
Protokół nr XXVII/2013 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 7 listopada 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -11     

Frekwencja             -78% 

Nieobecni  radni: Franciszek Lewandowski, Andrzej Wąsikowski, Zdzisław 

Sobieraj. 

 

Porządek obrad: 

  1.Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

  2.Stwierdzenie quorum. 

  3.Powołanie protokolanta. 

  4.Porządek obrad sesji. 

  5.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

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

     sesji: 

     a) wystąpienie Wójta Gminy, 

     b) dyskusja, 

     c) podjęcie uchwały ( do protokołu). 

  8.Interpelacje i zapytania radnych. 

  9.Informacja z realizacji wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.- 

     zapoznanie z uchwałą RIO w spr. wyrażenia opinii o przedłożonej przez  

     Wójta Gminy Zakrzewo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  

     za pierwsze półrocze 2013 roku. 

10.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych  

     porządkiem obrad sesji. 

10.1. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu  

        Gminy Zakrzewo  na 2013 r., 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały. 

10.2. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  

        Finansowej  na lata 2013-2020, 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały. 



10.3.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej  

        podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na  

        2014 r.  

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały. 

10.4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

        nieruchomości i zwolnień w tym podatku na  2014 r., 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały. 

10.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

         środków transportowych w 2014 r., 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały. 

10.6.Podjęcie 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, 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały.  

10.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe  

        odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

        c) dyskusja, 

        d) podjęcie uchwały. 

10.8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

        a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

        b) podjęcie uchwały. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych przez radnych. 

      a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy, 

      b) dyskusja, 

      c) podjęcie uchwały do protokołu. 

13. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych przez kierowników  

      Urzędu Gminy  i jednostek organizacyjnych. 

      a) wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) dyskusja, 

      c) podjęcie uchwały do protokołu. 



14.Wnioski lub oświadczenia radnych. 

15.Informacje lub komunikaty. 

16.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXVII 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika, Sekretarza, radcy 

prawnego, mieszkańców  oświadczył, że zgodnie z listą obecności uczestniczy 

11 radnych, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 14 radnych. 

 

Ad.4. 

Porządek obrad pozostał bez zmian. 

 

Ad.5. 

Protokół z XXVI Sesji został przyjęty 10 głosami, przy 1 przeciwnym. 

Ad. 6. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres od XXVI sesji, tj. od dnia      

29 sierpnia 2013r. ( zał. nr 1). 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady 

Gminy w dniu 29 sierpnia  2013 r.( zał. nr 2). 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania uchwał. 

 

Ad.8. 

Radny  Sławomir Kazimierczak zgłosił następujące zapytania i uwagi: 

1) Protokół z Sesji powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady 

już przed sesją. 

2) Ile wynosił koszt naprawy schodów przed DK i kto był wykonawcą? 

Prawdopodobnie naprawa była nie pierwszy raz? 

3) Ilu stażystów było zatrudnionych w Gminie w  2013 roku? 

4) W dniu 16.09.2013 r. była kontrola autobusów szkolnych prze inspekcję 

ruchu drogowego, jakie były wyniki? 

5) Czy z budżetu Gminy DK otrzymał pieniądze na piknik rodzinny? 

6) Czy Wójt nie czuje dyskomfortu po artykule w Gazecie Pomorskiej na 

temat zakupu książek do j. angielskiego w Gimnazjum? 

7) Kto jest dostawcą ekogroszku do PSP, DK, Gminy? Dlaczego nie 

otrzymałem zaproszenia na przetarg. Czy jest praktykowane, ze do 

oferentów wysyłane są zapytania? 



8) Jaka jest ściągalność za śmieci? 

9) Czy Pan może potwierdzić słowa wypowiedziane na spotkaniu w 

Sędzinie, że ci co złożą deklaracje w sprawie budowy kanalizacji, będą 

mogli się wycofać w każdej chwili. Kilku nie złożyło deklaracji, czy są 

instrumenty zmuszające do przyłączenia się, czy Pan stosował takie 

praktyki? 

10)Kiedy będzie wykonana dokumentacja na budowę kanalizacji w  

     Sędzinie? Przewidywany termin rozpoczęcia budowy.   

     11)Jakie są wydatki administracyjne przy gospodarce odpadami, ponieważ 

          cena w przetargu była 6,25 zł i 10 zł, a mieszkańcy płacą 7zł i 14zł.? 

     12)Na sesji w dniu 21.03. br była mowa o budowie rurociągu solankowego, 

          czy została już  wykonana dokumentacja? 

