
Protokół 

ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów, 

Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22.08.2013 roku. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3.Omówienie, dyskusja  i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

     a) zmiany uchwały Nr XX/132/2012 w spr. uchwalenia budżetu  na 2013 r., 

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

         Finansowej na lata 2013-2020, 

     c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych  

         o uprawnieniach  szkół publicznych i dla niepublicznych oddziałów    

         przedszkolnych działających na terenie Gminy Zakrzewo oraz trybu     

         i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

     d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej  

         położonej w miejscowości Michałowo od Agencji Nieruchomości  

         Rolnych, 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Adam Nenczak. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu bierze udział 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.3. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2013 r.,     

w której proponuje się zmniejszenie dochodów m.in. z tyt.  zmniejszenia 

subwencji oświatowej o 49571,-zł, niższych darowizn dla szkół                 

z towarzystwa ubezpieczeniowego- 775,-zł oraz zwiększenie budżetu        

o kwotę 43848,-zł z tyt. m.in. wyższych wpływów z opłat za 

odprowadzane ścieki, odsetek od lokat, podatku od spadków i darowizn, 

Wójt poinformował, że na pałac w Seroczkach, który jest własnością 

Skarbu Państwa,  został ogłoszony przetarg na jego sprzedaż, natomiast 

pałac w Zakrzewie, który należy do Gminy należałoby  remontować dach. 

W budżecie  jest zaplanowana kwota 3 tys. zł na wykonanie koncepcji 

remontu dachu. Remont planuje się wykonywać etapami. 



Zaplanowano również środki finansowe na zatrudnienie nauczyciela dla 

drugiego oddziału przedszkolnego w PSP w Sędzinie. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, kto będzie zatrudniony w PSP 

Sędzin w oddziale przedszkolnym, kto będzie zatrudniony na zastępstwo 

w księgowości w UG, czy był przetarg na olej napędowy dla jednostek 

OSP, gdzie są przeprowadzane przeglądy samochodów strażackich? 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

- w PSP Sędzin będzie zatrudniona p. Błachowiak, nauczycielka od 

nauczania początkowego,                

- zakup oleju napędowego dla OSP dokonuje się na podstawie zapytania  

o cenę. Zakup oleju odbywa się wg średniej ceny dnia w województwie,  

z zastosowaniem upustu (np.:1-2%). Żaden sprzedawca nie wyrazi zgody 

na sprzedaż oleju przez cały rok za jednakową kwotę. Przez  ostatnie             

lata  zakupu oleju dokonuje się w Firmie Agropol, 

- przeglądy samochodów strażackich przeprowadzane są  w Służewie,      

w stacji do tego uprawnionej, 

P. Skarbnik udzieliła odpowiedzi na temat zastępstw: księgowość DK 

będzie prowadziła p. Stempińska, natomiast w UG  w ramach osób, które 

są  zatrudnione. 

Radny Adam Nenczak zapytał, czy będzie budowane rondo w Sędzinie? 

Wójt przypomniał, że przygotowania trwały ponad  3 lata.                   

ZDW 27 sierpnia br.  ma ogłosić przetarg. Budowa będzie przebiegać 

dwuetapowo. W tym roku ma być wykonane odwodnienie, w przyszłym 

rondo. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy w PSP w Sędzinie będzie 

zatrudniony P. Z. Sobieraj? 

Radny Zdzisław Sobieraj odpowiedział, że jest zatrudniony do 31.08. br. 

Czy będzie zatrudniony nadal, niestety nie wie, ponieważ to zależy od 

dyrektora. Dodał, że do Dyrektora nigdy nie składał podania                      

o zatrudnienie, to dyrektor zwracał się z prośbą o  zatrudnienie. 

          Członkowie Komisji  zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z  zał. nr 1. 

b) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                       

Nr XX/133/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 

2013-2020, 

Członkowie Komisji  zaopiniowali projekt uchwały  zgodnie z zał. nr 2. 

c) Wójt omówił historię zdarzeń od momentu  likwidacji PSP w Siniarzewie 

do chwili obecnej.  

