
 Protokół nr XXIII/2013 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -15 

Liczba obecnych   -13    od godz. 10
30

    - 14  

Frekwencja             -93,3% 

Nieobecna : radna Jolanta Serkowska 

 

Porządek obrad XXIII sesji: 

1.Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXII sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXII, a XXIII 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 XXII  

   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 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

       „Budowę kanalizacji  sanitarnej w Zakrzewie – ulice: Zielona, Polna, 

       Łąkowa”, 

      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 XX/132/2012 w spr.  

uchwalenia budżetu  na 2013 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. 

9.3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2012 w sprawie   

       Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020. 

      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. 

9.4.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im.  

      Władysława I Łokietka   w Siniarzewie. 

9.5.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. 

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11.Wnioski lub oświadczenia radnych. 

12.Informacje lub komunikaty. 

13.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXIII 

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

prawnego, mieszkańców  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. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, dlaczego w pkt 9.4. porządku obrad nie 

ma zapisanej dyskusji, czy to nie jest niezgodne z prawem? Zaproponował, aby 

pkt  dot. uchwały w sprawie likwidacji szkoły był rozpatrywany jako pierwszy,   

a w dyskusji mogli wziąć udział również rodzice. 

Radca prawny wyjaśniła, że radni na komisjach omawiali projekty uchwał, 

uchwała jest w porządku obrad, który w trakcie obrad można doprecyzować. 

Nie jest to niezgodne z prawem. 

Za zmianą porządku obrad głosowało 11 radnych, natomiast za wnioskiem, żeby 

rodzice mogli wziąć udział w dyskusji głosowało 10 radnych. 

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco: 

 

5.Przyjęcie protokołu z XXII sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXII, a XXIII 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 XXII  

   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 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im.  

      Władysława I Łokietka   w Siniarzewie. 

      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 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

       „Budowę kanalizacji  sanitarnej w Zakrzewie – ulice: Zielona, Polna, 

       Łąkowa”, 

      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 zmiany uchwały nr XX/132/2012 w spr.  

uchwalenia budżetu  na 2013 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. 

9.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2012 w sprawie   

       Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020. 

      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. 

9.5.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. 

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11.Wnioski lub oświadczenia radnych. 

12.Informacje lub komunikaty. 

13.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.5. 

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

protokołu głosowało 14 radnych. 

 

Ad.6. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres od XXII sesji, tj. od dnia 

21.03.2013r. ( zał. nr 1). 



Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady 

Gminy w dniu 21 marca 2013 r.( zał. nr 2). 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania uchwał. 

 

Ad.8. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

1) Kiedy zaczną się prace przebudowy skrzyżowania w Sędzinie? 

2) Ilu mieszkańców oddało deklaracje dot. gospodarki odpadami, kiedy 

odbędzie się przetarg ? 

3) Czy są pieniądze na staże w naszej gminie? Mieszkańcy naszej gminy 

odbywają staże w Gminie Koneck, a jeden mieszkaniec Sędzina odbywa 

staż w ZGZK. 

4) Czy zakończyła się kontrola RIO- czy są uchybienia? Czy w ubiegłych 

latach były jakieś nieprawidłowości? 

5) Czy córka p. Banaszkiewicz dzierżawi lub kupiła jakieś grunty gminne? 

6) Ile brutto zarabia Sekretarz i Skarbnik ? 

Radny Michał Mańkowski – czy coś wiadomo w sprawie wiat przystankowych 

przy drogach wojewódzkich?   

 

Ad.9.1. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej im.  Władysława I Łokietka   w Siniarzewie. 

Poinformował, że po podjęciu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji PSP 

Siniarzewo wszystkie procedury zostały dopełnione. 

Wójt poinformował, że 18 lutego br. przybyły Panie z Rady Rodziców                

z Siniarzewa, złożyły wniosek Rady Rodziców oraz mieszkańców należących 

do obwodu PSP w Siniarzewie, aby po likwidacji Szkoły budynek dać w 

użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, który 

ma być organem prowadzącym. 

b)Przewodniczący Komisji przedstawili opinie dot. projektu uchwały: 

         - Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów: 4 za,  

           2 przeciw, 

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

            2 za, 2 przeciw, 

 - Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów: 

           4 za, 

 - Komisji Rewizyjnej: 2 za, 1 przeciw, 

c) Radny Sławomir Kazimierczak zapytał jakich argumentów użyły związki  

    zawodowe w swoich opiniach w sprawie likwidacji szkoły? 



