
 

Protokół nr XXVI/2013 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -13     

Frekwencja             -93,3% 

Nieobecny : Stanisław Bretes. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 

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

   i XXV 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 zmieniającej uchwałę  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. 

9.2.Podjęcie uchwały zmieniającej  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. 

 

9.3.Podjęcie 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 

      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  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  

      nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Michałowo od Agencji  

      Nieruchomości Rolnych, 

      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.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11.Wnioski lub oświadczenia radnych. 

12.Informacje lub komunikaty. 

13.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXVI 

Sesję.  

Uczczono  minutą ciszy pamięć zmarłego śp. Radnego  Zbigniewa 

Matuszewskiego.      

Pan Przewodniczący po powitaniu radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika, 

Sekretarza, mieszkańców  oświadczył, że zgodnie z listą obecności uczestniczy 

13 radnych, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje 

oraz zapytał Radnych czy są wnioski co do porządku obrad Sesji? 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił wniosek formalny w sprawie nadania  

pośmiertnie Radnemu Zbigniewowi Matuszewskiemu  tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Zakrzewo”. 

Wójt wyjaśnił w kwestii formalnej, że  wniosek ten nie dotyczy porządku obrad. 



 

Ad.3. 

Przewodniczący zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 13 radnych. 

 

Ad.4.5. 

Porządek obrad pozostał bez zmian.  

Protokół z XXV Sesji został przyjęty 13 głosami. 

 

Ad. 6. 

a)Wójt złożył sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej tj. od XXIV sesji do 

XXVI. (zał. nr 1). 

W sprawie udostępnienia drogi przez las w Kobielicach, Wójt wyjaśnił, że 

Nadleśnictwo Włocławek przysłało projekt porozumienia, chcą , aby droga była 

utrzymywana bez ulepszania i służyła jedynie do przejazdu ciągników i maszyn 

rolniczych. Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

b)Radny Adam Nenczak poprosił o wyjaśnienie problemu w związku                  

z artykułem jaki ukazał się w gazecie odnośnie umieszczonej rury PCV w pasie 

budowy ścieżki rowerowej Aleksandrów Kuj. – Ciechocinek. 

Poparł decyzję Miasta Nieszawy, że nie chcą zapłacić za oznakowanie ścieżki 

rowerowej. Ponowił wniosek, aby wystąpić ze ZGZK.  

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał ile m
2
 oraz za jaką cenę zostało 

sprzedane mieszkanie w Sędzinku? 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

- ZGZK nic nie wiedział o ułożonej rurze pod ścieżką. Musiał wiedzieć ten kto 

budował ścieżkę . Wykonawca podobno stara się zalegalizować tę budowę rury 

pod ścieżką. 

-ponieważ ścieżka budowana jest dla kilku gmin, jest  dofinansowana z listy 

Marszałka, żeby można było się rozliczyć, należy ją oznakować.  

Skoro w Nieszawie jest wybudowana ścieżka to powinno miasto  zapłacić za 

swój odcinek. 

- w sprawie wystąpienia ze ZGZK Wójt przypomniał, że do grudnia 2014 r. 

nasza gmina ma podpisana umowę na korzystanie  z PSZOK; teraz nie byłoby to 

wskazane. 

- w sprawie sprzedaży mieszkania w Sędzinku odpowiedź będzie udzielona na 

piśmie. 

Radny Sławomir Kazimierczak podzielił się informacjami na temat budowy 

ronda w Sędzinie. Poinformował, że na początku lipca był w Urzędzie 

Marszałkowskim u p. Czajkowskiego, który twierdzi, że rondo będzie budowane 

dopiero w 2014 i 2015, a nie w 2013r.  

Zapytał, kto był inicjatorem budowy ronda, sugerując, że  może budowa  

skrzyżowania byłoby tańsze? 

Wójt poinformował, że 4 lata trwały rozmowy na temat przebudowy 

skrzyżowania, ZDW ogłasza już przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej. 

A „Pan nie pomaga tylko przeszkadza”. 



Radny Kazimierczak raz jest za,a później przeciw budowie ronda! 

Wójt wyjaśnił, że w koncepcji, która była wykonana kilka lat temu, były  

rozważane dwa warianty: skrzyżowanie skanalizowane lub rondo. 

