
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 20.12. 2012 roku. 

Porządek posiedzenia : 

      1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

      2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

      3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Zakrzewo  

          w sprawie: 

3.1.zmiany uchwały budżetowej na 2012 r, 

3.2.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok, 

3.3.uchwalenia budżetu na 2013 r, 

3.4.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r,         

          3.5.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

               Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 

      4. Wprowadzenie na temat projektów uchwał Rady Gminy Zakrzewo  

          w sprawie m.in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

          Gminy Zakrzewo. 

      5. Opracowanie planów pracy Komisji Rady Gminy. 

      6. Sprawy różne.    

      7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Franciszek Lewandowski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu bierze udział 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad. 2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 13 głosami. 

 

Ad.3. 

1. 

Wójt omówił projekt zmian w budżecie na 2012 rok.  

W dochodach należy zwiększyć m.in.  o kwotę : 

- 278369 zł - dofinansowanie  z UM na budowę kanalizacji sanitarnej tzw. 

spinki, 

- 39024 zł -  wyższa subwencja z MF, 

- 40000 zł – podatek od nieruchomości, 

- 7618zł – dochodów z najmu i dzierżaw, 

oraz należy zmniejszyć dochody  z uwagi na niższe niż planowano wpływy 

m.in. o  kwoty: 

- 60000 zł  - za dostarczoną wodę ( niższe zużycie), 

- 20000 zł – niższy wpływ podatku od osób fizycznych, 



P. Skarbnik wyjaśniła, że  w uchwale będą  jeszcze wprowadzone zmiany jakie 

będą miały miejsce   do dnia sesji, ponieważ jest to ostatnia uchwała. 

Przedstawiła  również wysokości zadłużeń w podatku i  za wodę                         

w poszczególnych  sołectwach. 

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z procedurą wysyłane są do komornika tytuły 

wykonawcze. Bywa często tak, że komornik nie może niczego wziąć, wówczas 

gmina ponosi koszty egzekucyjne. 

Radny Zbigniew Matuszewski zapytał, jak jest z odzyskaniem należności, jeżeli 

komornik dokonuje licytacji u dłużnika? 

Wójt wyjaśnił, że komornik przysyła zapytanie dot. zaległości danego dłużnika, 

ale kolejność zwrotu należności jest  zgodna z odpowiednimi przepisami, nie 

zawsze gmina odzyskuje dług. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

- jaka kwota w podatku rolnym i od nieruchomości została umorzona w 2012 

roku? 

- czy kanalizacja sanitarna w Zakrzewie i Kolonii Bodzanowskiej została 

ukończona? 

Wójt odpowiedział, że  kanalizacja sanitarna już działa. 

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów                                 

( KR,RIWiF) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2012 r. pozytywnie – 7 głosami, 

Komisja Wychowania , Oświaty, Kultury , Sportu i Spraw Socjalnych 

(KW,O,K,SiSS)  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 7 głosami, 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów                  

( KPP,PPiS) zaopiniowała 4 głosami, 1 nieobecny. 

Komisja Rewizyjna  ( KR)– zaopiniowała 2 głosami, 1 nieobecny. 

2. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2012-2019. 

KR,RIWiF  zaopiniowała pozytywnie 6 głosami, przy 1 wstrzymującym, 

KW,O,K,SiSS zaopiniowała pozytywnie 6 głosami, przy 1 wstrzymującym, 

KPP,PPiS zaopiniowała pozytywnie  4 głosami, 1 nieobecny, 

KR zaopiniowała pozytywnie 2 głosami, 1 nieobecny. 

3. 

Wójt omówił  projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.  

Rok 2013 jest na tyle niepewny, ponieważ ustawodawca do lipca  wprowadza 

ustawę o odpadach. W naszej gminie 30% mieszkańców ma pojemniki na 

śmieci. Z wyliczeń firmy konsultingowej wynika że mieszkaniec gminy będzie 

płacił około10 zł za śmieci nie segregowane i 6 zł za segregowane. Gmina po 

przeprowadzonym przetargu na wybór firmy wywożącej odpady będzie płaciła 

za ich wywóz, a  należność ściągała od mieszkańców.   

O godz. 11 
20  

przybył radny Stanisław Bretes. 

Wójt omówił limity wydatków na lata 2013-2015 oraz zadania inwestycyjne 

planowane do realizacji w 2013r. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby zamiast ścieżki od DPS  

wzdłuż ul. Leśnej pobudować ścieżkę z Zakrzewa w kierunku Sędzina. 