P. Lidia Przybysz przypomniała ustalenia dialogu jaki zaczął się w  styczniu 

2012 r. i trwa do tej pory. Przypomniała  o  obietnicy  Wójta dotyczącej 

użyczenia  szkoły na rzecz Stowarzyszenia. 

Poinformowała, że dowiedziała się z pewnych źródeł o możliwości składania 

przez gminy, do października br, wniosków o dodatkowe środki z rezerwy 

oświatowej, z przeznaczeniem  na utrzymanie likwidowanych szkół 

przejmowanych przez Stowarzyszenia.  

P. L. Przybysz starała się  przekonać, że Stowarzyszenie powinno otrzymać od 

Gminy subwencję na okres od września do końca roku. 

Wójt zapoznał z argumentami Kuratorium Oświaty oraz Związków 

Zawodowych w sprawie likwidacji szkoły. 

Wójt wyjaśnił na temat subwencji, że zostanie ona wykorzystana na wypłatę 

odpraw dla nauczycieli i nie ma dodatkowych środków, które można by 

przeznaczyć dla Stowarzyszenia. Gdyby Stowarzyszenie powstało w ubiegłym 

roku wówczas można było wystąpić o dodatkowe środki. 

Radny Sławomir Kazimierczak poinformował, że w Straszewie stowarzyszenie 

otrzymało subwencje, nauczyciele otrzymali odprawę i nikt nie patrzył na to czy 

będą pracować. 

Zapytał na czym polega użyczenie budynku szkoły, kto o tym decyduje: Rada 

czy Wójt? 

P. Radca prawny odpowiedziała, że  jeżeli jest podjęta uchwała w sprawie 

zbywania mienia gminy, wówczas Wójt podejmuje decyzję. Jeżeli takiej 

uchwały nie ma wówczas Rada każdorazowo musi podjąć uchwałę w danej 

sprawie. Jest przepis, że Wójt ma prawo sam dokonać użyczenia czy dzierżawy 

jedynie  na okres do 3 lat.  

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy zostaje piec w PSP Siniarzewo oraz 

czy jeżeli Stowarzyszenie przejmie Szkołę to Rada będzie pomagać finansowo 

tak jak innym szkołom? 

Wójt odpowiedział, że o wszystkich sprawach będzie rozmowa na Komisjach 

Rady Gminy. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXIII/151/2013 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Władysława  I Łokietka w Siniarzewie. 

Uchwała została podjęta 11 głosami przy 3 przeciwnych. 

 

Ad.9.2. 

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie  - ulice: Zielona, 

Polna, Łąkowa” – po przeprowadzonym przetargu planuje się zaciągnąć 

pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu  na zasadach preferencyjnych, które wraz ze 

środkami własnymi stanowić będą podstawę właściwej realizacji zadania, 

ponieważ zwrot środków zapewniony z Urzędu Marszałkowskiego zawsze 

odbywa się z dużym opóźnieniem.  



Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                         

Nr XXIII/151/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 

„Budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie  - ulice: Zielona, Polna, Łąkowa”, 

która została przyjęta 13 głosami, (1 nieobecny), 

 

Ad.9.3.  

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

spr.  uchwalenia budżetu  na 2013 r, poinformował, że od ostatniego posiedzenia 

Komisji wpłynęła dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wys. 

55,2 tys. zł. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                          

nr XXIII/152/2013, która została przyjęta 14 głosami. 

 

Ad.9.4.                       

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2012       

w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020. 

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Nr XXIII/153/2013 w sprawie  

zmiany  uchwały   Nr XX/133/2012   w sprawie   Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2020, która została przyjęta 14 głosami. 

 

Ad.9.5. 

Do dnia sesji nie zostały wniesione żadne uchwały. 

Ad. 10. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1. W sprawie budowy ronda w Sędzinie – czekamy na decyzję Urzędu 

Marszałkowskiego, nie został podjęty jeszcze plan inwestycyjny. 

2. Deklaracji w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi  na około 900 

gospodarstw nie oddało około 100 osób. Należy tłumaczyć mieszkańcom, 

że jest to ustawa Sejmowa i gmina musi ją wykonać. 

