
 

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 29.10.2013 roku. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3.Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2013r. 

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

   a)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 2013 r., 

   b)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

      2013-   2020, 

   c)obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku  

      rolnego na  terenie Gminy Zakrzewo na 2014 r.  

   d)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym 

      podatku na 2014 r., 

   e)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r., 

   f)przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami  

     pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  

     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

     i o wolontariacie na 2014 rok, 

   g)wygaśnięcia mandatu radnego, 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Marcin Szopski. 

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 12 głosami. 

 

Ad.3. 

Wójt omówił informację z  realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku, którego 

dochody zostały wykonane w 52,34% a wydatki w 45,16%. 

Realizacja wydatków w I półroczu jest zawsze niższa, ponieważ zapłatę  za 

realizację inwestycji dokonuje się w II półroczu. 



P. Skarbnik poinformowała, że wchodzi ustawa, wg której przy uchwalaniu 

budżetu na 2014 rok będzie brane  średnie zadłużenie z trzech ostatnich lat. 

Jeżeli będzie niekorzystny, wówczas Rada nie uchwali budżetu.  

 

Ad.4. 

Wójt omówił projekty uchwał w sprawie: 

a)zmian w budżecie gminy na 2014 r, w której proponuje się zwiększyć 

dochody m.in. z tyt. odpłatnego nabycia praw własności, opłaty targowej            

i podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek od założonych lokat, 

dotacji od sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania do oddziału przedszkolnego 

dzieci, opłat za odprowadzane ścieki, opłat za usługi opiekuńcze. 

Również planuje się zwiększyć plan wydatków m.in. na  zakup energii, podróże 

służbowe, usługi telef. komórkowej, upominki dla uczniów, na zatrudnienie 

osoby do prowadzenia aerobiku, na zabezpieczenia wkładu własnego do 

wypłaty stypendiów dla uczniów, wypłatę dotacji na dzieci uczęszczające do 

niepublicznego przedszkola w Siniarzewie. 

Wójt wyjaśnił, że P. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich złożyła 

wniosek o dotację dla oddziału przedszkolnego. Ponieważ od 1 września br.  

zmieniło się prawo oświatowe i Rada może udzielić dotacji dla dzieci 

uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, pomimo iż wniosek nie był 

złożony do 30 września roku ubiegłego, jest taka propozycja, aby od  września 

do  grudnia br. udzielić dotacji.  

Radny Sławomir Kazimierczak sugerował, że Wójt zmienił zdanie dot. szkoły  

w Siniarzewie, ponieważ był przeciwnikiem jej działalności, a teraz proponuje 

dotację, jest to na pewno spowodowane zbliżającymi się  wyborami. 

Wójt wyjaśnił, że owszem mówił, że najkorzystniejszym  rozwiązaniem byłoby 

zamknięcie szkoły i umieszczenie dzieci w Zakrzewie albo oddanie szkoły w 

ręce lokalnego stowarzyszenia, ale  jeżeli rodzice zdecydowali o przekazaniu 

szkoły Stowarzyszeniu z zewnątrz, to liczy się ze stanowiskiem społeczności. 

Wójt dodał, że niektóre gminy z sąsiedztwa zlikwidowały szkoły, nie muszą 

dokładać do oświaty i widać już efekty tych oszczędności.  

Radny Franciszek Lewandowski dodał, że skoro niektórzy uważają to za 

kampanię wyborczą, to może nie przekazywać tej dotacji dla przedszkola          

w Siniarzewie. 

P. Skarbnik przypomniała, że p. Wójt przez cały czas trwania rozmów                 

o likwidacji Szkoły w Siniarzewie apelował do społeczeństwa o utworzenie 

lokalnego Stowarzyszenia. 

Wójt  poinformował, że P. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

złożyła również wniosek o dotację dla szkoły. 

Wniosek ten będzie dopiero rozpatrzony , jeżeli MEN zrefunduje koszty odpraw 

nauczycieli. Wójt dodał, że oprócz odpraw należało również wypłacić trzynastą 

pensję proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał:  

1) czy klienci GOPS-u oddają pobrane należności wraz z odsetkami?, 

2) co się dzieje z komputerami, które są wymieniane? 



