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Protokół Nr  XIX/2012 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 13 listopada2012 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -15 

Liczba obecnych   -15       

Frekwencja             -100% 

Porządek obrad: 

  1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

  2.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 

  3.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej i podjętych uchwał na 

     XVIII  Sesji. 

  4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. 

  5.Interpelacje i zapytania radnych. 

  6.Analiza ekonomiczno- społeczna Gminy Zakrzewo. 

  7.Wprowadzenie na temat uchwał i dyskusja. 

  8.Podjęcie uchwał w sprawie : 

 1) zmiany uchwały Nr XVIII/112/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 

              XVI/99/2912 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na  

              „Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej – tzw. spinki  

              Gosławice – Gęsin – Zakrzewo” 

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

              Zakrzewo  na 2012r., 

          3) zmiany uchwały Nr XI/76/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy  

              Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012 -2019, 

  4) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku 

              rolnego na 2013 r, 

           5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, 

  6) określenia stawek podatku od środków transportowych w 2013 r, 

  7) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Zakrzewo z Województwem 

              Kujawsko - Pomorskim i Powiatem Aleksandrowskim do realizacji 

              zadania  pn: „Budowa 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”, 

 8) 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, 

 9) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu  

             Gminy Zakrzewo, 

         10) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława  

               I Łokietka w Siniarzewie. 
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  9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych przez radnych. 

11. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych przez kierowników 

      Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XIX 

Sesję i po powitaniu radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika, Sekretarza, radcy 

prawnego oraz mieszkańców gminy oświadczył, że zgodnie z listą obecności 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające podejmować 

prawomocne decyzje. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby pkt 7 dot. projektu  uchwały 

w sprawie zamiaru likwidacji PSP w Siniarzewie został wprowadzony jako pkt 

3 porządku obrad. 

 

Za zmianą porządku obrad głosował 1 radny, 14 było przeciwnych. 

Za porządkiem przedstawionym przez Przewodniczącego Rady głosowało        

13 radnych, 1 się wstrzymał, 1 był przeciwny. 

 

Ad.2. 

Protokół został przyjęty 14 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.3. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej ( zał. nr 1) oraz             

z wykonania uchwał ( zał. nr 2). 

 

Ad.4. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zakrzewo w roku 

szkolnym 2011/2012 przedstawiła Kierownik ZOS p. Anna Cerak. (zał. nr 3). 

 

Ad.5. 

Radny Sławomir Kazimierczak  zapytał, czy zgodnie ze Statutem Gminy, 

Przewodniczący Komisji nie powinni składać na sesji sprawozdania                   

z posiedzenia Komisji i podjętych wniosków? 

 

Ad. 6. 

Wójt przedstawił sytuację społeczno – ekonomiczna Gminy Zakrzewo. 

Poinformował, jakie są dochody gminy, ile środków gmina pozyskuje.     

Wyjaśnił, co ma wpływ na wysokość otrzymywanej subwencji, na czym polega 

bezpieczeństwo finansowe gminy. 

Wójt omówił wydatki na  oświatę. Przedstawił  wielkość subwencji oświatowej 

oraz ile środków finansowych  jest dokładanych  do poszczególnych szkół. 
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Przypomniał, że został wykonany pierwszy etap reorganizacji szkół poprzez 

utworzenie Zespołu Szkół. Jeżeli nie przejdzie się do kolejnego, wówczas  

realizacja inwestycji w gminie będzie niemożliwa. Do tej pory 10% dochodów 

był  przeznaczany na ten cel.  

Karta Nauczyciela blokuje działania samorządów. Samorządowcy chcieli 

przekonać Ministerstwo Oświaty proponując jej zmianę, niestety bez rezultatu.  

Rząd narzuca samorządom wzrost wynagrodzeń , nie dając na ten cel środków.  

Następnie Wójt  omówił kolejny etap reorganizacji oświaty - likwidację PSP 

Siniarzewo. Szkoły, w której w ciągu ostatnich lat wystąpił największy spadek  

liczby uczniów. Jest to najmniej liczebna szkoła w gminie, w której nauka 

odbywa się w klasach łączonych, gdzie są dokładane  największe środki 

finansowe. 