Urząd Marszałkowski początkowo twierdził, że rondo może się nie zmieścić. 

Wówczas były prowadzone rozmowy z Prezesem GSSCh, aby przekazali 

nieodpłatnie część gruntu pod przyszły chodnik. Po dalszych konsultacjach 

okazało się, że dodatkowy grunt jest nie potrzebny i rondo będzie można 

pobudować, które jest lepszym rozwiązaniem.   

Kosztorys inwestorski wynosi około 6 mln , z praktyki wiadomo, że po 

przetargu ceny zawsze spadają. 

Początkowo odwodnienie skrzyżowania miało polegać na skierowaniu wody  do 

zbieracza  spółki wodnej, jednak okazało się, że kanalizacja nie będzie w stanie 

odebrać takiej dużej ilości wody i zaprojektowano odprowadzenie wody 

kanalizacją podziemną  i  przydrożnym rowem w kierunku Radziejowa, do 

kanału Bachorza. 

c) Sprawozdanie Wójta zostało przyjęte 13 głosami. 

 

Ad.7. 

a)Wójt złożył sprawozdanie z wykonania Uchwał podjętych na XXIV i XXV 

Sesji  (zał. nr 2). 

b)brak dyskusji. 

c)Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad.8. 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił następujące zapytania: 

1) Ile wynosi zadłużenie naszej gminy? 

2) Zadłużenie naszej gminy na 1 mieszkańca? 

3) Ile mieszkaniec naszej gminy wydaje na utrzymanie administracji? 

4) Ile Wójt otrzymuje wynagrodzenia za posiedzenia w Zarządzie ZGZK 

oraz P. Franciszek Lewandowski w posiedzeniu ZGZK? 

5) Ile wynosi stawka za konserwację 1 lampy ulicznej? 

6) Koszty prowadzeni drużyny siatkarskiej Agropol, w jakiej lidze grają? 

7) Czy dno stawu w parku przy gimnazjum zostało uszczelnione i ile 

kosztowało? 

8) Czy w 2014 r. będzie podatek rolny, jeśli nie to czym zastąpiony? 

9) Czy gmina Bądkowo planuje budowę własnego ujęcia wody? 

10)Czy jest potrzeba zwiększenia budżety na szczepienie pracowników? 

11)Gdzie został wykorzystany dodatkowy zakup kamienia, który był  

      zaplanowany w uchwale budżetowej na czerwcowej sesji? 

12)O jakie koszty wzrosły  wydatki gminy za śmieci? 

13)Kanalizacja w Sędzinie wzdłuż drogi 266, gdzie będzie przebiegała:  

     w pasie drogowym czy  poza? 

14)Ilu mieszkańców Sędzina złożyło deklarację w sprawie przystąpienia do 

     budowy kanalizacji? 

15)Kiedy zmienimy nazwę siedziby Komisji Wyborczej w Siniarzewie? 

16)Na XXIII Sesji Pan powiedział , że jutro RIO kończy kontrolę i na  



     najbliższym posiedzeniu będzie odczytany protokół, czy Pan to  

     zrealizował? 

17)Stan własności budynku poczty w Sędzinie? 

 

Radny Andrzej Wąsikowski – zgłosić do ZDP, aby wyrównali w Kierunku 

Kolonii Bodzanowskiej zagłębienie drogi w miejscu po gazociągu. 

Radny Adam Nenczak – na Bachorzy, na końcu Sędzina będzie się budował 

się jeden Pan i prosili o lampę oświetlenia ulicznego ( brak 5 kabla). 

- poprosił o kamień na utwardzenie drogi za p. H. Dominiakiem, 

- zapytał czyją własnością jest budynek poczty w Sędzinie? 

Radny Wiesław Szczepański – zapytał, czy w Seroczkach też będzie zbierane 

pobocze?   

 

Ad.9.1. 

a)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej   uchwałę w sprawie  uchwalenia 

budżetu gminy Zakrzewo na 2013 rok.  

Poinformował, że dochody  należy zmniejszyć m.in. z tyt.  zmniejszonej  

subwencji oświatowej. 

