
Protokół Nr  XXI/2012 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 8 lutego 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -15 

Liczba obecnych   -14       

Frekwencja             -93,3% 
 

Porządek obrad XXI sesji: 

1.Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XX sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XX a XXI 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 XX 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 XX/132/2012 w sprawie 

uchwalenia  

      budżetu gminy Zakrzewo na rok 2013, 

      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 nie wyrażenia zgody na wyodrębnieniem 

      funduszu  sołeckiego w 2014 roku, 

      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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  

      przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości 

      zabudowanej stanowiącej własność gminy Zakrzewo położonej w Zakrzewie 

     oraz jej wydzierżawienia na  czas nieoznaczony, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) 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 lub Radnych 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 XXI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXI 

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

oświadczył, że zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 radnych, co stanowi 

quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 14 radnych. 

 

Ad.4. 

Do porządku obrad  Radny Adam Nenczak zgłosił wniosek, aby w pkt 9.2. 

sołtysi mogli zabrać głos.  

Porządek obrad z wprowadzoną zmianą został jednogłośnie przyjęty.  



 

Ad.5. 

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

protokołu głosowało 14 radnych. 

 

Ad.6. 

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

28 grudnia 2012r. ( zał. nr 1). 

Radny Zbigniew Matuszewski zapytał jaki majątek od ZGZK otrzyma 

Ekoskład? 

Wójt wyjaśnił, że grunt, który posiada ZGZK i chce przekazać Spółce Ekoskład 

jest obciążony hipoteką. ZGZK wziął kredyt  na zapłatę za wykonanie ścieżki 

pieszo-rowerowej w Nieszawie. Jeżeli do sierpnia br. kredyt nie zostanie 

spłacony, to pomimo, że grunt zostanie przekazany Spółce Ekoskład wszystkie 

gminy będą odpowiadać za zaciągnięty dług. 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał  na XX sesji Rady Gminy         

w dniu  28.12.2012 r. 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania uchwał. 

 

Ad.8. 

Radny Sławomir Kazimierczak- jaka firma opracowywała dane niezbędne do 

uchwał śmieciowych i za jaką kwotę? 

Dlaczego na zebraniu wiejskim w Sędzinie Wójt mówił o 8 zł za śmieci 

segregowane, a na posiedzeniu Komisji była mowa o 6 zł? 

 

Ad.9.1. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2012  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XXI/136/2013 w 

sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Zakrzewo na rok 2013, która została przyjęta 14 głosami. 

 

 

 

Ad. 9.2. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2014 roku. 



Wyjaśnił, że fundusz sołecki musi być wykorzystany zgodnie z planem rozwoju 

danej wsi i rozliczony przez sołectwo. Nasza Gmina w następnym roku mogłaby 

otrzymać zwrot w wielkości  10% poniesionych kosztów. W trudnych czasach 

nie powinno się rozdrabniać tych pieniędzy, ponieważ w żadnej wsi za taka 

niewielka kwotę niczego się nie wykona. 

Sołtys wsi Kuczkowo jako jedyny był za wyodrębnieniem tego funduszu. 

Pozostali sołtysi byli przeciwni. 

Radny Sławomir Kazimierczak również chciał wyodrębnienia tego funduszu, 

proponując wykorzystanie go na wymianę drzwi w PSP Sędzin, ponieważ          

w budżecie gminy nie ma zaplanowanych takich środków. 

Dodał, że skoro nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, to 

również nie powinno się planować   w budżecie na 2013 r dla każdego sołectwa 

1tys. zł na organizację spotkań integracyjnych.  

 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XXI/137/2013      

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 

roku. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 był przeciwny. 

 

Ad. 9.3. 

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 czas nieoznaczony. 

Wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji była mowa o wydzierżawieniu 

nieruchomości na okres 2 lat, ale zgodnie z przepisami uchwała musi być 

podjęta na czas nieokreślony, natomiast umowa z dzierżawcą będzie 

wypowiedziana przed upływem dwóch lat zgodnie z wnioskiem dzierżawcy. 

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy wyrazili pozytywne opinie 

dot. przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XXI/138/2013      

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 czas 

nieoznaczony. 

Radny Sławomir Kazimierczak zwrócił się do radnego Franciszka  

Lewandowskiego, aby  nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ korzysta          

z usług dzierżawionego obiektu. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 



Ad. 10. 

Do dnia sesji nie zostały wniesione żadne uchwały. 

 

Ad. 11. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1)Firma, która opracowywała specyfikację opłat za wywóz odpadów 

komunalnych to Lech Konsulting za kwotę 3 tys.zł  brutto. Firma ta 

opracowywała specyfikację dla kilku gmin i dlatego kwota była tak niska.  

Oferty innych Firm były za kwotę 14-20 tys. zł netto. 

W sprawie stawki za wywóz odpadów segregowanych Wójt wyjaśnił, że nie jest 

to ostateczna kwota, która będzie uchwalona dla mieszkańców naszej Gminy. 