Poinformował, że umowa dzierżawy budynku szkolnego, boiska i gruntu 

została podpisana i odesłana Stowarzyszeniu 19.08.br. Inwentaryzacja 

majątku jest udokumentowana 400 zdjęciami z opisem. 

Następnie omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania    

i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach  szkół 

publicznych i dla niepublicznych oddziałów  przedszkolnych działających 

na terenie Gminy Zakrzewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania. 

Ponieważ z dniem  1 września 2013 r. w Siniarzewie rozpoczyna 

działalność niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły 



publicznej oraz niepubliczny oddział przedszkolny zgodnie z ustawą         

o systemie oświaty regulacja powyższego zagadnienia jest niezbędna. 

Wójt poinformował, że jest przygotowana umowa na partycypowanie      

w kosztach zakupu ekogroszku dla Stowarzyszenia m.in. z uwagi na 

możliwość korzystanie z pomieszczeń przez mieszkańców np. na zebrania 

wiejskie i inne .  dla potrzeb filii biblioteki gminnej. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, dlaczego była rozmowa o 4,2 tys. 

zł, a teraz 3,4 tys. zł. 

Wójt wyjaśnił, że na sugestie niektórych radnych odliczono  koszt zakupu 

węgla dla ogrzania Domu  Nauczyciela. 

Członkowie Komisji  zaopiniowali projekt uchwały  zgodnie z zał. nr 3. 

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

nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowo 

od Agencji Nieruchomości Rolnych.  

Wyjaśnił, że po podjęciu uchwały Nr XXIV/160/2013 w tej sprawie, 

ANR przekazała stanowisko, zgodnie z którym w uchwale niezbędne jest 

dodatkowe zawarcie  zapisu wskazującego na zastosowanie  przepisu        

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa                     

z przeznaczeniem na miejsce pamięci po cmentarzu parafialnym Parafii 

Kobielice. 

W związku z tym uchwałę Nr XXIV/160/2013 należy uchylić i podjąć 

nową z właściwym przepisem prawnym. 

Radny Adam Nenczak zapytał co będzie na tej działce zrobione? 

Wójt wyjaśnił, że po podpisaniu aktu notarialnego teren zostanie 

ogrodzony i uporządkowany. 

Członkowie Komisji  zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z zał. nr 4. 

Ad.4. 

Radny Adam Nenczak zapytał, czy już wiadomo, jak jest z własnością budynku  

poczty w Sędzinie? 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że jest rozżalony, że przez tyle lat 

nikt nic nie zrobił. 

Dodał, że prawdopodobnie Poczta wysłała pisma do Wójta i GS-u i nie 

otrzymała  odpowiedzi. Poinformował, że zebrał 200 podpisów w sprawie 

przywrócenia poczty w Sędzinie, zwrócił się z prośbą , aby Wójt pomógł złożyć 

dokument do poczty o przywrócenie. 

Mieszkańcy też są rozżaleni, ponieważ budowali ten budynek i teraz nie mają 

poczty, szczególnie ci starsi. 

Wójt wyjaśnił, że dawniej wszystko było: „nasze- państwowe”. 

Prawdopodobnie Poczta ma swoją Księgę Wieczystą na wszystkie swoje 

obiekty. Sprawdzimy czyj jest budynek poczty. 

Pani Dyrektor Poczty w rozmowie telefonicznej powiedziała, że placówki są 

nierentowne i muszą zmniejszać ich ilość. Kody pozostają, ponieważ wiązałoby 

się to ze zmianą dokumentów mieszkańców i firm. 

Radny Michał Mańkowski poinformował, że w Lepszem też jest problem ze 

świetlicą, ponieważ nie ma rozdzielonego prądu pomiędzy sklepem, a świetlicą  

i jak został zamknięty sklep wówczas w świetlicy nie było prądu. 



P. Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie dot. zmian w uchwale budżetowej jest 

zaplanowana kwota na założenie licznika energii elektrycznej w świetlicy          

w Lepszem. 

Radny Adam Nenczak poinformował, że płacąc w KBS za odpady komunalne 

panie żądają za każdym razem nr subkonta, a przecież każdy miał 

poinformować o swoim numerze tylko raz. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy płacąc za odpady komunalne           

z konta jest pobierana prowizja? 