     13)Za jaką kwotę jest wydzierżawiony  teren za boiskiem w Michałowie  

          OHZ. Czy Pan umorzył raty podatku OHZ w latach 2000-2013? 

     14)Na jaką sumę umorzył Pan podatki rolnikom, czy są umarzane podatki  

          od nieruchomości i należności za wodę i ścieki ? 

     15)Zawnioskował o przekazanie pisma od Nadleśnictwa Włocławek 

          w sprawie użyczenia drogi przez las w kierunku Konar. 

     16)Poinformował, że 19.08. br. złożył wniosek z prośbą o udostępnienie  

          informacji dot. umorzeń podatku GS w latach 2000-2013.i otrzymał  

          odpowiedź dot. tylko roku 2012, ponieważ do roku 2007 są w archiwum. 

          Poprosił o umorzenia  z lat 2008-2013. 

     17)Czy GS korzysta z pomocy prawnej prawnika UG? 

 

Radny Adam Nenczak: 

1) W Sędzinie są wykonywane rowy przy drodze wojewódzkiej, ponieważ 

pobocze jest zbyt wąskie, może należałoby pomyśleć o wybudowaniu 

chodnika po drugiej stronie szosy. 

2) Zwrócić się do firmy budującej rowy w Sędzinie, żeby naprawili 

przepusty. 

3) Zaproponował, aby 1 tys. zł, przeznaczony na spotkanie integracyjne  

przenieść do budżetu na drugi rok, ponieważ w tym roku w Sędzinie nie 

zostały wykorzystane. Z p. sołtys mają wspólny pomysł na wykorzystanie 

2 tys. zł. 

4) Zwrócił się z prośbą, aby sołtysi pomogli Izbom Rolniczym w zbieraniu 

podpisów na listach o przywrócenie uboju rytualnego. 

5) Poprosić Ekoskład, aby może obniżyli cenę wywozy śmieci. 

 

Ad.9. 

Wójt omówił realizację budżetu za I półrocze 2013 oraz zapoznał z uchwałą 

RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zakrzewo 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 

roku.( zał. nr 3). 

 

Ad.10.1. 

a)Wójt omówił projekt uchwały dot. zmian w budżecie gminy na 2013r. 



b)Radny Marcin Szopski zaproponował, aby Komisje nie przedstawiały opinii 

przy każdej uchwale, ponieważ wszystkie projekty były zaopiniowane 

pozytywnie oprócz uchwały w sprawie podatku rolnego, gdzie Komisja 

Rewizyjna nie zajęła stanowiska. Radni zaakceptowali wniosek.                                          

c)Radny Adam Nenczak powiedział m.in. że przy omawianiu likwidacji szkoły 

w Siniarzewie, nigdy nie było mowy o dotacji jeżeli będzie funkcjonować 

niepubliczna szkoła, a teraz lekką ręką dajemy 25 tys. zł. 

Wójt ponownie wyjaśnił Radnym, że od 1.09.br zmieniła się ustawa oświatowa. 

Od września do grudnia na każde dziecko przedszkolne gmina otrzymuje 414 zł. 

Jeżeli do przedszkola chodzi dziecko z innej gminy, to tamte gminy zwracają 

nam pieniądze. 

Wójt poinformował, że do MEN zostało wysłane pismo o zrefundowanie 

odpraw, jeżeli Ministerstwo przekaże jakieś środki, wówczas radni zdecydują o 

przekazaniu ich dla dzieci od klasy 1-6 ze Szkoły w Siniarzewie. 

P. Skarbnik przypomniała, jak na sesji czerwcowej p. Przybysz złożyła wniosek 

na ręce Przewodniczącego Komisji Oświatowej, aby Gmina wystąpiła do MEN 

o takie środki. Wcześniej nie można było mówić o żadnych dodatkowych 

środkach, ponieważ nie pozwalał na to stan prawny, który obowiązuje od           

1 września br. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVII/166/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Zakrzewo na rok 2013, która została podjęta 11 głosami. 

 

Ad.10.2. 

a)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej WPF na lata 2013-2020. 

b)Opinie pozytywne wszystkich Komisji. 

c)Brak dyskusji. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXVII/167/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2020, która została przyjęta 11 głosami. 

 

Ad.10.3. 

a)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. 

b)Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje zaopiniowały 

pozytywnie. 

c)brak dyskusji.  

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXVII/168/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2014 rok, 

która została przyjęta 11 głosami. 

 

Ad.10.4. 

a)Wójt omówił projekt uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2014 r. 



b)Opinie pozytywne wszystkich Komisji. 

c)Brak dyskusji. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXVII/169/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2014 r., która została przyjęta 11 

głosami. 