Poinformował, że jeżeli zostałaby zlikwidowana PSP Siniarzewo, wówczas 

subwencja  wystarczyłaby na wydatki Szkoły w Zakrzewie. 

 

Ad.7. 

Wójt omówił kolejno projekty uchwał będące tematem Sesji. 

Z-ca Przewodniczącego Rady przypomniał § 39 i 40 Statutu Gminy dotyczące 

kompetencji Przewodniczącego Rady. 

Dyskusja dotyczyła projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji PSP im. 

Władysława I Łokietka w Siniarzewie. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy mieszkańcy Siniarzewa będą mogli 

zabrać głos w dyskusji na temat likwidacji szkoły. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeden przedstawiciel Rady Rodziców 

przez 5 min. 

W dalszej wypowiedzi Radny zgłosił uwagę dot. podpisu protokołu przez 

Przewodniczącego Rady, braku dołączonej do protokołu listy mieszkańców  wsi 

Kuczkowo w sprawie dołączenia ich do obwody Sędzin, którą dostarczył na 

poprzedniej Sesji oraz braku sprawozdania Przewodniczących Komisji               

z przebiegu posiedzeń. 

Zwrócił się z prośbą do mieszkańców, aby w sprawach różnych zajęli głos. 

Wyjaśnił cel swojego zaangażowania w sprawie utrzymania szkoły                     

w Siniarzewie. Omówił dotychczasowe działania rodziców, radnych oraz wójta  

od stycznia 2011 r. gdzie po raz pierwszy pojawiła się  wiadomość o możliwości 

zamknięcia szkoły. 

Podkreślił, że na październikowym posiedzeniu Komisji, gdy Przewodniczący 

Rady zaproponował odstąpienie od tematu do końca kadencji, 9 radnych zaufało 

mu. Społeczeństwo było zadowolone. 

W międzyczasie 17 października br. zostało zorganizowane u Wójta spotkanie 

radnych na które nie został zaproszony. Stwierdził m.in. że „przykro mi było, 

ale to mnie zmobilizowało do większej pracy”. Zapytał, czy Wójt miał prawo 

zgłosić ustny wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad  sesji projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Siniarzewie? 
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Poinformował, że rozmawiał z posłem PO Antonim Mężydło, uczestnikiem 

biegu Łokietka w Siniarzewie, który obiecał, że jeżeli szkoła zostanie 

zamknięta, to będzie o nią walczył.  

Radny dodał, że jeżeli szkoła zostanie zamknięta to również rodzice mają różne  

instrumenty  działania.  

Przewodniczący Rady po kilkukrotnym zwracaniu uwagi radnemu, aby mówił 

na temat projektu uchwały odebrał głos. 

Radny Zdzisław Sobieraj powiedział „z uwagą przysłuchuje się wypowiedziom 

radnego”. Padł zarzut odnośnie Komisji, że nie są składane  na sesji 

sprawozdania i wnioski z posiedzeń. Wyjaśnił, że  nie jest tajemnicą co było 

postanowione, ponieważ wszyscy w nich uczestniczą. W głosowaniu jawnym 

większością głosów były przyjęte  wszystkie projekty uchwał. Każdy radny 

głosuje w zgodzie z  własnym sumieniem. Dodał, że w sprawie szkoły jaką by 

nie podjąć decyzję to będzie źle. 

Radny Sławomir Kazimierczak  stwierdził, że także bierze odpowiedzialność za 

swoje decyzje. Zapytał, co takiego się ostatnio wydarzyło, że budżet gminy jest 

zagrożony? Przecież jest Komisja Rewizyjna, która sprawdzała finanse                

i wszystko było prowadzone prawidłowo, a teraz mówi się, że jeżeli szkoła nie 

zostanie zamknięta, to nie będą wykonane żadne inwestycje w gminie? 

Radny poprosił, aby już teraz mogli wypowiedzieć się rodzice. 

Radny Adam Nenczak powiedział, że do tej pory był za utrzymaniem 

wszystkich szkół w gminie, ale po przeczytaniu w ostatnim artykule w gazecie 

pomorskiej wypowiedzi p. Przybysz zmienił zdanie. 

W dyskusji jako pierwszy zabrał głos p. J. Słomczewski.  

Powiedział m.in., że rodzice mają pretensje do rady i wójta że byli obrażani 

przez radnych na ostatnim posiedzeniu komisji. 