Wydatki należy zwiększyć na m.in.: archiwizację dokumentacji w PSP 

Siniarzewo,     o kwotę zakupu ekogroszku dla SPSK w Częstochowie  zgodnie                         

z przygotowywaną umową o partycypacji Gminy, na zatrudnienie nauczyciela 

drugiego oddziału przedszkolnego w PSP Sędzin. 

b)Przewodniczący Komisji R,RIWiF Franciszek Lewandowski zaproponował, 

aby opinie Komisji wyrażał przedstawiciel jednej Komisji, ponieważ wszystkie 

opinie były pozytywne. 

Wniosek został przegłosowany. 

Przewodniczący Komisji RIWiF przedstawił w imieniu wszystkich 

Przewodniczących Komisji  pozytywną opinię dot. projektu uchwały. 

c) brak dyskusji, 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXVI/162/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2013 r, która została podjęta 13 głosami. 

 

Ad.9.2. 

a)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF na lata 

2013-2020. 

b) Przewodniczący Komisji R,RIWiF przedstawił w imieniu wszystkich  

    Przewodniczących Komisji pozytywną opinię dot. projektu uchwały. 

c) brak dyskusji, 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

    Nr XXVI/163/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  

    Finansowej na lata 2013-2020 r., która została podjęta  13 głosami. 

 

Ad.9.3. 

a)Wójt 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, 

b)Przewodniczący Komisji R,RIWiF przedstawił w imieniu wszystkich  

   Przewodniczących Komisji pozytywną opinię dot. projektu uchwały. 

c)Radny Sławomir Kazimierczak zapytał ile wynosi kwota subwencji  

   przypadającej na 1 ucznia w PSP Siniarzewo i oddział przedszkolny? 

Odpowiedź Wójta : w przybliżeniu 7 tys. zł x ilość uczniów, przekazywana       

w transzach miesięcznych. O wysokości dotacji dla przedszkolaków odpowiedź 

będzie pisemna. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

   Nr XXVI/164/2013w 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,  

   która została przyjęta 13 głosami. 

 

Ad.9.4. 

a)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 w czerwcu  

    podobnej uchwały ANR wskazała na konieczność zapisu w podstawie  

    prawnej uchwały, przepisu o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  

    Skarbu Państwa. 

b) Przewodniczący Komisji R,RIWiF przedstawił w imieniu wszystkich  

    Przewodniczących Komisji pozytywną opinię dot. projektu uchwały. 

c) brak dyskusji, 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały    

    Nr XXVI/165/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  

    nabycie nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Michałowo od  

    Agencji Nieruchomości Rolnych, wyjaśnił, że po podjęciu w czerwcu  

    podobnej uchwały ANR wskazała na konieczność zapisu w podstawie  

    prawnej uchwały, przepisu o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  

    Skarbu Państwa, która została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10. 

1, 2)Zadłużenie na 1 mieszkańca: na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 263,64 zł, co  

    stanowi 7,5% w stosunku do dochodów,  

na koniec 2013 roku  będzie wynosiło 185,06 zł, co stanowi 5,3 %                

w stosunku do dochodów. 

3) Mieszkaniec naszej gminy na pracownika administracji wydał 129,64 zł 

    w I półroczu 2013 r, 

4) Za udział w posiedzeniach Zarządu członkowie nie otrzymują żadnego  

    wynagrodzenia, delegat Franciszek Lewandowski otrzymuje za udział 

    w posiedzeniu ZGZK dietę w wysokości 70 zł. 

5) Stawka za konserwację oświetlenia ulicznego  za I półrocze 2013 r wynosiło 



    36 162 zł,  

6) W budżecie gminy są zaplanowane środki finansowe na działalność drużyny  

     siatkarskiej, które są przeznaczane na koszty dojazdu na mecze oraz opłaty 

     wpisowe związane z rozgrywkami. 

7) Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, 

8) W sprawie podatku gruntowego na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zmian, 

9) Temat budowy własnego ujęcia wody przez gminę Bądkowo jest znany  tylko  

    z mediów, 

10)Szczepienia dotyczyły pracowników oczyszczalni ścieków, którzy są  

     narażeni na różnego rodzaju choroby, 

11) Zwiększone środki finansowe zostały wykorzystane na zakup kamienia do  

       Ujmy Dużej, Bachorzy, Zakrzewa i Seroczek. 

12) W lipcu br. za śmieci zapłaciło ok. 80% mieszkańców, pieniądze są  

      wykorzystywane z zaplanowanych w budżecie na 2013 r. 

