedzeniem Przewodniczący 

Komisji pojechali na miejsce i zapoznali  się z tematem.  

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: kiedy i za jaką kwotę                             

p. K. Maciejewski wykupił grunt sąsiadujący z hydrofornią? 

 

Wójt przedstawił sytuacje ekonomiczno-społeczną w gminie Zakrzewo.    

Poinformował, że Rząd nakłada na gminy coraz więcej obowiązków. 

Początkowo zadania zlecone były w 100 %  finansowane przez rząd, obecnie  

gmina musi dokładać z własnych środków. 

Na obniżenie dochodów gminy wpływa również obniżenie ceny skupu  żyta 

stanowiącej podstawę obliczania podatku gruntowego, ponieważ ma to wpływ 

na obniżenie subwencji. 

Ministerstwo Finansów wprowadziło „regułę finansową” – kolejny wskaźnik, 

którego gminy nie mogą przekroczyć. 

Te gminy, które są  zadłużone, nie mogą ogłaszać żadnych przetargów. 

W 2004 r wejście do Unii Europejskiej dało możliwość wszystkim gminom 

pozyskiwanie dotacji. Pierwszy etap dofinansowania obejmuje lata 2007 – 2013. 

Nasza Gmina dobrze wykorzystała ten okres. Następny okres finansowy będzie 

obejmował lata 2014-2020. Mówi się, że będą to pożyczki bardzo mocno 

obwarowane. 

Przez 6 lat majątek naszej  gminy wzrósł o 10,5 mln zł. Wykonano wiele dróg 

gminnych. Obecnie został  podpisany list intencyjny z Urzędem 

Marszałkowskim na przebudowę skrzyżowania w Sędzinie. 



 

3 

 

Po wielu latach przy dużym zaangażowaniu Gminy powstała GSW, która 

oprócz dofinansowania z Gminy pozyskała dużo środków z Urzędu 

Marszałkowskiego i województwa wykonując bardzo dużo prac w terenie. 

Od wielu lat w Gminie realizuje się budowę kanalizacji sanitarnej, obecna 

strategia to kierunek Michałowa i Sędzina. 

W latach 90 był duży nacisk państwa na ekologię. W szkołach budowane były 

ogrzewania olejowe. Niestety w krótkim czasie cena oleju opałowego tak 

drastycznie wzrosła, że obecnie wszyscy wymieniają je na ogrzewanie 

ekogroszkiem, które   zwraca się po dwóch latach.  

W roku 2012 wykonany został pierwszy etap reorganizacji szkół, jeżeli nie 

przejdzie się do kolejnego etapu, wówczas z budżetu gminy nie będzie można 

przeznaczyć żadnych środków na inwestycje. Do tej pory 10% dochodów  był 

przeznaczany na ten cel. 

W oświacie wszystkie działania blokuje Karta Nauczyciela. Samorządowcy 

chcieli przekonać Min. Oświaty do jej zmiany, bez rezultatu. 

Rząd narzuca samorządom wiele zadań, np. wzrost wynagrodzeń  nauczycieli, 

nie dając na ten cel pieniędzy.  

Następnie Wójt omówił wydatki w poszczególnych szkołach, w rozbiciu na 

środki pochodzące z subwencji i budżetu gminy. 

Poinformował, że jeżeli zostałaby zlikwidowana szkoła w Siniarzewie, a dzieci 

byłyby dowożone do Zakrzewa, wówczas subwencja  wystarczyłaby na 

utrzymanie szkoły w Zakrzewie. 

Jeżeli PSP pozostanie wówczas będą coraz mniejsze możliwości wykonania  

jakichkolwiek inwestycji w gminie. 

W roku 2014 ma być zlikwidowany podatek rolny. Również słychać, że Gmina 

Bądkowo  planuje  wybudować swoje ujęcie wody, wówczas nie będzie 

dochodów ze sprzedaży wody. Od lipca 2013 r. wchodzi ustawa śmieciowa, 

która zapewne pociągnie za sobą wzrost wydatków gminy. 