Następnie zaczął wyliczać jakie środki wpływają do budżetu gminy z okręgu 

Siniarzewo. 

Przypomniał, że p. Borowski będąc dyrektorem PSP w Siniarzewie chciał 

wybudować salę gimnastyczną, nie uzyskał zgody, natomiast w Zakrzewie 

został wybudowany stadion za duże pieniądze i jest niewykorzystany.  

Zapytał również, kto odpowie za bezpieczeństwo ich dzieci, dowożonych do 

Zakrzewa? 

P. L. Przybysz   stwierdziła, że nasza gmina nie należy do biednych, żeby nie 

mogła utrzymać trzech szkół podstawowych, jeżeli trzeba zamknąć  jedną 

szkołę to jest propozycja, żeby dzieci z Zakrzewa dowozić do Siniarzewa, 

ponieważ tam jest większa przestrzeń i sal gimnastyczna. Zapewniła, że rodzice 

będą pomagać w utrzymaniu szkoły. Zaapelowała o rozwagę w podjęciu 

decyzji, żeby nie było tak jak w przypadku przedszkola, najpierw zostało 

zamknięte, a teraz znów otwarte. 

Radna Anna Kurtys wyjaśniła, że  przedszkole zostało zamknięte , ponieważ nie 

było chętnych, a skoro teraz było zapotrzebowanie i możliwość pozyskania 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego to zostało utworzone. Nikt nie jest 

winien takiej sytuacji. 
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O zabranie głosu w imieniu rodziców poprosił p. St. Serkowski. Przypomniał, 

jak przed 30 laty walczył o przywrócenie gminy. Zwrócił się z apelem do 

radnych i wójta , aby nie dzielić społeczeństwa. Pozostawić szkołę                    

w Siniarzewie, bo dziecko jest  największym skarbem. Przekonywał, że             

w     sąsiednich gminach zamykają szkoły, ponieważ mają niski dochód na 

mieszkańca, natomiast w naszej gminie jest wysoki i gminę stać na utrzymanie 

szkół. Dodał, że sytuacja społeczno ekonomiczna w kraju się zmienia. Już się 

zmieniają siły parlamentarne, żeby zmienić edukację, zlikwidować gimnazja. 

„Jesteśmy pomni trudnych doświadczeń, musieliśmy odprowadzić 

gimnazjalistę, ze szkoły na miejsce spoczynku. My boimy się tego Zakrzewa, bo 

tu nie ma dopatrzenia dzieci. Takie są fakty i dlatego rodzice się tak bardzo 

bronią”. Zaapelował  do radnych o pozostawienie przez co najmniej dwóch lat 

wszystkich szkół. Jak zostanie zlikwidowana szkoła to rodzice będą domagać 

się podziału dochodów  ze środowiska Siniarzewo. Ogromne wpływy pochodzą 

z firm zarejestrowanych na tym terenie, podatek od przesyłu gazu. Prawo unijne 

mówi, że za każdy przesył środki należą się rolnikom, ale dobrze, że wpływają 

do budżetu gminy i służą wszystkim mieszkańcom. 

P.Serkowski zaproponował, aby radni podjęli uchwałę i dali swoje miesięczne 

diety,    a wójt wynagrodzenie, sam złożył na ręce przewodniczącego rady swoją 

miesięczną rentę. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Zakrzewa p. J. Mańkowski – stwierdził, że 

rozumie ból i rozgoryczenie z powodu zamknięcia szkoły, ale głównym 

powodem jest ekonomia. A w ekonomi trudno ocenić ile są warte dzieci. Taka 

sytuacja jest w całym kraju. Problem jest w tym, że jest mało dzieci.  Nikt nie 

chce utworzyć szkoły prywatnej, jak to czynią w innych gminach. Wcale nie 

powiedziane, że taki problem w przyszłości nie dotknie Zakrzewa.  

Zaapelował do radnych, aby zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. 

Radny Sławomir Kazimierczak odpowiedział przedmówcy, że bogaty biednego 

nie zrozumie. Wszyscy chcemy dobra, ale każdy inaczej to dobro postrzega. 

Zaapelował  jeszcze raz do radnych o pozostawienie szkoły w Siniarzewie. 