13) W projekcie jest zaplanowane, aby zachodnią część kanalizować w pasie  

      drogi wojewódzkiej za rowem. 

14) Odpowiedź będzie pisemna, 

15) Nazwa Komisji Wyborczej będzie zmieniona przed wyborami, 

16) Wójt zapoznał z protokołem RIO. 

17) W Księgach Wieczystych  jest zapis, że sklep i bar w Sędzinie są 

      własnością GS, natomiast budynek poczty jest usytuowany na gruncie GS, 

      problem miał być rozwiązany. 

      Sołtys Janusz Andrysiewicz wyjaśnił, że poczta miała wykupić grunt, lecz  

      się wycofała. 

 

Ad.11. 

Radny Sławomir Kazimierczak poinformował w sprawie otrzymanych przez 

mieszkańców deklaracji na budowę kanalizacji ściekowej, że nie będą składać, 

ponieważ nie chcą za wszystko odpowiadać, tak wynika z zapisów w deklaracji. 

Dodał „mamy własne prawo, mieszkańcy nie chcą płacić za wszystkie 

uszkodzenia”. 

W sprawie zespołu siatkarskiego „Agropol” stwierdził, że wie na co są  

wydawane pieniądze. Zapytał dlaczego nie są dofinansowywani grający w piłkę 

nożną w Sędzinie? 

Zapytał Przewodniczącego Rady, czy miał interesantów ? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że urzęduje w każdy wtorek od godz. 11
00

 

do 13 
00

 i było kilku interesantów. 

Wójt stwierdził, że Radny Kazimierczak zniechęca do każdej inwestycji i 

wyjaśnił, że wszyscy mieszkańcy, u których była budowana kanalizacja 

otrzymali takie same deklaracje i jeszcze nikt nie ponosił żadnych kosztów z 

tytułu budowy . 

Radny Adam Nenczak poinformował, że mieszkańcy mówią, że będą wyrażać 

zgodę  na podłączenie w trakcie  budowy kanalizacji. 

Wójt dodał, że to gmina wychodzi z propozycją budowy, żeby mieszkaniec 

ponosił mniejsze koszty. Jeżeli mieszkaniec będzie chciał się podłączyć później 

to będzie musiał wykonać we własnym zakresie projekt przyłącza, wykonać 



przyłącze i jeszcze je zinwentaryzować.  Jeżeli mieszkańcy nie złożą deklaracji 

to gmina nie będzie mogła przystąpić do prac projektowych kanalizacji. 

Wójt poinformował, że  jeszcze raz zorganizuje  w Sędzinie spotkanie                

z mieszkańcami na temat budowy kanalizacji, aby jeszcze raz wytłumaczyć 

proces projektowania i budowy przyszłej kanalizacji. 

 

Radny Michał Mańkowski zgłosił wniosek, aby w Lepszem  nad drogą gminną 

powycinać krzewy, ponieważ zimą zatrzymuje się śnieg. 

 

Ad.12. 

- Wójt poinformował, że przekazywanie Szkoły w Siniarzewie jest na 

ukończeniu. Okazało się, że  niepotrzebne były różnego rodzaju  naciski             

i powątpiewania oraz twierdzenia, że „Wójt utrudnia i celowo opóźnia”.  

Bardzo ładnie zachowali się Państwo Słomczewscy z Siniarzewa, którzy 

przyszli i przeprowadzili bardzo rzeczową  rozmowę w sprawie przyszłej 

szkoły. 

Odbyło się spotkanie z Paniami ze Stowarzyszenia, które były zaskoczone tak 

profesjonalnie przygotowaną dokumentacją zdawczo – odbiorczą  majątku 

gminy przeznaczonego na szkołę dla SPSK.  

 

- Wójt poinformował, że Gmina Zakrzewo zajęła drugie miejsce  wśród gmin  

województwa kujawsko-pomorskiego w wynikach sprawdzianów 

przeprowadzonych w klasach 6 szkół podstawowych i egzaminów w III klasach 

gimnazjum. Wynik ten liczony był jako średnia z ostatnich 5 lat i zapoznano 

słuchaczy na naradzie dyrektorów woj. k-p w Toruniu. 

 

- Wójt poinformował, że ustawa o dostępie do informacji publicznej umożliwia 

mieszkańcom  składnie wniosków. 