P. Skarbnik wyjaśniła, że klienci oddają należność wraz z odsetkami, a 

ponieważ nie są to nasze środki, to muszą być przekazane do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Wójt odpowiedział, że  jeżeli komputery nadają się jeszcze do eksploatacji, to 

dane z dysków zostają usunięte i przekazywane do biblioteki. 

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

b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020. 

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

c)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo 

na 2014 rok, proponując stawkę 52 zł. 

Radny Marcin Szopski zapytał jakie stawki były w innych gminach? 

Wójt przedstawił wysokości podatku rolnego w sąsiednich gminach. 

Radny Sławomir Kazimierczak poinformował, że dzwonił do  radnych                

z sąsiednich gmin i nie zamierzają podwyższać podatku, zaproponował stawkę   

z tego roku tzn. 50 zł. 

Radny Zdzisław Sobieraj zaproponował stawkę 51 zł. 

Radny Adam Nenczak zaproponował stawkę 49 zł. 

Zostało przeprowadzone głosowanie wszystkich członków Komisji wspólnie. 

Za stawką 51 zł głosowało 4 radnych, 

za stawką 50 zł głosowało 7 radnych, 

za stawką 49 zł  głosował 1 radny. 

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

d) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2014 r.  

W dwóch  proponowanych stawkach członkowie Komisji zaproponowali 

obniżenie: z kwoty 18,50 zł  na kwotę 18,00zł i z kwoty 4,68zł na kwotę 4,63 zł.  

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

e)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych w 2014 r., 

Stawki zwiększono o 3% w stosunku do roku 2013. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z zał. nr 5. 

f)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu 

współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi  oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z zał. nr 6. 

g)Wójt poinformował, że w związku ze śmiercią Radnego Zbigniewa 

Matuszewskiego należy podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. 

h)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo. 

Koszt rzeczywisty za odprowadzenie 1 m
3 

ścieków wynosi 12,81 zł. Dopłata dla 

mieszkańca Gminy wynosi 8,93 zł netto plus podatek VAT. Mieszkaniec będzie 

płacił brutto 4,19 zł. Wójt wyjaśnił, że przy ustalaniu ceny dla Konecka nie będą 

brane wszystkie koszty, ponieważ niektóre ich nie dotyczą. 



Radny Adam Nenczak zapytał ile osób złożyło deklaracje o chęci przyłączenia 

się do kanalizacji ściekowej. 

Wójt wyjaśnił, że na 103 deklaracje, mieszkańcy oddali 74. Dodał, że należy 

podjąć decyzję, czy będzie budowana kanalizacja, ponieważ  na 2014 rok 

należało by zaplanować dokumentację na całość, a samą inwestycję wykonywać 

w trzech etapach, ponieważ nie są przewidziane dofinansowania z UE. 

 

Ad.5. 

Radny Adam Nenczak poinformował, że należałoby pomyśleć o uroczystości  

50 - lecia działalności sołtysa wsi Sędzin, prawdopodobnie już minęło, a  nie ma 

gdzie sprawdzić. 

Radny zgłosił: 

1)uwagi do firmy zbierającej odpady, ponieważ przyjeżdżają wieczorem, 

mieszkańcy  nie chcą pozostawiać pojemników na śmieci przy drodze, 

2) w Sędzinku, naprzeciwko parku wisi linia wysokiego napięcia, należy zgłosić 

do energetyki, aby naprawili. 

Radny Sławomir Kazimierczak poinformował, że zgłosili się Państwo 

Ejzenchart z prośbą o wyjaśnienie odmowy przez Gminę przejęcia drogi, którą 

chcieli bezpłatnie oddać. 

Wójt wyjaśnił, że jest to droga z ustanowioną służebnością. Gmina nie może 

przejmować takich dróg. 

Wójt poinformował, że Nadleśnictwo przysłało umowę na użyczenie drogi w 

kierunku Konar. Jest bardzo dużo obwarowań, że należy się zastanowić czy 

warto podejmować takie ryzyko podpisując umowę. 

 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji Marcin Szopski 

zakończył posiedzenie. 

Protokółowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska            Marcin Szopski 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


