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Protokół nr XXIV/2013 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 25 czerwca 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -15 

Liczba obecnych   -14     

Frekwencja             -93,3% 

Nieobecny: Zbigniew Matuszewski 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. 

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

   sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu) 

8.Wręczenie stypendiów i innych wyróżnień wybitnie uzdolnionym uczniom. 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych  

     Porządkiem obrad sesji. 

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

         wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2012  

         rok, 

a) informacja z wykonania budżetu za 2012 rok  – wystąpienie Wójta 

Gminy, 

b) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej w spr: realizacji budżetu 

za 2012r., 

c) przedstawienie  Uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

     Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta  

     Gminy Zakrzewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok  

     wraz z informacją o stanie mienia Gminy,   

     d)  dyskusja, 

     e) podjęcie uchwały. 

10.2.Podjęcie uchwały w spr: udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo 
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           absolutorium za 2012r., 

a) zapoznanie radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za 2012 rok, 

b) przedstawienie  Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej   w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzewo w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Zakrzewo z wykonania budżetu za 2012 rok, 

      c) dyskusja,   

      d) podjęcie uchwały. 

10.3.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. 

10.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci  

         prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów  

         przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

      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. 

10.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia  

         Zespołu Szkół w Zakrzewie, 

      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. 

10.6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół  

         Podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz  

         określenia granic obwodów, 
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      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. 

10.7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

         nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowo. 

      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. 

10.8.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. Sprawozdania z działalności  Komisji Rady Gminy za rok 2012. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wnioski lub oświadczenia radnych.  

14. Informacje lub komunikaty. 

15. Zamknięcie  obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 13 
00

 otworzył XXIV 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, pracowników samorządowych, 

dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców  

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

stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad.3.  

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował na protokolanta p. Stanisława 

Serkowskiego. 

Wniosek został przegłosowany następująco: 

za- głosował 1radny, przeciw -1 radny , wstrzymujących  się -13 radnych. 
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Ad.4. 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił wniosek, aby do porządku obrad w pkt. 

10.8. wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie użyczenia PSP  w Siniarzewie 

Stowarzyszeniu Katolickiemu Przyjaciół Dzieci z Częstochowy. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji ustalono, że jeżeli 

projekt umowy zostanie uzgodniony do czasu Sesji, wówczas będzie podjęta 

uchwała na tej sesji, jeżeli nie, to na Sesji Nadzwyczajnej. 

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami projekt uchwały powinien być 

wniesiony do dnia sesji, zaopiniowany  przez radcę prawnego. 

Wniosek został przegłosowany następująco: 

za- głosowało 7 radnych, przeciw- 3 radnych, wstrzymujących się – 4 radnych. 

Porządek obrad z wprowadzoną zmianą został przegłosowany następująco:       

za – głosowało 13 radnych, przeciw -1radny. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1.Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. 

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

   sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu) 

8.Wręczenie stypendiów i innych wyróżnień wybitnie uzdolnionym uczniom. 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych  

     Porządkiem obrad sesji. 

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

         wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2012  

         rok, 

a) informacja z wykonania budżetu za 2012 rok  – wystąpienie Wójta 

Gminy, 

b) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej w spr: realizacji budżetu 

za 2012r., 

c) przedstawienie  Uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

     Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta  
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     Gminy Zakrzewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok  

     wraz z informacją o stanie mienia Gminy,   

     d)  dyskusja, 

     e) podjęcie uchwały. 

10.2.Podjęcie uchwały w spr: udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo 

           absolutorium za 2012r., 

a) zapoznanie radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za 2012 rok, 

b) przedstawienie  Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej   w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzewo w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Zakrzewo z wykonania budżetu za 2012 rok, 

      c) dyskusja,   

      d) podjęcie uchwały. 

10.3.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. 

10.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci  

         prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów  

         przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

      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. 

10.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia  

         Zespołu Szkół w Zakrzewie, 

      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, 
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      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

10.6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół  

         Podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz  

         określenia granic obwodów, 

      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. 

10.7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

         nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowo. 

      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. 

10.8.Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia PSP w Siniarzewie  

         Stowarzyszeniu Katolickiemu Przyjaciół Dzieci z Częstochowy. 

     a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie wnioskodawcy, 

     b) dyskusja, 

     c) podjęcie uchwały. 

