
Protokół Nr  XX/2012 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -15 

Liczba obecnych   -15       

Frekwencja             -100% 

 

Porządek obrad XX sesji: 

1.Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XIX sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XIX, a XX sesją Rady 

   Gminy Zakrzewo. 

a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały (do protokołu). 

7.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIX  

   sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu) 

8.Interpelacje i zapytania radnych. 

9.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych  

   Porządkiem obrad sesji. 

9.1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/2011  w sprawie 

      uchwalenia  budżetu gminy Zakrzewo na 2012 r, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela: 

 - Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

 - Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

 - Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

 - Komisji Rewizyjnej, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2012 w sprawie  

      Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012-2019, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela: 

 - Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 



 - Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

 - Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

 - Komisji Rewizyjnej, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

 9.3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

          uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na 2013 r, 

       c) przedstawienie uchwały RIO  w sprawie wyrażenia opinii  o możliwości  

          sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, przedstawionego  

          w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok, 

      d) przedstawienie opinii przez przedstawiciela: 

 - Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

 - Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

 - Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

 - Komisji Rewizyjnej, 

      e) dyskusja, 

      f) podjęcie uchwały. 

9.4.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

      2013-2020, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie uchwały RIO  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie  

          uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

         Zakrzewo, 

      c) przedstawienie opinii przez przedstawiciela: 

 - Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

 - Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

 - Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

 - Komisji Rewizyjnej, 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

9.5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

      i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

      na rok 2013, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela:  

 - Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych  Komisji Rady 

      Gminy Zakrzewo na 2013 rok 

      a) omówienie projektu uchwały przez przedstawiciela: 



 - Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

 - Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

 - Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

 - Komisji Rewizyjnej, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

10.Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji: 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie wnioskodawcy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wnioski lub oświadczenia radnych. 

13.Informacje lub komunikaty. 

14.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XX 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika, Sekretarza 

oświadczył, że zgodnie z listą obecności uczestniczy 15 radnych, co stanowi 

quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 15 radnych. 

 

Ad.4. 

Do porządku obrad  nie zostały wniesione  żadne wnioski, w związku                  

z powyższym  XX Sesja będzie realizowana zgodnie z zaprezentowanym 

porządkiem w zawiadomieniu o sesji. 

 

Ad.5. 

Do dnia XX Sesji nie zostały wniesione uwagi do protokołu, za przyjęciem 

protokołu głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się. 

 

Ad.6. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres od XIX sesji, tj. od dn. 13 

listopada 2012r. ( zał. nr 1). 

Radny Adam Nenczak stwierdził na temat Spółki Ekoskład, że skoro jest warta 

350 tys. zł i ZGZK chce przekazać grunty, które są własnością gmin, to może 

lepiej byłoby sprzedać ten grunt. Jeżeli spółka nie wygra przetargu na odbiór 

odpadów, wówczas będzie musiała zakończyć działalność. 



Zaproponował, aby delegat do ZGZK na najbliższej Komisji przedstawił budżet 

ZGZK. 

Zaproponował, aby podjąć uchwałę intencyjną, że Rada Gminy nie wyraża 

zgody na przekazanie majątku ZGZK spółce Ekoskład. 

Radny Michał Mańkowski poparł przedmówcę, dodając, że przekazując grunty 

spółce, gminy mogą na tym stracić. 

Wójt wyjaśnił, że jeżeli Ekoskład nie powiększy majątku, to nikt nie będzie z 

nimi rozmawiał, żaden bank nie udzieli kredytu, który chcą wziąć na 10 lat.  

Jeżeli spółka upadnie, wówczas gminy i tak będą musiały ponieść koszty  

rekultywacji góry śmieci. 

Radny Zbigniew Matuszewski zaproponował, aby sprzedać Spółkę Ekoskład. 

Wójt wyjaśnił, że była rozważana taka możliwość, ale większość  nie wyraziła 

zgody. 

Wójt dodał, że obecny Prezes jest przedsiębiorczy, uruchomił linię sortowniczą , 

ale to wszystko za mało, chciałby dokupić jeszcze dwie maszyny do sortowania, 

każda po 1 mln zł. Należałoby również wybudować 2 kompostowniki. 

Radny Michał Mańkowski poprosił o przedstawienie majątku Spółki Ekoskład    

i ZGZK. 