 

Ad.10.5. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych w 2014 roku, 

b)Opinie pozytywne wszystkich Komisji. 

c)Brak dyskusji. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVII/170/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych w 2014 roku, która została przyjęta 11 głosami. 

 

Ad.10.6. 

a)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. 

b)Opinie pozytywne wszystkich Komisji. 

c)Brak dyskusji. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVII/171/2013 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, która została przyjęta 11 głosami. 

 

Ad.10.7. 

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

odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo. 

b)Opinie pozytywne wszystkich Komisji. 

c)Brak dyskusji. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXVII/172/2013  w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo, która została przyjęta         

10 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.10.8. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

b)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVII/173/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, która została 

przyjęta 11 głosami. 

 

 



 

Ad.11. 

Przewodniczący Rady w sprawie podpisu pod protokołem z sesji wyjaśnił, że 

jest podpisywany dopiero po przyjęciu go przez radnych.  

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

-  w sprawie zatrudnienia stażystów odpowiedź zostanie udzielona pisemnie, 

- kontrola autobusu szkolnego – inspekcja drogowa robi niezapowiedziane 

kontrole, gmina nie jest informowana o wynikach, tylko właściciel autobusów, 

-  środki dla Ekoskładu -  w budżecie są zaplanowane środki dla Ekoskładu na 

budowę PSZOK. Ekoskład dobrze działa, zatrudnia dużo pracowników, a  nasi 

mieszkańcy w ramach dofinansowania mają prawo bezpłatnie wywozić odpady 

niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny itp. 

-piknik był finansowany ze środków DK, 

- artykuł w gazecie był krzywdzący, ponieważ rodzice zakupili książki do  jęz.  

angielskiego w księgarni  językowej w Toruniu, gdzie cena była niższa              

o ok. 20 zł, niż w pobliskich księgarniach, 

- dostawcą ekogroszku są „składy węgla.pl”. Zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych w zakupach do 14 tys. euro, można wysłać zapytanie ofertowe do 

kilku dostawców z odpowiednimi parametrami i wybiera się dostawcę z 

najniższą ceną, 

- Wójt podał wysokość zaległości za odpady w poszczególnych miesiącach. 

P. Skarbnik wyjaśniła, na co są przeznaczone pieniądze wynikające z różnicy 

pomiędzy ceną w  przetargu, a pobierana od mieszkańca: zatrudniony jest 

pracownik na ½ etatu, na zakup papieru, kopert, znaczków na wysyłanie 

upomnień, zakupiono 3 programy do rozliczania należności. Wójt nie może 

wysyłać tytułów wykonawczych, natomiast zadłużenia może regulować 

potrącając z akcyzy za paliwo,  

- można zrezygnować z podłączenia się do kanalizacji ściekowej, pomimo 

złożenia deklaracji  o przyłączeniu, 

- są przepisy prawne na podst. których można zmusić mieszkańca do 

podłączenia się do kanalizacji, 

- jeżeli będzie w budżecie  na 2014 r. zaplanowana kwota na dokumentację na 

budowę kanalizacji, to w 2015 r będzie budowana w Kuczkowie, a w 2016 r      

w Sędzinie, 

- przedstawiciele Orlenu informowali o zamiarze budowy rurociągu, do tej pory 

nie ma żadnej innej informacji, 

-dzierżawa nieruchomości  w Michałowie - odpowiedź będzie udzielona na 

piśmie, 

- OHZ nie płacą podatków, ponieważ korzystają ze zwolnień z tyt. 

przeprowadzonych inwestycji, 

- zaległości za wodę i ścieki nie są umarzane, są rozkładane na raty, 

- na jaką kwotę zostały umorzone podatki rolnikom i od mieszkań – odpowiedź 

będzie udzielona na piśmie, 

- pismo z Nadleśnictwa jest korespondencją skierowaną do UG, nie można go 

udostępniać osobom trzecim.  



- GS „SCh” w Zakrzewie miała umorzony podatek w 2012 r. Należało pomóc  

firmie, która zatrudniała dużo ludzi i znajdowała się w trudnej sytuacji 

finansowej,  

- inna pomoc nie była udzielana GS „SCh”, likwidator był i poinformował               

o likwidacji spółdzielni. 

- w Sędzinie są głębokie rowy, bo trwa budowa odwodnienia drogi 

wojewódzkiej, poczekajmy do jej zakończenia, a z budową chodnika należy 

poczekać, 

- kwota zaplanowana w budżecie na spotkania integracyjne w sołectwach 

niewykorzystane, nie przechodzą na rok następny, 

- w sprawie wspierania Izb Rolniczych w zbieraniu podpisów należy zwrócić się 

z prośbą do sołtysów, 

- od Ekoskładu nie można żądać niższych cen, ponieważ cena była wyłoniona w  

przetargu, umowa jest podpisana do końca 2014 roku. 

