
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 15.03.2013 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) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

2) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Zakrzewo, 

4) określenia 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. 

5) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zakrzewo. 

6) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę 

Zakrzewo województwu Kujawsko-Pomorskiemu, 

7) zmiany uchwały nr XX/132/12 w spr. uchwalenia budżetu na 2013 r, 

8) zmiany uchwały nr XX/133/2012 w spr. Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2020. 

9) gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez 

jednostkę oświatową, będącą jednostką organizacyjną Gminy 

Zakrzewo,  

10) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 

Gminy  

11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki  

organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi szkół i nadania statutu. 

      4. Sprawy różne.  

          - Infostrada Kujaw i Pomorza,  

     5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Marcin Szopski. 



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 poinformował, że projekty uchwał były omawiane w wydziale 

organizacyjnym K-P UW, gdzie wniesiono pewne poprawki. Nikt do końca nie 

jest przekonany, czy te uchwały są już właściwe przygotowane, ale  należy je 

podjąć jak najprędzej, ponieważ muszą się jeszcze uprawomocnić, żeby w 

czerwcu można ogłosić przetarg na wybór firmy wywożącej odpady. 

Wójt omówił kolejno projekty uchwał w sprawie 

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi- wyjaśnił, że kwoty za wywóz są wyliczane wg tzw. 

kalkulatora. 

Ustalono wysokość stawek za  wywóz: odpadów segregowanych – 7 zł, 

niesegregowanych 14 zł od osoby zamieszkałej w gospodarstwie. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

2) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – właściciele nieruchomości 

będą posiadać w banku subkonto ( jest zakupiony specjalny program),        

będą mogli  płacić w banku lub w kasie UG.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Zakrzewo – właściciele nieruchomości do 

15 kwietnia br. będą musieli złożyć deklaracje i określić liczbę osób           

i sposób zbierania odpadów.        

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

4) określenia 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. 

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

5) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zakrzewo. 

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

6) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę 

Zakrzewo województwu Kujawsko-Pomorskiemu –w formie dotacji 

celowej w wys.  200 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

Przebudowa drogi woj. nr 266 (…)   w m. Sędzin (…)” –  

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

7) zmiany uchwały nr XX/132/12 w spr. uchwalenia budżetu na 2013 r, 

         zwiększa się dochody z tyt. darowizny dla szkół i przedszkola z TUI   

          w kwocie 4604 zł, zwiększenia planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 



         – 14200 zł, 

          proponuje się zwiększenie wydatków  m.in.: 4 tys. zł z przeznaczeniem na 

         sfinansowanie prac pielęgnacyjnych miejsc pamięci na terenie gminy 

         Zakrzewo, 20 tys. zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,  

         ponieważ Orlen zamierza budować rurociąg - solanki przez teren kilku  

         gmin. Przez Gminę Zakrzewo będzie przebiegał najdłuższy odcinek,  

          w związku z tym nasz urząd jest zobowiązany wydać decyzje o ustaleniu  

         lokalizacji celu publicznego. 

         Radny Franciszek Lewandowski zapytał ,czy są pieniądze na zebranie  

         poboczy w Zarębowie. 

         Wójt wyjaśnił, że pieniądze są, ale ZDP czeka na ścinarkę.  

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

8) zmiany uchwały nr XX/133/2012 w spr. Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2020. 

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

9) gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez 

jednostkę oświatową, będącą jednostką organizacyjną Gminy Zakrzewo w 

związku z utworzeniem Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi PSP 

Zakrzewo zaszła konieczność uregulowania zagadnień związanych z 

gromadzeniem dochodów. 

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

     10)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy  

          Zakrzewo -  proponowany jest wzrost taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 

          wodę na ternie Gminy Zakrzewo o 0,02 zł tzn. wysokość netto za 1m 
3
 ma 

         wynosić 2,10 zł. 

         Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

    11)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki  

          organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi szkół i nadania statutu – podjęcie  

          uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania zapisów statutu 

         ZOS do obowiązujących przepisów prawnych. 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Ad.4. 

