
Protokół nr XXV/2013 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 12 lipca 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -15 

Liczba obecnych   -14     

Frekwencja             -93,3% 

Nieobecny: Zbigniew Matuszewski 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXV Sesji. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego  

   wydzierżawienia  nieruchomości zabudowanej położonej w Siniarzewie,    

   stanowiącej własność Gminy Zakrzewo: 

   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. 

6. Informacje lub komunikaty. 

7. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 15 
00

 otworzył XXV 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, pracowników samorządowych, 

przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz mieszkańców  

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

stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił wniosek formalny, aby do porządku 

obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie użyczenia PSP w Siniarzewie 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. 

Zapytał, dlaczego w zawiadomieniu o sesji  nie ma słowa Nadzwyczajna Sesja 

oraz w porządku obrad brakuje takich punktów jak interpelacje i zapytania? 

Pani Radca wyjaśniła, że na zmianę porządku obrad musi się zgodzić 

wnioskodawca, czyli w tym przypadku Wójt. 



W sprawie  słowa – „sesja nadzwyczajna” – nie używa się tego zwrotu w postaci 

zapisu, wynika to  z podanego  w zawiadomieniu przepisu na podstawie, którego 

została sesja zwołana. 

Jeśli chodzi o porządek obrad – ustala go wnioskodawca i tylko on może 

wyrazić zgodę na jego zmianę. 

Ponieważ na dzisiejszej sesji nie ma Wójta, do wszelkich decyzji upoważniony 

jest z-ca wójta p. Jan Bąk. 

Z-ca Wójta nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady na protokólanta zaproponował insp. ds. obsługi rady 

Urszulę Skrzypińską. Propozycja  została zaakceptowana. 

 

Ad.4. 

Protokół  z poprzedniego posiedzenia Sesji został przyjęty 12 głosami, przy       

2 wstrzymujących się. 

 

Ad.5. 

a) Z-ca Wójta  omówił projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego wydzierżawienia  nieruchomości zabudowanej położonej           

w Siniarzewie,   stanowiącej własność Gminy Zakrzewo, 

b) Przewodniczący Komisji przedstawili opinie w sprawie projektu uchwały: 

- Komisja W,O,K,S i SS – opinia pozytywna, 

- Komisja PP.PP i S – opinia pozytywna, 

- Komisja R,RIW i F – 3 radnych głosowało za, 3 przeciw, 

- Komisja Rewizyjna – 1 radny głosował za, 2 przeciw, 

 c) Radny Marcin Szopski stwierdził, że jest za tym, aby wydzierżawić szkołę  

Stowarzyszeniu, przecież należy wierzyć, że wszystko jest  zgodnie z prawem i 

będzie  dobrze funkcjonować, a  kwoty z tytułu dzierżawy nie są  duże. Przez 

trzy lata będzie zwolnienie, a potem sto zł miesięcznie to są symboliczne kwoty. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXV/161/2013 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego 

wydzierżawienia  nieruchomości zabudowanej położonej w Siniarzewie,   

stanowiącej własność Gminy Zakrzewo, która została przyjęta 14 głosami. 

 

Ad.6. 

P. Skarbnik podziękowała sołtysom, że bardzo szybko dostarczyli mieszkańcom 

informacje o wysokości i terminach opłat za odpady komunalne. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, dlaczego w gminie Koneck firma Ekoskład 

rozdawała worki na śmieci, a u nas nie? 

Czy na terenie gminy będą pojemniki? 

Z-ca Wójta wyjaśnił, że każda gmina przyjęła regulamin utrzymania czystości     

i porządku , w naszym regulaminie   nie ma zapisu, że firma odbierająca odpady 



dostarcza worki. W gminie Koneck prawdopodobnie mają taki zapis, mają 

również wyższą stawkę za odbiór odpadów. 

Na terenie gminy nie będzie pojemników typu dzwon. 

P. K. Serkowski zapytał czy dany wyrok NSA dotyczy wszystkich spraw? 

p. Radca odpowiedziała, że wyrok NSA jest wiążący w konkretnej sprawie, nie 

mniej jednak przy rozpoznawaniu spraw o podobnym stanie faktycznym             

i prawnym uwzględnia się orzecznictwo NSA. 

Pani M. Chotkiewicz stwierdziła, że umowa użyczenia może być zaskarżona 

jeżeli jest prowadzona inna działalność, ale jeżeli dla pożytku publicznego nie 

może być zaskarżona, a p. radca twierdzi, że wojewoda może  uchylić uchwałę   

o użyczeniu. 

P. Radca wyjaśniła, że nie twierdzi, że tak się stanie, ale jej obowiązkiem jest  

poinformować radnych o takiej ewentualności i wyrokach NSA w podobnych 

sprawach. 

Radny Michał Mańkowski przypomniał, że niedawno był ustalany czynsz 

dzierżawy dla mleczarni w Zakrzewie i wówczas radni go ustalali. 

Pani ze Stowarzyszenia poinformowała radnych, że w przypadku zaniżenia 

stawek czynszu obowiązujących w państwa gminie mogą być zakwestionowane. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady o godz. 16
20

,po wyczerpaniu porządku obrad zamknął 

XXV Sesję Rady Gminy. 

Protokółowała: 

 

U.Skrzypińska 