11. Sprawozdania z działalności  Komisji Rady Gminy za rok 2012. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wnioski lub oświadczenia radnych.  

14. Informacje lub komunikaty. 

15. Zamknięcie  obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.5. 

Po stwierdzeniu Przewodniczącego Rady, że do protokołu do dnia sesji nie 

wniesiono uwag, głos zabrał radny Sławomir Kazimierczak informując, że           

w dniu 24.06.br. w Urzędzie Gminy była p. L. Przybysz z wnioskiem o 

uzupełnienie protokołu   o treść zadanego przez nią pytania     i odpowiedzi 

Wójta, które brzmiało : „Zapewniał Pan Wójt, że szkoła może nadal istnieć i być 

prowadzona przez Stowarzyszenie, że zostanie użyczona wraz z wyposażeniem, 

czy tak było?  Pan Wójt odpowiedział: tak”. 
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Wójt wyjaśnił, że bardzo żałuje, że nie powstało stowarzyszenie lokalne, ale 

nigdy nie powiedział że odda szkołę w użyczenie stowarzyszeniu, ponieważ 

jeszcze  nie wiadomo jaka to będzie forma, na pewno nie użyczenie, potrzeba 

jeszcze trochę czasu na dogadanie się ze stowarzyszeniem. 

Radny Sławomir Kazimierczak dodał: ” mówi Pan o  lokalnym stowarzyszeniu, 

mógłby Pan  może decydować za nich, a za tamtych Pan nie będzie mógł 

decydować, bo lokalne by podziałało rok, a potem byście sprzedali budynek”. 

Stowarzyszenie Katolickie będzie niezależne, nie będzie wołać pieniędzy. 

Przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem protokołu: 

9 radnych głosowało za przyjęciem, 1 radny - przeciw , 4 radnych- wstrzymało 

się . 

 

Ad.6. 

a) 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od XXIII sesji 

RG tj. od dnia 2kwietnia 2013 r.( zał. nr 1). 

b) 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, „. że nie do końca Wójt mówi to co 

chcemy usłyszeć. Pan mówi , że mamy obowiązek, żeby dać 15 tys. zł 

Ekoskładowi  na wybudowanie PSZOK. Rozmawiałem z Wójtem Gminy Dobre 

- on o takim obowiązku i  ustawie nic nie wie.  

Mamy p. Bąka w Radzie Nadzorczej Ekoskładu. P. Wójt jest w Zarządzie 

ZGZK, czy to jest zgodne z prawem? 

Pan Wójt nam obiecał, że umowa na odbiór odpadów będzie do końca tego 

roku, a teraz słyszymy, że do końca 2014r. 

Czy nasza Gmina jeszcze wyda dla Ekoskładu jakieś pieniądze, czy jest wola 

wyjścia z ZGZK?” 

Wójt wyjaśnił, że w roku 1992 powstał na bazie gmin i miast powiatu 

aleksandrowskiego ZGZK. Wówczas ZGZK był potrzebny, wspólnie 

pobudowano np.: wysypisko i kanalizację ściekową,  było jeszcze więcej 

winnych wspólnych inwestycji. 

Ponieważ  nie było gdzie wywozić śmieci, w związku z tym wspólnie  

pobudowano wysypisko i temat został rozwiązany w naszych gminach.         

Inne gminy np. Dobre, które  miały również  problem z odpadami wybudowały 

swoje wysypiska. 

Każda gmina ma obowiązek wskazać obywatelowi gdzie może wywozić odpady 

selektywne. Można samemu wybudować własny PSZOK gdzie koszt jest ok. 

300 – 400 tys. zł, albo wydać mniejszą kwotę, co zostało uczynione. 

Mieszkańcy będą mogli darmo wywozić odpady selektywne. 

Gdy wprowadzono ustawę o dostosowaniu składowisko odbioru odpadów 

komunalnych Urząd Marszałkowski chciał  wykreślić Ekoskład                           

z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
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Wówczas ZGZK przekazał grunty, aby zwiększyć majątek Spółki, żeby mogła 

działać na naszym terenie i odbierać odpady. 

Ekoskład jest spółką handlową i ma pewne organy tj. Rada Nadzorcza i Zarząd 

w skład, których wchodzą przedstawiciele z poszczególnych gmin. 