1.Wójt poinformował, że kilka lat temu Marszałek Województwa K-P 

postanowił, że w województwie zostanie wybudowana  infostrada, sieć 

elektroniczna umożliwiająca porozumiewanie się wszystkich instytucji 

województwie. Początkowo było podpisane porozumienie intencyjne, że 

zadanie  zostanie ukończone w 2012 r. Obecnie Marszałek przysłał pismo               

i umowę w sprawie realizacji Infostrady Kujaw i Pomorza, w której 

przewidziano  znaczne  środki finansowe od gminy, a  ukończenie zadania 

przewiduje  do 2015 r. Do tej pory został dostarczony do gminy serwer, 

odpłatnie za cenę ¼ wartości. 

Ze względu na zbyt duże koszty, gmina nie podpisze tej umowy. 

2.Wójt przedstawił sytuację ZGZK i Ekoskładu. 

Poinformował, że Zarząd ZGZK proponował, aby Spółkę  Ekoskład przyłączyć 

do dużej spółki lub Spółkę  sprzedać. Pozostali członkowie spółki oraz  Prezes, 

który  miał dużo optymizmu mieli plan rozwoju spółki. Prezes chciał wziąć 

pożyczkę z WFOŚiGW, zakupić maszyny do segregacji śmieci.             



Ponieważ  majątek spółki jest  za mały, aby otrzymać  pożyczkę,  ZGZK ma 

przekazać aportem swój majątek. Okazało się jednak, że wniosek na pożyczkę 

nie może być rozpatrzony, ponieważ nie ma pozwolenia na budowę 

kompostowni.  

Nie ma też żadnej pewności, że Ekoskład wygra przetarg. Obecnie ubyło firm, 

które dowoziły odpady i spółka ma coraz niższe dochody. 

Wójt poinformował, że obecnie nie planuje się innych wspólnych inwestycji       

w ramach ZGZK. 

Radny Zbigniew Matuszewski zapytał, czy Nieszawa oddała ZGZK należność 

za ścieżkę pieszo-rowerową? 

Wójt odpowiedział, że oddali 50 tys. zł. Pozostały  dług mają zamiar sprzedać 

K-D BS. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby rozważyć możliwość wystąpienia ze 

ZGZK. 

Radny Franciszek Lewandowski – dodatkowy przedstawiciel do ZGZK 

przedstawił budżet Związku na 2013 rok. 

Następnie Wójt poinformował, że: 

1) do gminy przybyli przedstawiciele PKN Orlen z informacją , że planują 

budowę rurociągu solanki z gminy Inowrocławia do Lubienia Kujawskiego i 

niedługo wystąpią o wydanie decyzji. Ponieważ przez naszą gminę będzie 

przebiegał najdłuższy odcinek, to nasza gmina jest zobowiązana wydać decyzje 

dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym należy zabezpieczyć w 

naszym budżecie środki na ten cel, które będą w terminie późniejszym 

zrefundowane. 

2) u Pana Piotra Matusiaka właściciela Firmy Agrobud będzie budowana 

biogazownia, która będzie wytwarzała prąd dla własnych potrzeb i również na 

sprzedaż. Jest prośba, aby poinformować mieszkańców, może ktoś u siebie 

będzie chciał wybudować taką biogazownię.  

P. Skarbnik poinformowała, że Minister Finansów 7.12.2012 r. podpisał zmianę 

ustawy  w zakresie modyfikacji WPF. 

Radny Andrzej Wąsikowski zapytał, czy gmina będzie dokładać do utylizacji 

eternitu. 

Wójt odpowiedział, że gmina nie posiada w budżecie środków na ten cel, na 

wymianę eternitu  można uzyskać  korzystny kredyt z BOŚ. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby gmina przygotowała wzór pisma dot. 

rozwiązania umowy z Firmami wywożącymi odpady. 

Radny Franciszek Lewandowski zaproponował, aby uporządkować  park          

w Sędzinku.  

Wójt wyjaśnił, że tylko część parku należy do gminy. 

Ad.5. 

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodniczący Komisji Przestrzegania 

Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Marcin Szopski zakończył 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:                   Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska                   Adam Nenczak 