Mówi się również o kolejnych programach, w których mają uczestniczyć gminy, 

a mianowicie program pomocy rodzinie i gminny fundusz poręczeń  

kredytowych, co wiąże się z wydatkowaniem środków finansowych. 

Następnie Wójt przedstawił uchwały wraz  z uzasadnieniem, z sąsiednich gmin 

dot. likwidacji szkół.  

Poinformował, że w roku 2012 w naszym województwie zlikwidowano około 

200 szkół. 

Wójt zgłosił wniosek o przyjęciu do porządku obrad sesji projektu uchwały       

w sprawie zamiaru likwidacji PSP w Siniarzewie. 

Przewodniczący Adam Nenczak zaproponował, aby głosowanie odbywało się 

osobno w poszczególnych komisjach, zgodnie ze Statutem Gminy. 

Radny Sławomir Kazimierczak był przeciwny takiemu głosowaniu.  

Miał również  uwagi dot. uzasadnień Wójta  w sprawie proponowanych  

oszczędności w budżecie. 
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Przypomniał, że przy podwyższaniu wynagrodzenia Wójtowi, nikt  wtedy nie 

kierował się oszczędnościami. 

Zaproponował w ramach  oszczędności zamknięcie DK, po co gminie droga 

kanalizacja?  

Miał pretensje : ” że  odbyło się jakieś tajne spotkanie u Wójta, na które nikt 

mnie nie zaprosił, zignorowało mnie”.  

Poinformował, że słychać plotki, że Przewodniczący Rady  był    

u  p. Chojnickich, aby wzięli  szkołę i poprowadzili ją. Dodał,  że  na ostatnim 

posiedzeniu Komisji dane było słowo, że do końca kadencji rady szkoła nie  

zostanie likwidowana. 

Miał uwagi do wydatków przeznaczonych na  przedszkole i wybudowanie 

kanalizacji sanitarnej w Kolonii Bodzanowskiej, uważając je za niekonieczne. 

P. L. Przybysz – przedst. Rady Rodziców  ze Siniarzewa również przypomniała     

o podjętym wniosku, który szybko postanowiono zmienić. Zaproponowała, aby 

przeczekać ten trudny okres , bo za trzy lata już sytuacja zacznie się zmieniać, 

młodzi ludzie zaczynają wracać z zagranicy. 

Zapytała, dlaczego radni chcą zamykać szkołę w Siniarzewie, zaproponowała, 

aby zamknąć w Zakrzewie, a dzieci dowozić do Siniarzewa, ponieważ tam jest 

sala gimnastyczna, której w Zakrzewie brakuje, 

stwierdziła „chcecie poróżnić społeczeństwo i przehandlować szkołę?” 

Poinformowała, że mieszkańcy nie myśleli o utworzeniu stowarzyszenia, które 

przejęłoby szkołę, bo ucieszyli się, że przez dwa lata szkoła będzie 

funkcjonować. Rodzice chcieli  pozyskać pieniądze i zorganizować w Kolonii 

Bodzanowskiej „Andrzejki”. 

Radny Zbigniew Matuszewski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu 

Komisji jeden z rodziców stosował wobec radnych szantaż, mówiąc, że jeżeli 

nie zostanie przegłosowany wniosek o pozostawieniu PSP w Siniarzewie, to 

rodzice nie opuszczą sali. 

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu Sławomirowi Kazimierczakowi 

na temat rozmowy  o przejęciu szkoły przez    p. Chojnickich, że znają się od 40 

lat i była to luźna rozmowa podczas spotkania na temat losów szkoły. 

Przystąpiono do przegłosowania wniosku Wójta , aby projekt uchwały                

o zamiarze likwidacji PSP w Siniarzewie wprowadzić do porządku obrad 

najbliższej sesji. 

Komisja R,RIW i F – 4 członków Komisji głosowała za wprowadzeniem 

projektu,  2 było przeciwnych, 

Komisja PP,PPiS – 5 członków Komisji głosowało za, 

Komisja O,W,S i SS – 5 członków  Komisji głosowało za, 2 przeciw, 

Komisja Rewizyjna – 1 członek Komisji głosował za, 1 przeciw, 1 wstrzymał 

się. 

