
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 31.01.2013 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: 

1) zmiany uchwały Nr XX/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu   

     gminy Zakrzewo na rok 2013, 

2) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014  

roku, 

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

              odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

              położonych na terenie Gminy Zakrzewo, 

5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

     gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

6) 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 za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi, 

7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

Zakrzewo. 

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  

      zawarcia  umowy dzierżawy  nieruchomości zabudowanej stanowiącej  

     własność gminy Zakrzewo położonej w Zakrzewie oraz jej  

     wydzierżawienia na okres 2 lat lub czas  nieoznaczony, 

9) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  

Gminy Zakrzewo 

      4. Sprawy różne.    

      5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Franciszek Lewandowski. 



Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu bierze udział 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad. 2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 14 głosami. 

 

Ad.3. 

Wójt omówił zmiany do budżetu na 2013 rok.  

Zmiany należało wprowadzić m.in. z powodu: 

- otrzymania z  Urzędu Marszałkowskiego refundacji wydatków z roku 2012 za 

realizację II etapu „Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Kolonia 

Bodzanowska na świetlicę wiejską oraz rozbudowa o pomieszczenia sanitarne     

i pomocnicze dla świetlicy”,  

- po weryfikacji  deklaracji podatku od nieruchomości należało zwiększyć 

podatek płacony przez Gminę,  

- otrzymania środków na dofinansowanie realizacji programu Socrates 

Comenius. 

Zmiany dot. również planu wydatków. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (zał. nr 1). 

 

Następnie Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

Radny Wiesław Szczepański poinformował, że słyszał w mediach, że sołectwo 

po wykorzystaniu funduszu sołeckiego składa wniosek do gminy i gmina 

otrzymuje od państwa jego zwrot w 100%. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli fundusz sołecki jest prawidłowo 

wykorzystany i rozliczony, wówczas gmina otrzymuje jego zwrot, ale za rok 

poprzedni  w wysokości 10%. 

Radny Sławomir Kazimierczak poinformował, że od dwóch lat jest 

zwolennikiem tego funduszu, np. w Sędzinie można by wykonać remont szkoły. 

Przypomniał, że w ubiegłym roku składał wniosek, aby zaprosić wójta gm. 

Aleksandrów Kuj., który wyjaśniłby na czym polega funkcjonowanie tego 

funduszu. 

Radny Zbigniew Matuszewski poinformował, że w  roku ubiegłym był za 

wyodrębnieniem tego funduszu, ale po rozmowie z sołtysami, obecnie jest 

przeciwny. 

Radny Zdzisław Sobieraj poparł rozmówcę i przypomniał, że sołtysi na sesji, 

gdzie była podejmowana taka uchwała nie byli zainteresowani wyodrębnieniem 

funduszu sołeckiego. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 2). 

 



W sprawie projektu uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, Wójt 

poinformował, że ustawa jest obecnie nowelizowana.  

W naszym województwie wiele gmin podjęło stosowne uchwały, które Nadzór 

Prawny uchylił. 

Wiele gmin takich uchwał nie podjęło. W dniu 29 stycznia br. w Włocławku 

odbyło się spotkanie z wicewojewodą, który nie wyznaczył ostatecznego 

terminu podjęcia uchwał.  

Były proponowane różne sposoby segregacji śmieci. Obecnie większość skłania 

się , aby segregować je na mokre i suche - pod warunkiem , że na wysypiskach 

śmieci są linie do sortowania. 

W ustawie jest zapis, że jeżeli gminy nie będą zbierać odpadów zgodnie  

z planem, wówczas będą płacić kary. Kary dla gmin  są również przewidziane 

za niesegregowanie określonej ilości śmieci. 

Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo 

omówiła Kierownik referatu inwestycji, rolnictwa i rozwoju gminy                    

p. Banaszkiewicz. 

Radny Andrzej Wąsikowski zapytał, czy opłata za wywóz odpadów będzie 

naliczana od studentów i uczniów. 

P. Banaszkiewicz wyjaśniła, że opłata będzie od osób podanych w deklaracji – 

tzn. zamieszkałych, a nie zameldowanych w danej posesji. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy oprócz naszej gminy, inne firmy 

mogą wywozić nieczystości. 

Wójt odpowiedział, że w naszej gminie 6 firm posiada zezwolenie na wywóz 

nieczystości. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, czy mieszkaniec Pomian gm. Koneck może 

wywieźć nieczystości na naszą oczyszczalnię? 

Wójt wyjaśnił, że gmina Koneck nie ma podpisanego z naszą gminą 

porozumienia, w związku z tym nie może. 

Członkowie Komisji podjęli decyzję, aby uchwały w sprawie utrzymania 

czystości podjąć na kolejnej sesji. 

 

Wójt omówił  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy dzierżawy  nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność gminy Zakrzewo położonej w Zakrzewie 

oraz jej wydzierżawienia na okres 2 lat lub czas  nieoznaczony – chodzi o obiekt 

mleczarni w Zakrzewie ( budynek i 300 m 
2
 gruntu). 

Do chwili obecnej  dzierżawca płacił 12 zł czynszu miesięcznie. 

Radny Franciszek Lewandowski wyjaśnił, że 7 rolników, którzy nie posiadają 

zbiorników odstawiają tu mleko. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby wydzierżawić w drodze 

przetargu, może ktoś będzie płacił więcej, należy dbać o majątek gminy. 

Radna Anna Kurtys zaproponowała stawkę 25 zł miesięcznie na okres 2 lat. 

Wniosek został przegłosowany. 



Ad.4. 

Wójt poinformował, że do stawu koło gimnazjum będzie nawieziony piasek       

i żwir w celu wyrównania dna, nie potwierdziły się pomówienia, że 

wprowadzane są tam ścieki. 

Radny Adam Nenczak poinformował, że na prośbę Państwa Dolatowskich, 

dotyczącej sprzedaży części gruntów należących do Gminy, część radnych 

odbyła spotkanie i zapoznała się ze stanem faktycznym i wysłuchała propozycji 

Państwa Dolatowskich. 

Radny Adam Nenczak zasugerował, że można by sprzedać ten kawałek gruntu. 

Wójt przypomniał, że Państwo Dolatowscy mieli możliwość powiększenia 

swojej działki. W chwili obecnej nie można wyzbywać się gminnych gruntów, 

ponieważ nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie trzeba budować nowej 

studni, w związku z czym ten grunt będzie niezbędny. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy w Siniarzewie będzie 

Stowarzyszenie, które przejmie Szkołę? 

Wójt odpowiedział, że nic nie wiadomo na ten temat. 

Radny Zdzisław Sobieraj – zgłosił wniosek, aby dokończyć budowę drogi          

w Zakrzewie - odcinek 100 m od DPS do ul. Polnej. 

 

Radny Franciszek Lewandowski miał przedstawić budżet ZGZK na rok 2013, 

ustalono, że przedstawi go na następnym posiedzeniu Komisji. 

 

Ustalono również, że na następne posiedzenia Komisji zostaną zaproszeni 

przedstawiciele z Izby Rolniczej, a później Koła Łowieckiego. 

 

Ad.5. 

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodniczący Komisji R,RIWiF Franciszek 

Lewandowski zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:                   Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska                Adam Nenczak 

 