W sprawie okresu trwania umowy z  firmą odbierającą  odpady  komunalne 

Wójt wyjaśnił, że wójtowie wspólnie ustalili, aby umowy zawierać na 1, 5 roku, 

ponieważ firmy składające ofertę, aby wejść na rynek obniżały ceny, natomiast  

w przyszłym roku mogliby ją podnosić. 

Na dzień dzisiejszy dla Ekoskładu nie są przewidziane żadne środki finansowe. 

Radni 13 głosami przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał ( zał. nr 2). 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z uchwał. 

 

Ad.8. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół p. Anna Cerak zapoznała z regulaminem 

przyznawania nagród i stypendium wójta, które są wręczane w naszej gminie od 

10 lat. 

Wójt wręczył stypendia i nagrody wybitnie uzdolnionym uczniom szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz listy gratulacyjne ich rodzicom                          

oraz podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów. 

Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady w związku z likwidacją PSP im. Wł.    

I Łokietka w Siniarzewie podziękowali za dotychczasową pracę Dyrektor  

Renacie Borowskiej. 

 

Ad. 9. 

Radny Michał Mańkowski – zapytać w UG Bądkowo, w jaki sposób ustawili  

wiaty przystankowe przy drodze wojewódzkiej ? 

Radny Adam Nenczak : 

1)czy odbyło się spotkanie z leśniczym w sprawie drogi przez las                       

w Kobielicach? 

2)czy będzie zamontowana lampa koło p. Staniszewskich? 

3)była intencja wystąpienia ze ZGZK do lipca br.? 

Radny Marcin Szopski - wystąpić do ZDW o wycinkę drzewa przy wyjeździe     

z drogi z Gęsina na drogę wojewódzką. 

Radny Sławomir Kazimierczak: 

1) Czy nasza gmina monitoruje budowę ronda w Sędzinie? 

2) Dlaczego zagospodarowanie terenu w Siniarzewie zostało odłożone na  

     2015 r., czy jest dokumentacja. Chciałby się z nią zapoznać. 

3) Czyj jest teren, na którym znajduje się boisko w Michałowie? 

4) Ile urzędnicy zarobili w 2012 r, czy były nagrody jubileuszowe, premie i za 
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      co? 

5) Są zwroty należności przez podopiecznych – dlaczego. Czy zostały  

     wyciągnięte konsekwencje wobec p. skarbnik,  p. kierownik GOPS 

     i księgowa GOPS-u? 

6) Ile kosztuje fundusz płac w Przedszkolu? 

7) W Przedszkolu były zatrudnione stażystki na rok, która z nich pozostaje? 

8) Rząd podobno przekazuje od września do gmin po 400 zł na dziecko  

     z Przedszkola? Każdy rodzic będzie płacił 1 zł za ponadwymiarową godzinę. 

9) Przybliżony koszt utrzymania Przedszkola? Jaki będzie koszt w roku 2015? 

10)W jakim stopniu mamy skanalizowaną Wolę Bachorną? 

11)Wóz strażacki w Sędzinie- „Pan nadmienił, że powstanie Komisja Rewizyjna  

       i zbada sprawę?” 

12)Jaka firma wygrała przetarg na docieplenie PSP w Zakrzewie i kanalizację  

      w Zakrzewie? 

13)Koszt energii elektrycznej w Kolonii Bodzanowskiej, a także koszt ścieków? 

14) Ile będzie kosztowała sołtysiada? 

15)Będąc w sekretariacie , byli przedstawiciele GSSCh, w jakim celu? 

16)Kiedy PSP w Sędzinie doczeka się wymiany drzwi? 

17)Zobaczyć protokół Komisji Przetargowej na odbiór śmieci. 

18)Droga gminna w Zarębowie, jest opór 1 rolnika, który nie chce się zgodzić 

      na zebranie poboczy? Czy rozwiązano problem? 

19)Poinformował o zgłoszonych wnioskach o udostępnienie informacji do UG : 

a) czy jest już  protokół z kontroli RIO ? 

b) jakie  gmina miała działki od  roku 2000 – 2013, czy sprzedała, czy 

wydzierżawiła? 

 

Ad.10. 1. 

a) Wójt złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok ( zał. nr 3). 

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Nenczak zapoznał radnych     

z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu za 2012 rok        

( zał. nr 4). 

c) Wójt zapoznał z uchwałą Nr 9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zakrzewo 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz                    

z informacją o stanie mienia Gminy ( zał. nr 5). 

d) Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję na temat realizacji budżetu. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

e) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                

Nr XXIV/154/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2012 

rok. 
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W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta 13 głosami, przy              

1 wstrzymującym. 