2)Na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, przez radnego Sławomira 

Kazimierczaka, dot. planu działania Domu Kultury w roku 2013 odpowiedzi 

udzielił dyrektor tej placówki - Bartosz Podobieński.  

Omówił co zostało zrealizowane od początku roku i jakie zadania są  planowane 

do końca tego roku. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

- ile osób pracuje w DK?  

- kto i za jaką kwotę prowadzi chór? 

- jakie dzieci korzystają z wyjazdów w okresie letnim? 

Dyrektor odpowiedział, że: 

1) na podstawie umów zleceń jest zatrudnionych  3 instruktorów, oraz          

4 osoby na umowę o pracę, działa Klub Seniora „50+”  nieodpłatnie          

( płacą składki),  

2) chór prowadzi p. Zdzisław Sobieraj na umowę zlecenie, 

3) dla dzieci do  lat 7 są organizowane 4 wyjazdy w ciągu roku do miejsc nie 

daleko oddalonych, natomiast w wakacje dla dzieci biorących udział        

w zajęciach jest wyjazd 4-5 dniowy nad morze lub w góry, wyjazd jest 

częściowo dofinansowany. 

Radny Zbigniew Matuszewski zapytał, czy od dzieci z innej gminy, biorących 

udział w zajęciach pobierana jest odpłatność? 

Dyrektor wyjaśnił, że wszystkie dzieci są traktowane jednakowo. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby w ramach promowania naszego 

regionu zaprosić p. Kanię, pochodzącego z Sędzina, mieszkającego w Toruniu, 

który pisze wiersze. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby zaprosić p. Jadwigę 

Włodarską z Sędzina, która pisze wiersze. 

  

Ad.12. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał radnego Franciszka Lewandowskiego 

kiedy przedstawi budżet ZGZK na 2013 rok? 

Radny Franciszek Lewandowski odpowiedział, że tak jak było ustalone – na 

najbliższym posiedzeniu Komisji RG. 



Radny Zdzisław Sobieraj- odniósł się do propozycji radnego Sławomira 

Kazimierczaka dot. wykluczenia radnego Franciszka Lewandowskiego                

z głosowania uchwały Nr XXI/138/2013 –  wyjaśnił, że w związku z tym radni 

– rolnicy nie powinni brać udziału w uchwalaniu podatku rolnego. 

W sprawie działalności Domu Kultury przypomniał Radnemu Sławomirowi 

Kazimierczakowi, że nie dawno był za zamknięciem, a obecnie zgłasza swoje 

propozycje do jego działalności. 

Radny Sł. Kazimierczak odpowiedział, że nigdy nie był za zamknięciem DK. 

Pani sołtys wsi Wola Bachorna Helena Maciejewska potwierdziła fakt  

wypowiedzianych słów dot. zamknięcia DK przez radnego Sławomira 

Kazimierczaka. 

Radny Sł. Kazimierczak zwrócił uwagę p. sołtys, że w tym pkt nie powinna 

zabierać głosu. 

Przewodniczący Rady odebrał głos radnemu Sł. Kazimierczakowi. 

 

Ad.13. 

- Wójt podziękował Radnym i sołtysom  za  wspieranie kultury, którzy  

wspólnie    z mieszkańcami  organizują  różne imprezy integracyjne w swoich 

miejscowościach, w związku z tym  środki  zaplanowane na spotkania 

integracyjne powinny pozostać  w budżecie. 

W sprawie wymiany drzwi w PSP Sędzin, Wójt poinformował, że każdy 

dyrektor otrzymuje prowizję od ubezpieczyciela i może wykorzystać te 

pieniądze na remonty. W Sędzinie Dyrektor otrzymał 770 zł.   

- Wójt poinformował o działalności GSW, o pozyskanych środkach                     

i wykonanych pracach, niestety niektórzy mieszkańcy gminy nie są zadowoleni, 

twierdzą, że jest za duża składka. 

- W sprawie informacji o wynagrodzeniach Wójt wyjaśnił, że można ujawnić 

wynagrodzenie wójta, sekretarza i skarbnika, a nie można dyrektorów szkół.  

- W sprawie śmieci Wójt poinformował, że gminy rozważają możliwość 

segregacji na odpady suche i mokre.  

Wysokość stawki za wywóz  musi być tak wyliczona, żeby Gmina nie dokładała 

i nie zarabiała na wywozie śmieci.  

Radny Sławomir Kazimierczak – wyjaśnił w sprawie zabierania głosu przez 

sołtysów, że w pkt 12 mogą wypowiadać się tylko radni. 

Radny Zbigniew Matuszewski wyjaśnił, że to Przewodniczący Rady decyduje 

komu udzielić głosu. 

 

Ad.14. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXI Sesję RG. 

 

Protokołowała:       

 

U. Skrzypińska           



 