Radny Adam Nenczak poparł przedmówcę , dodając że mieszkańcy DPS mogą 

chodzić ścieżką  pieszo-rowerową, która jest już wybudowana. 

Radny Zdzisław Sobieraj zaproponował, aby dokończyć budowę tej ścieżki,  

wówczas będzie spełniać swoją rolę. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował również , aby od Zakrzewa         

w kierunku Sędzina wzdłuż drogi posadzić drzewa.  

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby zaprosić głównego łowczego oraz 

przedstawiciela Izb Rolniczych na posiedzenie Komisji, ponieważ rolnicy mają 

wiele nurtujących spraw. 

Zapytał jakie są oszczędności z tyt. utworzenia Zespołu Szkół? 

Radny Franciszek Lewandowski poprosił, aby zaplanować środki na zebranie 

poboczy w Zarębowie. 

Radny Michał Mańkowski zaproponował, aby każdy z rolników, jeżeli ma 

sprzęt, zebrał ziemię przy swoich gruntach. 

Radny poprosił, aby w budżecie na 2015 zaplanować przebudowę drogi gminnej 

w Lepszem. 

 

Projekt budżetu na 2013 r. z zaproponowaną zmianą trasy ścieżki pieszo- 

rowerowej i  przebudową drogi gminnej w Lepszem w 2015 r. Komisje RG 

zaopiniowały pozytywnie : 

KR,RIWiF - 6 głosami, 

KW,O,K,SiSS – 6 głosami, 

KPP,PPiS  - 4 głosami, 

KR – 3 głosami, 

4. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

2013-2020 r. 

Komisje RG pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: 

KR,RIWiF - 6 głosami, 

KW,O,K,SiSS – 6 głosami, 

KPP,PPiS  - 4 głosami, 

KR – 3 głosami, 

5. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2013, 

Komisja W,O,K,SiSS pozytywnie zaopiniowała 6 głosami projekt uchwały. 

Ad.4. 

Wójt poinformował, że Rady Gmin  mają obowiązek do końca grudnia br. 

podjąć uchwały dot. gospodarki odpadami. 

W Sejmie jeszcze obradują nad poprawkami do tej ustawy.  

Wójt omówił kolejno projektu uchwał w sprawie: 

1)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Zakrzewo, 



3)określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

4)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo. 

  

Radni podjęli decyzję, że skoro jeszcze nie ma właściwej ustawy dot. 

gospodarki odpadami w grudniu nie będą podejmować omawianych uchwał. 

 

 Ad.5. 

Członkowie poszczególnych Komisji opracowali projekty planu pracy na 2013 

rok. 

 

Ad.6. 

Radny Adam Nenczak poinformował, że Przewodniczący Komisji i Radni          

z Sędzina zapoznali się ze stanem faktycznym gruntu znajdującego się               

w obrębie hydroforni w Sędzinie, o którego zakup wystąpiła p. Dolatowska. 

Wójt wyjaśnił, że w roku 1993 były do sprzedaży działki, które mogli nabyć w 

przetargu nieograniczonym ,właściciele sąsiadujący z tymi działkami.                

P. Dolatowscy nie byli zainteresowani zakupem. Obecnie grunt ten nie jest 

przeznaczony do sprzedaży. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby wniosek ten rozpatrzeć na następnym 

posiedzeniu Komisji. 

Radny Adam Nenczak poinformował , że mieszkańcy naszej gminy  mogą  

w cukrowni Kruszwica kupować żużel po 2,60 zł za tonę. Muszą mieć  własny 

transport. 

Radny zapytał jak się przedstawia sytuacja z naprawą samochodu strażackiego                  

z Sędzina? 

Wójt odpowiedział, że będzie powołana Komisja Rewizyjna OSP, która zbada 

zaistniałą sytuację. Brak jest jeszcze opinii zakładu , który dokonywał naprawy. 

Radny Adam Nenczak poinformował, że w artykule w gazecie gminnej dot. prac 

przy boisku gminnym dyrektor PSP Sędzin niesłusznie przypisał sobie zasługi, 

ponieważ prace wymyślili i wykonywali absolwenci szkoły. 

 

Ad.7. 

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodniczący Komisji R,RIWiF Franciszek 

Lewandowski zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:                   Przewodniczący KPP,PPiS   

 

U. Skrzypińska                 Marcin Szopski 