 

Ad.10.2. 

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał Radnych z  Uchwałą 

Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla 

Wójta Gminy Zakrzewo z wykonania budżetu za 2012 rok. ( zał. nr 6) 

b) Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 3/2013 Składu 

Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 maja   

2013 r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzewo w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Zakrzewo( zał. nr 7). 

c) W dyskusji głos zabrał radny Sławomir Kazimierczak- „ mój głos będzie 

krytyczny, dosłownie rok temu jak chcieliśmy dać absolutorium za 2011 

rok powiedziałem, że udzielę, ale będę patrzył Wójtowi na ręce. Nie 

ujmując nic Panu, zrobił Pan dużo, ale zrobił Pan dużo błędów, sprawy 

gospodarcze w porządku, ale radni nie wszystko dostają. Jak ja chcę  coś 

otrzymać , jakiś dokument to składam wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej. 

W styczniu 2013 była kontrola NIK- u , w którym były uchybienia,          

o której Wójt nie poinformował radnych”. 

Radny zapoznał z niektórymi zapisami protokołu. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że kontrola była, ale przeprowadzona przez Urząd 

Wojewódzki. 

W dalszej części wypowiedzi Radny stwierdził, że większość inwestycji  

jest robiona w Zakrzewie, a są mniejsze miejscowości, o których też 

trzeba pamiętać. W gminie jest nepotyzm.  

„ 3 lata temu chodziłem  do mieszkańców i nikt Pana nie zna. Ludziom 

jest wszystko jedno. 

Jest manipulacja protokołami. W jednym z protokołów jest napisane, że 

boisko jest wybudowane z pieniędzy Sapardu, a nic nie ma o pieniądzach 

gminnych. Boisko jest w opłakanym stanie.” 

„Pan nie do końca wszystko mówi, ja zostałem demokratycznie wybrany, 

a było spotkanie w październiku 2012 r. i Pan mnie nie zaprosił. Dlaczego 

żeście zmienili porządek obrad Sesji?, bo tak Wam p. Białowąs w gazecie 

napisał. Będąc na Sesji w Dobrem, budżet referuje p. skarbnik. 

Reasumując wszystko daje Panu  Wójtowi - nie. ” 

Radny Andrzej Wąsikowski-powiedział m.in. „ opierając się na opiniach 

Komisji Rewizyjnej i RIO oraz, że mieszkańcy  w Kolonii Bodzanowskiej 

doczekali się wielu inwestycji – jestem za udzieleniem absolutorium 

Wójtowi” dodał, że „też się udzielam dla swojej gminy : pozyskałem na 

meliorację dla Kolonii Bodzanowskiej 1,2mln  zł”. 

Radne: Anna Kurtys i Jolanta Serkowska o godz. 16 
05 

opuściły sesję. 



 

11 

 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały               

Nr XXIV/155/2013w sprawie udzielenia absolutorium za 2012. 

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta 8 głosami, 1 przeciwnym. 

4 radnych było nieobecnych w chwili głosowania. 

Radny Radosław Matuszewski był obecny na sali,  nie oddał głosu           

z uwagi  na udzielanie odpowiedzi p. redaktor gazety pomorskiej, na 

pytanie dotyczące, w którym pkt. porządku obrad jest obecnie sesja?  

 

 

Ad.10.3. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2013 rok, w której zwiększono dochody i wydatki o kwotę 

53 652 zł. 

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Finansów 

Franciszek Lewandowski zaproponował, aby opinię Komisji przedstawił 

jeden Przewodniczący ponieważ opinie były pozytywne wszystkich 

Komisji. 

Wniosek został zaakceptowany. 

c) Brak dyskusji 

d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały                          

Nr XXIV/156/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2012 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2013. 

Uchwała została podjęta 12 głosami, 2 radne nieobecne. 

 

Ad.10.4. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

sieci prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi               

i Finansów w imieniu pozostałych Przewodniczących Komisji przedstawił 

pozytywna opinię dot. projektu uchwały. 

c) Radny Sławomir Kazimierczak poinformował, że nie zgadza się  na to, 

aby miejscowości Sinki, Siniarzewo, Lepsze, Ujma Duża należały do 

obwodu Zakrzewo, ale skoro nie można inaczej to zagłosuje na tak. 