Zapytał radnego Sławomira Kazimierczaka, po co Panu jest potrzebna taka 

wiedza, niektóre zapytania dotyczą informacji od roku 2000, pracownicy, aby je 

odnaleźć muszą szukać w archiwum, co pochłania dużo czasu. 

Radny nie udzielił odpowiedzi. 

 

- P. L. Przybysz poinformowała, że Stowarzyszenie przejmuje szkołę, ale można 

było wszystko przeprowadzić wcześniej i teraz nie byłoby takiego pośpiechu.  

Przypomniała, że złożyła na ręce Przewodniczącego Komisji Oświaty wniosek , 

o  subwencję na 4 m-ce dla Stowarzyszenia. 

Przytoczyła ustawę z dnia 12.06.br. 

Wójt wyjaśnił, że taki wniosek musi złożyć Stowarzyszenie. Subwencja, która 

była dla PSP w Siniarzewie została wykorzystana na odprawy i innych środków 

finansowych gmina nie posiada. Jeżeli wniosek byłby złożony w ubiegłym roku 

do końca września wówczas gmina  zabezpieczyła by środki na ten cel w roku 

2013. 

Wójt przypomniał, że gmina składała wcześniej  wniosek o refundację odpraw     

dla nauczycieli i  MEN zrefundowała bardzo mały procent wydatkowanych 

środków z budżetu gminy na ten cel. 



Radny Michał Mańkowski stwierdził, że Stowarzyszenie nie mogło złożyć 

wniosku, skoro w ubiegłym roku nie funkcjonowało? 

Radny Adam Nenczak przypomniał, że w omawianych przez Wójta wariantach 

reorganizacji szkół w gminie, nigdzie nie było mowy o przekazaniu  subwencji 

dla stowarzyszenia,  które przejmie szkołę. 

 

- Mieszkanka Sędzina P. Katarzyna Filipiak zadała Radnemu Sławomirowi 

Kazimierczakowie następujące pytania, prosząc o odpowiedź ustną bądź 

pisemną. 

1) „ Ostatnio bywałam na sesjach i zauważyłam, że często porusza Pan sprawę 

nepotyzmu. Ogarnęło mnie przerażenie i z tego powodu bałam się podjąć 

praktykę  w swojej szkole, chciałam zapytać: za jaki czas, czy też kiedykolwiek 

będę mogła ubiegać się o miejsce na praktykach, staż, pracę, ale będąc 

ocenianym przez umiejętności i kwalifikacje, a nie przez pryzmat jednej 

kadencji radnego mojego Taty?  

Nie raz Pan  dawał do zrozumienia, że moja Mama ma tu pracę (w DK) i że 

można się domyślać dlaczego.  

Zapytała: co to za różnica czy pracuje, czy nie?” 

Radny Sławomir Kazimierczak odpowiedział, że wielka. 

W sprawie nepotyzmu wyjaśnił, że będzie walczył z nepotyzmem, to  był jego    

7 pkt programu wyborczego. 

W sprawie praktyk odpowiedział, „to by się zobaczyło, co by było”. 

2) Na zebraniu w Sędzinie w sprawie ścieków „pytał Pan o wiele rzeczy, był  

    Pan przeciw budowie kanalizacji. To niech Pan powie, co Pan robi ze  

    ściekami?”   

Radny Sławomir Kazimierczak odpowiedział ”ja nie będę odpowiadać na to 

pytanie, nie mam zamiaru, co to Panią interesuje.” 

3)„Byłam na stronie internetowej Urzędu Gminy  i tam patrzyłam na 

oświadczenia majątkowe. Od razu mówię, że nie wierzę w charytatywność. 

Dlaczego nie ma w Pana oświadczeniu  dochodów z trzech reklam, które 

widnieją na pańskim płocie?” 

Radny Sławomir Kazimierczak odpowiedział, „nie otrzymuję pieniędzy, wiszą 

charytatywnie, można przedzwonić do firm”. 

Radny Zdzisław Sobieraj  stwierdził, że taka dyskusja nie powinna odbywać się 

na sesji, są to Wasze sprawy wiejskie i powinny być rozstrzygane na zebraniach 

wiejskich. 

 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady o godz. 14
00 

po wyczerpaniu porządku obrad zamknął 

XXVI Sesję. 

 

Protokołowała: 

 

U.Skrzypińska 

 