Jeżeli nie to radni się sami ośmieszą, że dali słowo, które w krótkim czasie 

złamali. Gmina będzie w telewizji, w prasie, to nie będzie pozytywna 

wizytówka gminy. 

Radny Wiesław Szczepański stwierdził, że w prasie prawdą są tylko nekrologi. 

 

Ad. 8.  

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektów uchwał: 

1) Nr XIX/120/2012 zmiany uchwały Nr XVIII/112/2012 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVI/99/2912 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na  „Budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej – tzw. 

spinki Gosławice – Gęsin – Zakrzewo” – przyjęta 14 głosami, przy          

1 wstrzymującym, 

2) Nr XIX/121/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/2011 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo  na 2012r.- przyjęta 14 głosami, 

przy 1 przeciwnym, 
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3) Nr XIX/122/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2011 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012 -2019 – 

przyjęta 15 głosami, 

4) Nr XIX/123/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 r. przyjęta 15 głosami, 

5) Nr XIX/124/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2013 rok – przyjęta 14 głosami, przy 1 wstrzymującym, 

6) Nr XIX/125/2012 w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych w 2013 r. – przyjęta 15 głosami, 

7) Nr XIX/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy 

Zakrzewo z Województwem Kujawsko - Pomorskim i Powiatem 

Aleksandrowskim do realizacji zadania  pn: „Budowa 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” – przyjęta          

15 głosami, 

8) Nr XIX/127/2012 w sprawie 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 – przyjęta 15 głosami, 

9) Nr XIX/128/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo – przyjęta 14 głosami, 

przy 1 wstrzymującym, 

10)Nr XIX/129/ 2012 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 

 Podstawowej im. Władysława  I Łokietka w Siniarzewie – przyjęta       

12 głosami, przy 3 przeciwnych. 

 

Ad.9. 

P. Radca wyjaśniła na temat składanych sprawozdań i wniosków z komisji na 

sesji rady gminy: 

przedstawianie wniosków miało by zastosowanie, gdyby Komisje odbywały się 

osobno, natomiast jeżeli są razem wówczas wszyscy dyskutują i wypracowane  

wnioski są wyrazem głosowania. 

Jeżeli chodzi o sprawozdania Komisji to z relacji kilku paragrafów  wynika, że   

Przewodniczący przynajmniej raz do roku składają sprawozdanie z działalności 

pracy swojej Komisji.  

W sprawie złożonego przez Wójta projektu uchwały na posiedzeniu Komisji, 

radca wyjaśniła, że paragraf 50 Statutu mówi, kto ma inicjatywę 

uchwałodawczą, a są  to: radni, komisje i wójt. 

 

Ad.10.  

Informację o składanych oświadczeniach majątkowych przez radnych złożył 

Przewodniczący Rady ( zał. nr 4). 
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Ad.11.  

Informację o składanych oświadczeniach majątkowych przez kierowników 

Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych złożył  Wójt (zał. nr 5). 

 

Ad.12.13. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby podczas dyskusji z firmami 

wywożącymi śmieci, nie proponować ewentualnej  jej wysokości, poczekać na 

ich propozycje. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał p. radcy, czy Przewodniczący mógł 

zakończyć dyskusję, skoro jeszcze Ksiądz chciał zabrać głos? 

Przewodniczący wyjaśnił, że nie widział, jak Ksiądz podnosił rękę. 

P. Radca wyjaśniła, że jeżeli p. Przewodniczący pyta, czy jeszcze ktoś chce 

zabrać głos w dyskusji i jeżeli  nie ma osób chętnych , wówczas p. 

Przewodniczący ma prawo zamknąć dyskusję. 

Radny zgłosił uwagę, że do protokołu nie zostały dołączone listy z podpisami 

osób,  które dostarczył na ostatniej sesji w sprawie pozostawienia mieszkańców 

Kuczkowa do obwodu głosowania w Sędzinie. 

Radca wyjaśniła, że jeżeli są jakieś spostrzeżenia braków, uzupełnień do 

pomysłu statutu, każdy radny ma prawo zaproponować zmiany. Zmiany muszą 

być przyjęte uchwałą. 