P. Skarbnik wyjaśniła, że za operacje bankowe każdy płaci wg ustalonych opłat 

bankowych. Opłata nie jest pobierana jeżeli mieszkaniec wpłaca gotówkę.   

P. Skarbnik przypomniała wystąpienie radnego Sławomira Kazimierczaka na 

sesji absolutoryjnej w dniu 25.06.br. w sprawie protokołu  z kontroli 

przeprowadzonej przez K-P UW na przełomie grudnia i stycznia 2012/2013r. 

Dodała, że wybrał wybiórczo pewne uchybienia, jakie zostały stwierdzone. 

Pani Skarbnik przedstawiła podobne protokoły z kilku gmin na potwierdzenie, 

że we wszystkich są pisane podobne sformułowania . 

Wyjaśniła, że takie nieprawidłowości jakie zostały stwierdzone w naszej gminie 

większość gmin chciałaby mieć. 

Następnie p. Skarbnik poruszyła temat zachowania Radnych przy podjęciu 

uchwały absolutoryjnej. Wyjaśniła, że Radni mają obowiązek  sprawdzić, czy to 

co zaplanowali w uchwale budżetowej na dany rok Wójt zrealizował w danym 

czasie. Natomiast żadne antypatie  polityczne  czy też osobiste niechęci nie są 

wystarczające dla nie udzielenia absolutorium. 

Przewodniczący RG Zdzisław Dzioba poinformował, że w terenie często słyszy 

się głosy , że gmina Zakrzewo jest gminą bogatą. Wyjaśnił, że  przecież ma 

podobny budżet jak w sąsiednich  gminach. Natomiast  w naszej gminie o ile  

więcej wykonuje się inwestycji, ale to  z tego powodu, że  dużo jest 

pozyskiwanych środków z UE.  

Poprosił , aby dementować te informacje. 

Wójt dodał, że wyniki kontroli finansowych  są bardzo dobre, nieprawidłowości 

dotyczą jedynie księgowania na niewłaściwych kontach. Pracownicy nasi  są 

odpowiedzialni, nie mamy wpadek jak w innych gminach. Chcemy chyba 

wszyscy dobra naszej Gminy. Niestety, niektórym radnym nie zawsze się to 

podoba, są zawsze na nie. 

Cała nadzieja, w rozsądku mieszkańców, którzy widzą   co się robi i ile się 

wykonuje i potrafią to ocenić. 

Radny  Sławomir Kazimierczak stwierdził, „jestem pierwszą kadencję, nie 

potraficie zrozumieć, że mogę mieć inne zdanie. Mówicie, że jestem zawsze na 

nie, jak jest coś dobrze, to się z tym zgadzam”. 

Radny miał uwagi do Przewodniczącego Rady i do z-cy wójta odnośnie 

prowadzenia XXV sesji, zarzucając im nieznajomość przepisów w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały dot. użyczenia PSP 

Siniarzewo Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich. 

Radny Zdzisław Sobieraj powiedział m.in. „Pan wszystkich krytykuje, jakie Pan 

ma predyspozycje, aby oceniać ludzi? Mnie drażni pański sposób zachowania, 

to się nazywa narcyzm. Pan się dopomina, żeby Pana szanowano. Może warto 

się zastanowić nad takim postępowaniem.” 



Na posiedzenie przybył mieszkaniec Sędzina - Pan Zbigniew Filipiak, który   

poinformował, że w Sędzinie z-ca sołtysa podjęła pracę i ma mniej czasu na 

sprawy sołeckie, należałoby rozwiązać  ten problem.  

Następnie poprosił, aby powołać w gminie Komisję, która sprawdziłaby gdzie 

radni wywożą nieczystości ciekłe. 

Radni Franciszek Lewandowski i Adam Nenczak wyrazili swoje zdanie               

( pozytywne) o pracy Wójta, z-cy Wójta, Skarbnika i pozostałych pracowników. 

 

Ad. 5.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska           Marcin Szopski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