 

Za przyjęciem sprawozdania Wójta z działalności za okres między XIX, a XX 

sesją głosowało 15 radnych. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał pod jętych na XIX Sesji Rady 

Gminy w dniu 13 listopada 2012 r. 9 zał. nr 2). 

 

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania uchwał głosowało 15 radnych. 

 

Ad.8. 

Radny Adam Nenczak –w związku z przebudową skrzyżowania w Sędzinie 

zaproponował, aby zastanowić się  nad zmianą wyjścia ze szkoły i zrobienia  

pasa zieleni pomiędzy szkołą , a szosą , który wyciszałby hałas. 

- zapytał czy została zamontowana lampa koło p. Staniszewskich, 

- poinformował, że potrzebna jest również lampa koło p. Urbańskich na 

Bachorzy. 

 

Ad.9.1. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/2011              

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2012 r, 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. przedmiotowej uchwały. 



Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XX/130/2012 

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

Gminy Zakrzewo na 2012 rok, którą  przyjęto 15 głosami. 

 

Ad.9.2. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2011           

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012-

2019. 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XX/131/2012 

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

Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2012-2019, którą przyjęto 14 głosami, przy 

1 wstrzymującym. 

 

Ad.9.3. 

Wójt omówił projekt uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. 

Budżet na 2013 r. jest prorozwojowy, ale jest planowanych coraz mniej zadań, 

ponieważ należy zapewnić bezpieczeństwo finansowe gminy.  

Wójt poinformował, że zaplanowane są dla każdego sołectwa środki finansowe 

w wysokości 1 tys. zł na imprezy integracyjne. 

Następnie Wójt przedstawił uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii                   

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na 2013 r, ( zał. nr 3) oraz  

uchwałę RIO  w sprawie wyrażenia opinii  o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2013 rok ( zał. nr 4). 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. projektu uchwały. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

- czy jest przewidziane w budżecie na 2013 r malowanie i wymiana drzwi           

w PSP Sędzinie?, 

- czy urzędnicy dostaną tzw. „13” , czy otrzymują bony na święta?,  

- czy dyrektorzy szkół otrzymują nagrody ?. 

- na lata 2011-2012 było zaplanowanych  ok. 18 zadań inwestycyjnych , a na 

2013 jest 8 zadań, czy  będą zrealizowane?, 

- w którym miejscu będzie znajdował się teren rekreacyjny w Siniarzewie? 

Wójt wyjaśnił, że wszystkie zaplanowane zadania będą realizowane zgodnie z 

planem, jeżeli zostaną wygospodarowane dodatkowe środki, wówczas zostanie 

wykonane malowanie w PSP Sędzin, 

- tzw. ”trzynastka” należy się pracownikom budżetowym i samorządowym 

zgodnie z prawem, 



- bony na święta- w każdym zakładzie pracy zgodnie z ustawą musi być 

tworzony ZFŚS , wykorzystywany jest natomiast  zgodnie z przyjętym w danej 

jednostce regulaminem, 

- dyrektorzy szkół otrzymują dodatki motywacyjne i funkcyjne, zgodnie              

z uchwałą RG i regulaminem, 

- zaplanowane na 2013 rok  zadania inwestycyjne powinny być wszystkie 

zrealizowane, 

- teren rekreacyjny w Siniarzewie jest planowany wokół remizy, jest 

opracowany kosztorys inwestorski, wykonanie jest planowane na 2015 rok, 

jeżeli nie będzie ważniejszych zadań. W chwili obecnej ważniejsze jest 

wykonanie ronda w Sędzinie i ocieplenie szkoły w Zakrzewie. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XX/132/2012  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013rok, która została przyjęta          

15 głosami. 

 

Ad.9.4. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2013-2020. 

Następnie przedstawił Uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 

2013-20120 (zał. nr 5). 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XX/133/2012         

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020, która została 

przyjęta 15 głosami. 

 

Ad.9.5. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2013. 

Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Socjalnych pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XX/134/2012 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, która 

została przyjęta 15 głosami. 

 

Ad.9.6. 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili projekty planu pracy swoich 

Komisji na rok 2013. 



Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XX/135/2012 

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo na 

2013 rok, która została przyjęta 15 głosami. 

 

Ad.10. 

Do dnia Sesji nie zostały wniesione  żadne uchwały . 