Wójt wyjaśnił, że uczniowie z obwodu Siniarzewo muszą gdzieś należeć. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu  uchwały               

Nr XXIV/157/2013 zmieniającej uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli               

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Uchwała została podjęta 12 głosami, 2 radne nieobecne. 
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Ad.10.5. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół w Zakrzewie. 

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi               

i Finansów w imieniu pozostałych Przewodniczących Komisji przedstawił 

pozytywna opinię dot. projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

Nr XXIV/158/2013 zmieniająca uchwałę  w sprawie utworzenia Zespołu 

Szkół w Zakrzewie 

Uchwała została przyjęta 12 głosami,2 radne nieobecne. 

Ad.10.6. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo 

oraz określenia granic obwodów. 

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi               

i Finansów w imieniu pozostałych Przewodniczących Komisji przedstawił 

pozytywna opinię dot. projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                

Nr XXIV/159/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz 

określenia granic obwodów. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami, 2 radne nieobecne. 

 

10.7. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowo, 

b) Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi               

i Finansów w imieniu pozostałych Przewodniczących Komisji przedstawił 

pozytywna opinię dot. projektu uchwały. 

c) Radny Adam Nenczak poinformował, że w parku w Sędzinie też jest 

miejsce spokoju, o którym należałoby pamiętać. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

Nr XXIV/160/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowo. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami, 2 radne nieobecne. 

 

10.8. 

a) Wójt przypomniał i ponownie wyjaśnił, że zgodnie z przepisami uchwała 

powinna być po konsultacjach na komisjach i zaopiniowana przez radcę 

prawnego. 
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Było uzgodnione, że po Sesji absolutoryjnej odbędzie się spotkanie ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich.  

Wniosek powinien wpłynąć do Wójta od Stowarzyszenia.  

Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym przedłuży jedynie procedurę, 

ponieważ  Wojewoda ma 30 dni na stwierdzenie poprawności uchwały. 

Wójt zadeklarował, że złoży na ręce Przewodniczącego Rady wniosek     

o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej  na dzień 15 lipca br. 

Po zakończeniu roku szkolnego wejdzie do PSP w Siniarzewie  komisja 

inwentaryzacyjna, żeby spisać majątek w celu rozdysponowania go.  

P. L. Przybysz stwierdziła, że należy się pospieszyć z podjęciem uchwały 

i przekazaniem budynku, ponieważ trzeba  wybrać dyrektora i zatrudnić 

nauczycieli. 

Sprostowała, informując „ że chodziłyśmy z p. M. Bassa do Wójta             

z wnioskami o przekazanie  szkoły Stowarzyszeniu”. Stowarzyszenie 

przysłało wniosek, który był rozpatrywany na posiedzeniach Komisji RG. 

Stowarzyszenie przysłało również projekt umowy „ bardzo czytelny wg 

mnie. Ja wczoraj złożyłam wniosek o zmianę w protokole mojej 

wypowiedzi. Skoro był udzielony na sesji głos, to dlaczego nie był 

zacytowany, jak prosiłam. My mamy prawo walczyć  o tę szkołę , 

poszukaliśmy Stowarzyszenia, żeby ją poprowadziło” 

Wójt wyjaśnił, że Rząd   pozwala na prowadzenie szkół przez 

stowarzyszenia, ponieważ sam jest niewydolny w finansowaniu oświaty. 

Wójt dodał, że Stowarzyszenie wyraziło zgodę na działalność przez 7 lat. 

Wysłane zostało pismo, że zostaną poinformowani o posiedzeniu Komisji,     

na której będzie omawiana  umowa dzierżawy.  

Wójt wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym nie można podjąć czegoś czego nie 

ma ( nie ma projektu uchwały RG na piśmie). 

Radny Adam Nenczak stwierdził, że przekazując szkołę w Siniarzewie 

Rada ryzykuje wielkością majątku, a rodzice dobrem dzieci. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, dlaczego nie jest jeszcze 

przygotowany projekt umowy przez Wójta, skoro Stowarzyszenie 

przysłało swój projekt. Zażądał, aby projekt taki był przygotowany na 

posiedzenia Komisji. 

Radny Zdzisław Sobieraj stwierdził, „że jest dużo emocji, doszliśmy do 

konsensusu. Skupmy się na technicznych sprawach, aby przekazać szkołę 

zgodnie z prawem”  

Radny Sławomir Kazimierczak, stwierdził, że jest bardzo pozytywnie 

zaskoczony słowami kolegów, chce wierzyć, że to są słowa 

stuprocentowe, wyważone. 