Radny Zdzisław Sobieraj – zwrócił się do przedmówcy,  że w dyskusji nad 

uchwałami  radny Kazimierczak doskonale wie, co powinno się w tym punkcie 

mówić, ale wygłosił płomienne przemówienie, używając słów, którymi obraził 

radnych, że np. radnymi można kierować, manewrować. Wyjaśnił, że żaden 

radny nie potrzebuje wskazówek, każdy ma swoje zdanie i swój rozum. 

Radny Sławomir Kazimierczak przeprosił wszystkich, którzy poczuli się 

urażeni. 

Wójt zapoznał z art. 47 statutu dot. co powinno być zawarte w protokole i  do 

niego dołączone, dodał, że  prawnicy twierdzą, że statut nie może być bardzo 

szczegółowy.  

Następnie Wójt poruszył temat opłat za wywóz śmieci, wyjaśniając, że 

wysokość będzie wiadoma podczas przetargu, przy wyborze firmy. 

W sprawie zamknięcia przedszkola Wójt wyjaśnił, że zostało zamknięte, 

ponieważ rodzice nie chcieli przysyłać dzieci, z 16 chętnych ostatecznie 

zadeklarowało się tylko 4 rodziców.  

Obecnie sytuacja się zmieniła, dzieci są z całego terenu gminy. Przedszkole jest 

bardzo dobrze postrzegane. Są również chętni spoza terenu gminy, niestety nie 

ma już miejsc. Jest kilkoro dzieciaków z obwodu Siniarzewa, którzy  chodzą do 

przedszkoli poza teren gminy, te dzieci nie wrócą do Szkoły w Siniarzewie. 

Wójt wyjaśnił zarzuty dot. budowy oczyszczalni ścieków: to sejm nałożył na 

wszystkie gminy w Polsce, że do roku 2015 muszą wskazać mieszkańcom 

miejsce do zrzucenia ścieków komunalnych, tzn. albo wybudować 

oczyszczalnie, albo wskazać miejsce.  

Są również uwagi, że jest wybudowana za duża, co jest kolejną nieprawdą, 

ponieważ zgodnie  z opracowaną koncepcją z  2000 roku obejmuje  teren gminy. 
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W międzyczasie został podłączony Koneck, z którym jest podpisana umowa, że 

jeżeli będą chcieli podłączyć dalsze miejscowości ze swojej gminy, i będzie 

trzeba rozbudować oczyszczalnię, wówczas będą partycypować w kosztach. 

Obecnie działa tylko jeden reaktor, jest jeszcze drugi nie włączony. 

W sprawie boiska Wójt wyjaśnił, że sąsiednie gminy za dawnych czasów miały 

wybudowane boiska, za pieniądze z województwa. Nasza gmina była rozrywana 

pomiędzy Koneck i Dobre i nikt o nas nie myślał, nic nie było w Zakrzewie 

budowane. 

Dopiero ówczesna rada, kiedy Przewodniczącym był radny Zbigniew 

Matuszewski zdecydowała, aby również w naszej gminie pobudować stadion. 

Pobudowany został za pieniądze z SAPARDU. A że nikt z niego nie korzysta, to 

nie jest wina gminy. 

W sprawie wpływów do gminy Wójt wyjaśnił, że od dawna starano się nie 

dzielić gminy na parafie. 

Po to jest demokracja, żeby radni spełniali życzenia inwestycyjne mieszkańców. 

Nie wolno mówić, że jednym mieszkańcom należy się więcej, bo mają „rurę”  

czy hydrofornię  na swoim terenie. 

Zasada jest taka, że jeżeli gmina wypracuje większy dochód własny wówczas 

otrzymuje  mniejszą subwencję z budżetu  państwa. Przy wyliczaniu dochodu 

gmin, te gminy, które nie mają „rury” na swoim terenie otrzymują większą 

subwencję. 

Gminy o porównywalnych dochodach, pochodzących z różnych źródeł, wg 

przeliczników mają różne dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Wójt przypomniał o styczniowym spotkaniu w sprawie zamiaru likwidacji 

szkoły, a szczególnie o postanowieniach przy rozstaniu.  

Radni dali czas społeczeństwu, żeby wzięli sprawy w swoje ręce, stworzyli 

Stowarzyszenie, jak to jest u sąsiadów. Niestety nie ma tego zapału, żeby ktoś 

popracował. 