3. Specyfikacja na przetarg w sprawie wyboru firmy wywożącej odpady 

komunalne jest w trakcie pisania. Przetarg będzie ogłoszony na przełomie 

maja- czerwca. W pojemniki lub worki mieszkańcy będą zaopatrywać się 

sami. Będzie zapis w specyfikacji, żeby firma pomogła w zakupie lub 

dzierżawie. 

4. W naszym Urzędzie od kilkunastu lat zawsze zatrudnianych było dużo 

stażystów. Przy zatrudnianiu należy posiadać zabezpieczone własne 

środki, ponieważ PUP  wymaga, żeby po jego odbyciu zatrudnić stażystę. 

Obecnie są zatrudnieni stażyści w szkołach.  



Stażysta z Sędzina  został zatrudniony w biurze  ZGZK, ponieważ było  

ogłoszenie w Internecie, złożył dokumenty i został zatrudniony. 

5. Kontrola  RIO zakończy się jutro, tzn. 24 bm.  Kontrole kompleksowe        

z RIO odbywają się co 4 lata. Na najbliższym  posiedzeniu Komisji 

będzie odczytany protokół z kontroli. W protokołach poprzednich były 

drobne uchybienia. 

6. W sprawie dzierżawy gruntów przez córkę p. Banaszkiewicz odpowiedź 

będzie udzielona na piśmie. 

7. Wynagrodzenia Sekretarza i Skarbnika można zobaczyć                           

w oświadczeniach majątkowych, które są zamieszczone w BIP – 

odpowiedź będzie udzielona na piśmie.  

8. W sprawie przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej, była 

przeprowadzona rozmowa telefoniczna z kierownikiem ZDW.              

Jest problem, ponieważ należałoby mieć pozwolenie na budowę,              

a z uwagi na głębokie rowy przydrożne należałoby wykonać przepust i na 

nim wiatę przystankową. Innego miejsca do ustawienia wiaty nie ma. 

 

Ad.11. 

Radny Michał Mańkowski złożył wniosek na ręce Przewodniczącego Komisji 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, aby wyciągnąć 

konsekwencje wobec p. Wiśniewskiego, który  orząc grunty p. Książkiewicz     

w Lepszem niszczy pobocza drogi. 

Przewodniczący Komisji Marcin Szopski odpowiedział, że P. Wiśniewski 

zostanie poinformowany, aby szkodę naprawił.  

 

Ad.12. 

P. L. Przybysz zapytała, kiedy odbędą się posiedzenia Komisji na temat 

przejęcia szkoły?  

Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby na posiedzenie Komisji zaprosić 

przedstawiciela Stowarzyszenia, które wyraziło zgodę na przejęcie szkoły. 

Wójt odpowiedział, że komisje odbędą się prawdopodobnie w maju. 

Należy poznać jakie potrzeby ma Stowarzyszenie, jak oni to widzą. Należy dbać 

o dobro Gminy, racjonalnie wydawać pieniądze, żeby w przyszłości nie było 

trzeba łączyć się z innymi gminami. 

 

Wójt poinformował na temat podorywania dróg, ludzie uważają, że jeżeli jest 

grunt gminny to można go przywłaszczyć. Jeżeli będą rozgraniczane grunty, to 

gmina zakupi i zamontuje własne słupki ( z żółtą końcówką) i wyznaczające 

granice pasa drogowego, gminnego 

.    

P. Stanisław Serkowski stwierdził, że jest usatysfakcjonowany takim 

zakończeniem, że szkoła pozostaje, ponieważ małe szkoły najlepiej kształcą. 



Ks. T. Bartkowiak zapytał, czy jest jakiś pomysł na oczyszczenie parku              

w Siniarzewie ( wyciąć stare gałęzie ). 

Wójt odpowiedział, że park ten jest wpisany do rejestru zabytków, będzie trzeba 

powiadomić konserwatora o takich pracach. 

W latach 90-tych była próba odtworzenia tego parku, ale koszt tego zadania był 

bardzo duży. Dobrze byłoby chociaż odmulić staw bo zarasta. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy odbędzie się w tym roku Bieg 

Łokietka? 

Wójt wyjaśnił, że bieg organizuje klub sportowy działający w PSP                     

w Siniarzewie, pieniądze w budżecie są zabezpieczone jak co roku. 

 

Ad.13. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXIII Sesję 

Rady Gminy. 

 

Protokołowała:           Przewodniczący R G 

 

U. Skrzypińska          Zdzisław Dzioba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