Zwrócił się do Wójta, aby dał słowo, że nie będzie się spotykał                 

z niektórymi radnymi.  

Radny Wiesław Szczepański stwierdził, że to nie będzie szkoła społeczna, 

to będzie szkoła Stowarzyszenia. 
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Wójt odpowiedział „ jestem gospodarzem i dbam o interes Gminy, proszę 

nie mieć mi tego za złe. Nie chciałbym, żeby ten jeden przypadek źle 

rzutował na dobrą pracę urzędu przez ostatnie lata”.  

Wójt dodał, że we wniosku o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej będzie pkt  

przekazaniu budynku z niezbędnym wyposażeniem. Nie będzie  można 

przekazać Stowarzyszeniu  tablic interaktywnych, ponieważ pochodzą 

one  ze środków UE    i muszą być w ramach porozumienia zawartego z 

Urzędem Marszałkowskim przez okres    5 lat w szkołach publicznych, 

gdzie organem prowadzącym jest Wójt Gminy.  

P. L. Przybysz stwierdziła, że nie podoba jej się, że Stowarzyszenie ma 

być zaproszone na posiedzenie Komisji, wnioskowała, aby zaprosić na 

Sesję, ponieważ  ustalenia na Komisjach nie są wiążące. Rodzice nie mają 

zaufania. Zaproponowała, aby Wójt i członkowie Komisji przygotowali 

swoją umowę i zaprosić Stowarzyszenie na Sesję. 

Rodzice będą mogli wybrać, do jakiej szkoły zapiszą swoje dziecko. 

Radny Zdzisław Sobieraj powiedział, że czuje się urażony taką oceną 

pracy Radnych. Procedurę  należy zachować . Padły już pewne deklaracje. 

 

Ad.11. 

Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z pracy swoich Komisji za rok 

2012. ( zał. nr 8). 

 

Ad.12. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1. Aby ustawić wiatę przy drodze wojewódzkiej  musi być pozwolenie ZDW 

i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Zostanie sprawdzone na jakich 

zasadach ustawiona została wiata w gminie Bądkowo. 

2. Ustawienie lampy koło p. Staniszewskiego – zlecono energetyce, aby 

zdemontowali lampę w Gęsinie i przeniesiona do Sędzina.  

Wywiązała się dyskusja pomiędzy radnymi Adamem Nenczak                   

i Sławomirem Kazimierczakiem co do miejsca montażu tej lampy.  

Zdania były odmienne. 

3. Z wystąpieniem ze ZGZK należy poczekać jeszcze  rok, zobaczyć jak 

będzie działała Spółka Ekoskład. 

4. W spr. drzewa należy się zorientować o jakie drzewo chodzi. 

5. W sprawie budowy ronda w Sędzinie, jest umówione spotkanie ze 

Skarbnikiem województwa, ponieważ Starostwo i Gmina mają 

zaplanowane środki w budżecie na ten rok , natomiast Marszałek 

Województwa musi je znaleźć. Jeżeli pieniądze nie zostaną wykorzystane 

na przebudowę ronda, to można będzie je wykorzystać na budowę 

kanalizacji ściekowej   w Sędzinie. 

6. W sprawie budowy terenu rekreacyjnego w Siniarzewie – jest 

dokumentacja, można skorzystać ze środków unijnych, ale należy mieć 
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również środki własne. Obecnie jest ważniejsza budowa drogi Sinki –

Kamieniec. 

7. Boisko w Michałowie jest własnością Gminy, teren za boiskiem jest  

wydzierżawiony OHZ.  

8. Urzędnicy w naszej gminie w porównaniu z innymi nie zarabiają dużo.  

Nagrody jubileuszowe należą się pracownikom zgodnie z ustawą              

o pracownikach samorządowych, urzędnicy nie otrzymują  premii.  

9. W sprawie funduszu płac w Przedszkolu odpowiedź będzie udzielona na 

piśmie. 

10. W przedszkolu do końca czerwca są zatrudnione dwie stażystki. Jest 

złożony wniosek do PUP , aby od 18 sierpnia można było zatrudnić 

ponownie, ponieważ są dwie grupy po 25 dzieci. Jeżeli któreś dziecko 

chce skorzystać np.  z toalety, wówczas pozostali  nie mogą  pozostać bez 

opiekunki.  