Wójt przystąpił do omawiania projektów uchwał: 

1)  w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego – Wójt zaproponował 

obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za 1 dt.  
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    Członkowie Komisji : M. Szopski, Z. Matuszewski, S. Kazimierczak  

    zaproponowali, aby pozostawić stawkę z roku bieżącego tzn. 50 zł. 

Komisja R,RIWiF – 6 członków komisji głosowało za, 

Komisja PP,PPiS – 3 głosowało za, 1 wstrzymał się, 

Komisja Rewizyjna – 2 głosowało za, 1 wstrzymał się, 

Przewodniczący Komisji O,W,S i SS zaproponował stawkę 55 zł,              

1 wstrzymał się, 6 było przeciw, 

2)  w spr. podatku od nieruchomości - ustalono stawki wg załącznika, 

Radny Sławomir Kazimierczak poprosił, aby Wójt odpowiedział , jaki 

dług w podatku mają właściciele „Jeżyka”. 

3)  w spr. podatku od środków transportowych – członkowie Komisji 

zaakceptowali 4% wzrost w stosunku do roku 2012, 

4) w spr. wyrażenia zgody na na przystąpienie gminy Zakrzewo                    

z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Powiatem Aleksandrowskim 

do realizacji zadania pn:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w 

miejscowości Sędzin na odcinku od km 28 + 950 do km 29+490 

polegająca na budowie skrzyżowania ( ronda) wraz z przebudową sieci 

           wodociągowej oraz odwodnieniem i remontem istniejących przepustów  

          od km 29+490  do km 31+056” – został zaakceptowana, 

          Wójt poinformował, że Rada Powiatu podjęła podobną uchwałę  

          zabezpieczającą  na ten cel 200 tys. zł. 

5)  w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo  

          z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których w art.  

          3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

          publicznego i o wolontariacie na 2013 rok – został zaakceptowana, 

6)  w spr. ustalenia  taryfy za zbiorowe odprowadzanie  ścieków z terenu  

          Gminy Zakrzewo – ustalona została stawka w wysokości 3,59 zł netto + 

           8% VAT dla mieszkańców gminy Zakrzewo, po uwzględnieniu dopłaty 

          w wysokości 7,34 zł za 1 m 
3
,  

7)  w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2012 r – należy zwiększyć 

dochody  m.in. o dotację od wojewody w kwocie 32459 zł na 

świadczenia socjalne dla uczniów, wyższe wpływy od spadków                

i darowizn w kwocie 23264 zł. Zmiany są  dokonane również                  

w wydatkach – propozycje zostały zaakceptowane, 

8) w spr. zmian w WPF na lata 2012-2019 – została zaakceptowana, 

9) w spr. zmiany uchwały zmiany uchwały Nr XVIII/112/2012 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/99/2012 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki na „Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji 

sanitarnej – tzw. spinki Gosławice- Gęsin – Zakrzewo” – została 

zaakceptowana. 

Ad. 5. 6. 

P. P. Staniszewski poprosił o przywrócenie lampy przy jego byłej posesji, 

ponieważ mieszka tam jego niepełnosprawny brat. 
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Wójt wyjaśnił, że p. Staniszewski sam kazał zdemontować tą lampę, ponieważ 

wyprowadził się wspólnie z matką. Po pewnym czasie matka wróciła. Żeby 

ponownie zamontować tam lampę, należałoby gdzieś indziej zdemontować.  

 

Wójt poinformował, że miasto Aleksandrów jest liderem w sprawie 

organizowania przetargu na zakup prądu dla jednostek i oświetlenia ulic. 

Radny Sławomir Kazimierczak zażądał od Wójta pisemnego wyjaśnienia na 

temat odbytego spotkania radnych: na jaki temat było, kto w nim uczestniczył     

i jak się skończyło. 

Radny Andrzej Wąsikowski odpowiedział w sprawie spotkania, że na wesele też 

wszystkich się nie prosi. 

 

Ad. 7.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Adam Nenczak zakończył 

posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska            Marcin Szopski 
 