Wójt dodał spostrzeżenia dot. art., który swego czasu ukazał się w gazecie, a 

dot. likwidacji szkoły w Straszewie, że Wójt Konecka jest zadowolony, bo 

wszystko odbyło się bez  awantur, bez zamieszek, że było zrozumienie 

społeczeństwa. 

Wszyscy się ratują jak mogą, a gminie Zakrzewo nie wolno. Wójt poprosił         

o trochę obiektywizmu oceniając postępowanie rady i wójta. Należy pomyśleć  

o opracowaniu budżetu na rok następny. Są ważne zadania do zrealizowania. 

Wójt poinformował  o wykonaniu uchwały dot. opłaty za posiadanie psów.  

Tylko sołtysi Gęsina i Zakrzewa sporządzili wykazy psów.  

Wójt poinformował  o wykonaniu uchwały dot. opłaty za posiadanie psów.  

Tylko sołtysi Gęsina i Zakrzewa sporządzili wykazy. 

Przewodniczący Zdzisław Dzioba poinformował, że rozmawiał z wójtem 

Borowskim, który zapytał się ile dokładamy do oświaty. Jak usłyszał kwotę      

1,7 mln stwierdził, że gdyby w Konecku tyle było dokładane, to gminy by już 

nie było.  

Radna Jolanta Serkowska – powiedziała, że po dzisiejszym spotkaniu, 

złośliwości mieszkańców, rezygnuje z mandatu radnego, z tego powodu, że jest 
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osobą słabą i na pewno tak to też będzie odebrane oraz  taka jest wola 

społeczeństwa, chyba, że konsekwencją będą ponowne wybory, wówczas nie 

zrezygnuje, ponieważ nie chce narażać gminy na koszty.  

Radny Sławomir Kazimierczak  zapytał:    

1) czy już wpłynęły pieniądze na dofinansowanie przedszkola?  

2) teraz chwalimy się przedszkolem, ale co będzie za dwa lata, jak 

przedszkole będzie finansowane w 100% z budżetu gminy, a to będą nie 

małe pieniądze. Dwa lata miną i pieniądze trzeba będzie znaleźć, na 

pewno będzie podwyżka dla rodziców. 

Wójt odpowiedział, że pieniądze jeszcze nie wpłynęły. natomiast każda 

inwestycja  poprzedzone jest pewną analizą ekonomiczną, jeżeli chodzi               

o wnioski  unijne. Trzeba zawsze wiedzieć jak będzie przebiegał projekt i co 

będzie po jego  zakończeniu.  

Z przyznanych pieniędzy, duża część jest zaangażowana w wyposażenie 

przedszkola, które pozostanie. 

Po skończonym projekcie, po dwóch latach  pozostanie jedynie fundusz płac 

nauczycieli, ponieważ kończy się kadencja p. dyrektor, a przedszkole wejdzie     

w system  Zespołu Szkół. Wtedy będą utrzymywane tylko etaty nauczycielskie. 

Na pewno będzie trzeba podnieść czesne, nie będzie to już 100 zł, może 150 lub 

200 zł. Przedszkole  będzie trzeba dofinansowywać, tak jak każdą ze szkół , ale  

to nie będą aż tak duże pieniądze. 

Radna Powiatowa p. Mariola Banaszkiewicz podziękowała radnym za podjęcie 

uchwały w sprawie dofinansowania przebudowy skrzyżowania w Sędzinie. 

Radny Andrzej Wąsikowski – przy drodze powiatowej w Kolonii 

Bodzanowskiej ( koło p. Pogodzińskiego) jest zarwany przepust. 

P. A. Kotas zapytał, kiedy będzie zlikwidowany wyciek z kolektora                     

z przepompowni do stawu dzierżawionego przez Stowarzyszenie Wędkarskie 

przy gimnazjum? 

Wójt wyjaśnił, że jest to  inna przyczyna, pracownicy będą jej szukać. 

P. G. Brudnicki zapytał, czy będzie zlikwidowana kuchnia w szkole.  

Wójt wyjaśnił, że nie będzie, obecnie na czas trwania projektu do przedszkola 

dostarczane są posiłki przez firmę cateringową. Po dwóch latach posiłki dla 

przedszkola będą przygotowywane również w szkolnej kuchni. 

  

Ad.14. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył XIX Sesję. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący RG 

 

U. Skrzypińska         Zdzisław Dzioba 
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