11. Rząd ma przekazać środki na dzieci w przedszkolu od września, jest to 

jeszcze projekt. 

12. Wola Bachorna jest skanalizowana wzdłuż drogi wojewódzkiej, na razie 

więcej nie będzie. W pierwszej kolejności zostaną skanalizowane  

Kuczkowo  i Sędzin. 

13. Wóz strażacki w Sędzinie był w złym stanie – słaba dbałość kierowcy. 

Została zastosowana kara finansowa. 

14. Na docieplenie PSP w Zakrzewie wygrała Firma MARINBUD                  

z Palczewa, na budowę kanalizacji w Zakrzewie firma ROLSTICK           

z Torunia. 

15. W świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej koszt energii elektrycznej w zimie 

wynosił ok. 800 zł miesięcznie. 

Koszt za ścieki jest zwracany przez osoby wynajmujące świetlicę. 

16. Ile będzie kosztowała sołtysiada – odpowiedź zostanie udzielona 

pisemnie. 

17. W UG byli: przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes GSSCh                 

w Zakrzewie z informacją, że od 1 lipca br. wchodzi likwidator.  

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy Gmina pomaga Spółdzielni 

finansowo? 

Wójt odpowiedział, że Gmina nie pomaga. 

18. Dla PSP w Sędzinie w dzisiejszej Uchwale w spr. zmiany uchwały 

           budżetowej jest zaplanowanych 8 tys. zł. Kiedy zostanie przeprowadzony 

           remont zależy od Dyrektora Szkoły. 

19. Wystąpienie pokontrolne z RIO jeszcze nie zostało przysłane. 

W sprawie zwrotów należności przez podopiecznych wyjaśnień udzieliła 

Kierownik GOPS : 

Podopieczni składając wnioski o zasiłki, nie zawsze podaje wszystkie swoje 

dochody. Z chwilą udowodnienia prawdy, podopieczny musi zwrócić 

nienależycie pobrany zasiłek. 
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Ad.13. 

-Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. Poinformował, że był to rok 

wytężonej pracy, majątek Gminy wzrósł o ponad 3 mln. zł.  

Nasza gmina, aby pozyskać środki finansowe z UE,  składa wnioski i to 

skutecznie. Gminy o niskim wskaźniku „G” otrzymują  pieniądze z funduszy 

wsparcia. Z Urzędu Marszałkowskiego, a Gmina Zakrzewo nie może z tego 

funduszu skorzystać. 

- Wójt poprosił, aby zachęcać mieszkańców do płacenia składek GSW.  

Wśród mieszkańców rośnie niechęć do GSW, niektórzy mieszkańcy utożsamiają 

ją z dawną spółką.  

GSW przez dwa lata swojej działalności pozyskała dużo pieniędzy i bardzo 

dużo wykonała prac w terenie. 

- Wójt poinformował, że  zostały wysłane kurendy, aby mieszkańcy 

zaopatrywali się w worki na śmieci, ponieważ Prezes Ekoskładu poinformował, 

że zrobiło się zamieszanie z pojemnikami. Należy samemu zakupić , ponieważ  

nigdzie nie  można zrealizować większych zamówień. 

- Wójt poinformował o wpisie na forum internetowym dot. pracowników UG. 

Wpis świadczy tylko o bardzo niskiej kulturze piszącego, który w obrzydliwy 

sposób obraża ludzi. 

Ad.14. 

Sołtys Agnieszka Tomala zapytała: 

1) jaką cenę w przetargu zaproponował Ekoskład? 

2)  ile kosztował remont świetlicy w Ujmie Dużej. 

3)  były w maju Komisje, dlaczego nie było Sesji? 

 

Wójt odpowiedział : 

1) za odpady segregowane Ekoskład zaproponował  6,25 zł, niesegregowane 

10 zł. Należy pamiętać, że do tych kwot gmina musi dołożyć koszty 

administracyjne, 

2) w sprawie kosztów remontu świetlicy odpowiedź zostanie przesłana 

pisemnie. 

3) Na Komisjach  omawiano wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Szkół 

Katolickich w celu prowadzenia dalszych rozmów ze Stowarzyszeniem. 

 

Ad.15.  

Przewodniczący Rady o godz. 18
53

,po wyczerpaniu porządku obrad zamknął 

XXIV Sesję Rady Gminy. 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Rady Gminy 

  

U. Skrzypińska      Zdzisław Dzioba 