W sprawie remontu schodów, wyjaśnień udzielił dyrektor DK. 

Wymiana kosztowała 2,5 tys. zł. Wykonawca był wybrany w formie  zapytania 

o cenę. Remont wykonała firma CARGAZ jako najtańsza. 

Koszt pikniku rodzinnego wyniósł ok. 9 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu 

DK. 

 

Ad.12. 

Przewodniczący Rady złożył informację o składanych oświadczeniach 

majątkowych przez radnych. ( zał. nr 4). 

Radni przyjęli informację 10 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.13. 

Wójt złożył informację o składanych oświadczeniach majątkowych przez 

kierowników Urzędu Gminy  i jednostek organizacyjnych. ( zał. nr 5). 

Radni przyjęli 11 głosami złożoną informację. 

 

Ad.14. 

Radny Sławomir Kazimierczak odniósł się do „ataku na swoją osobę” sprzed 

dwóch miesięcy na XXVI Sesji, stwierdzając, że  był bardzo zaskoczony , że to 

„Jego” wyborcy tak atakują, ale „ja staram się być prawdomówny i się nie 

zmienię, jeżeli będzie atak na moją osobę, to również będę atakował”.  

Wiele krytycznych słów skierował pod adresem „ atakującej Go Dziewuszki       

i jej Matki”. 

Skierował również słowa krytyki pod adresem  Przewodniczącego Rady            

w sprawie informacji na temat oświadczeń majątkowych oraz pism 

skierowanych do Urzędu Skarbowego. Miał uwagi do rozmów na temat 

dzierżawy gruntów z  p. Banaszkiewicz. 

Radny Adam Nenczak skrytykował wypowiedź Radnego Sławomira 

Kazimierczaka i zapytał, jakby się czuł, gdyby ktoś na takim forum wypowiadał 

obraźliwe słowa pod adresem Twojej córki. 



Sołtys wsi Sędzin skrytykowała wystąpienie radnego Sławomira Kazimierczaka, 

uznając je za nietaktowne, stwierdzając, że takie słowa nie godzi się, aby Radny 

wypowiadał na Sesji obrażając mieszkańców. 

P. Skarbnik wyraziła swoją opinię na temat pytań zadawanych przez Radnego 

Sławomira Kazimierczaka, stwierdzając, że są tendencyjne, roszczeniowe           

i zadawane mimo wcześniej udzielonych wyjaśnień, stwierdziła również, że 

opinie Radnego na temat realizacji budżetu i pracy urzędników są zawsze 

negatywne.  

Wójt wyjaśnił w sprawie analizy oświadczeń majątkowych, że jest ona w gestii 

Przewodniczącego Rady. 

 

Ad. 15. 

Kierownik ZOS p. Anna Cerak złożyła informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Zakrzewo w roku szkolnym 2013/2013. ( zał. nr 6). 

- Radny Michał Mańkowski podziękował dyrektorowi DK za użyczenie 

stolików i parasoli na spotkanie sołeckie, które odbyło się w Lepszem. 

- Wójt wyjaśnił na temat wysokości ceny za ścieki dla Konecka, która musi być 

inna, ponieważ nie wszystkie koszty można uwzględniać przy jej wyliczaniu. 

- Wójt poprosił Radnych o podjęcie decyzji w sprawie budowy kanalizacji        

w Sędzinie, ponieważ do chwili obecnej spłynęło 70% deklaracji i należy          

w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanować inwestycje.  

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że jest to bardzo trudny temat              

i kosztowny, miał wątpliwości, czy w przyszłości nie okaże się, że będzie 

zamknięta szkoła w Sędzinie z zamian za wybudowanie kanalizacji? 

Radny Adam Nenczak stwierdził, że powinno się wybudować kanalizację, 

ponieważ obowiązują OSN  i rolnicy będą musieli się wykazać gdzie 

odprowadzają  ścieki. 

Wójt odpowiedział, że sytuacja finansowa szkół jest trudna, działalność naszych 

szkół będzie zależeć od ilości uczniów. 

Radny Michał Mańkowski poinformował, że mieszkańcy Siniarzewa też się 

dopytują, kiedy będzie kanalizacja ściekowa budowana w ich miejscowości. 

 

Ad.16. 

Przewodniczący Rady o godz.14
00

,
 
po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął 

XXVII Sesję . 

 

Protokołowała:       Przewodniczący RG 

 

U. Skrzypińska         Zdzisław Dzioba 