 

Ad.11. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

- w sprawie pasa zieleni przy PSP w Sędzinie – projekt nie  przewiduje drzew 

wzdłuż szosy. Do samej siatki teren należy do ZDW. Wjazd do szkoły będzie od 

strony remizy. Nasadzenia drzew lub krzewów będzie można dokonać od 

wewnętrznej  strony ogrodzenia. 

- w sprawie lampy koło p. Staniszewskiego – planuje się przenieść lampę           

z Gęsina, 

- zamontowanie lampy koło p. Urbańskich jest niemożliwe, ponieważ nie ma 

tam dodatkowej 5-tej linii. Zgodnie z wcześniej przyjętą zasadą nie będą 

budowane nowe punkty. 

 

Ad.12. 13. 

- Radny Sławomir Kazimierczak był przeciwny  przywróceniu lampy koło           

p. Staniszewskiego, który wcześniej sam z niej zrezygnował, stwierdzając, że 

bardziej potrzebna jest lampa na Bachorzy. 

Radny zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Wychowania, że nie dotrzymał 

słowa, obiecując w listopadzie posiedzenie wyjazdowe do szkół. Komisja miała 

również sprawdzić i ustalić przystanki autobusowe. 

Radny Zdzisław Sobieraj – odpowiedział radnemu Sławomirowi 

Kazimierczakowi, że prawdą jest, że nie dotrzymał słowa w sprawie 

wyjazdowego posiedzenia, ale byłoby ironią, jeździć w momencie  tylu 

zawirowań wokół szkoły w Siniarzewie.  

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, dlaczego z gazecie gminnej nie został 

opublikowany w całości artykuł dostarczony przez Dyrektor PSP w Siniarzewie. 

Nikt też z redakcji nie raczył zadzwonić i poinformować o zaistniałym fakcie. 

Radny zasugerował, że w gazecie powinien być artykuł poświęcony zamiarowi 

likwidacji szkoły, a nie krótka informacja o podjęciu uchwały w tej sprawie. 

Dodał, że dobrze jest , że publikowana jest Gazeta Aleksandrowska, w  której są 

ciekawe artykułu na temat naszej gminy. 

- Wójt wyjaśnił na temat art. w gazecie gminnej – jest zespół redakcyjny, który 

ma prawo stosować skróty, gazeta nasza od momentu powstania spełnia rolę 

wyłącznie informacyjną, nie prowadzi się  w niej żadnej polemiki. 

Nikt też nie jest zobowiązany informować o zmianie treści artykułu, również  

redaktorzy  z lokalnych gazet nie stosują takich praktyk. 



- Radny Michał Mańkowski poinformował, że mieszkańcy Lepszego i Gosławic  

proszą o ustawienie wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej, które 

zostały zlikwidowane podczas jej przebudowy. 

- Radny Marcin Szopski zaproponował, aby nic nie zmieniać  w rozmieszczaniu 

oświetlenia ulicznego. 

 

- Radny Adam Nenczak zgłosił wniosek, aby w punkcie  porządku obrad sesji 

dot. wniesienia  uchwał do dnia sesji przez Wójta, dopisać również „i radnych”. 

Radny poprosił, aby w gazetce gminnej wznowić cykl artykułów o historii 

naszej gminy, ponieważ były bardzo ciekawe i czytelnicy domagają się 

kontynuacji. 

- Radny Sławomir Kazimierczak poinformował radnego Adama Nenczaka, że 

rozmawiał z dyrektorem PSP Sędzin, który był zdziwiony atakiem na swoją 

osobę za treść artykułu  w gazetce gminnej na temat prac przy boisku szkolnym.  

Radny przypomniał również, że w gazetce gminnej nie został sprostowany do 

chwili obecnej art. dot. bycia wójtem w roku 1995  przez R. Borowskiego. 

- Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił wniosek, aby na najbliższą sesję 

zaprosić Dyrektora DK w celu omówienia planu działań w 2013 roku. 

- Wójt podziękował Radnym za uchwalenie budżetu na 2013 rok, podziękował 

również Sołtysom za dotychczasowe zaangażowanie w swoich 

miejscowościach. 

- P. Skarbnik podziękowała wszystkim Radnym i Sołtysom za dotychczasową 

współpracę. 

 

Ad.14. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XX Sesję RG. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący RG 

 

U. Skrzypińska          Zdzisław Dzioba 

 


