
Protokół nr XXVIII/2013 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -13     

Frekwencja             -93% 

Nieobecni  radni: Stanisław Bretes. 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

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

   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 2013 r., 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.2. 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. 

9.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie   

          uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na 2014 r, 

       



      c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      d dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

9.4. Podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2020 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie uchwały RIO  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie  

          uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

          Zakrzewo 

      c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

       na 2014 rok, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać  

       przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  

       działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

       i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo      

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały.  

9.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na  

       sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  

       budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania  

       edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

      przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

9.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych  Komisji  

      Rady Gminy Zakrzewo na 2014 rok, 



      a) omówienie projektu uchwały 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, 

      b) dyskusja, 

      c) podjęcie uchwały. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wnioski lub oświadczenia radnych. 

12.Informacje lub komunikaty. 

13.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1,2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 14 
00

 otworzył XXIII 

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

mieszkańców  oświadczył, że zgodnie z listą obecności uczestniczy 13 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 13 radnych. 

 

Ad.4. 

Wójt zaproponował, żeby z porządku obrad znieść pkt. 9.9. z uwagi na to, że nie 

będzie głosowania, ponieważ utworzył się jeden komitet wyborczy, który zgłosi 

1 kandydata. 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił wniosek, aby mieszkańcy zainteresowani 

drogą z Kobielic do Konar, którzy przybyli na dzisiejszą sesję  mogli się 

wypowiedzieć wcześniej, a nie dopiero w pkt 12. 

Radny Andrzej Wąsikowski poparł wniosek radnego Kazimierczaka. 

Radni jednogłośnie przegłosowali zgłoszone wnioski. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

5.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

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

   sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu). 

8.Dyskusja na temat drogi Kobielice-Konary. 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 



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 uchwalenia budżetu na 2014 rok, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie   

          uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na 2014 r, 

      c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      d dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

10.4. Podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2020 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie uchwały RIO  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie  

          uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

          Zakrzewo 

      c) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

10.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

       na 2014 rok, 

      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 określenia wymagań, jakie powinien spełniać  

       przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  

       działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

       i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo      

      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 określenia zasad udzielania dotacji na  



       sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  

       budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

      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 przyjęcia „Lokalnego programu wspierania  

       edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

10.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych  Komisji  

      Rady Gminy Zakrzewo na 2014 rok, 

      a) omówienie projektu uchwały 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, 

      b) dyskusja, 

      c) podjęcie uchwały. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wnioski lub oświadczenia radnych. 

13.Informacje lub komunikaty. 

14.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.5.  

Protokół z XXVII Sesji został przyjęty 12 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

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. 

Wójt poinformował, że obecnie dyskusja na temat drogi jest zbędna, 

ponieważ na spotkaniu z państwem Rosińskimi zostało uzgodnione, że jeżeli 

podejmą inną decyzję, aniżeli żądanie 35 zł za m
2
 gruntu to poinformują o tym 

gminę. 

Mieszkanka Kobielic zapytała, czy jeżeli p. Rosińscy nie ustąpią z ceny, to czy 

gmina jest w stanie zapłacić żądaną kwotę, czy jest sens o co walczyć?   



Wójt  przypomniał, że z państwem –zgodnie z art. 5 ust.2- ze względu na dobro 

osoby fizycznej” było podpisane porozumienie   o sprzedaży gruntu pod drogę 

za 1 zł za m
2
,niestety przed podpisaniem aktu notarialnego wycofali się,  z 

uwagi na niewłaściwy wg nich przebieg drogi. 

Wójt poinformował, że w gminie niejednokrotnie kupowano grunt na cel 

publiczny i największą zapłaconą kwotą było 2 zł za m
2
. Gmina zawsze ponosiła 

koszty rozgraniczeń i notariusza. 

W naszym województwie wg GUS średnia cena za 1 m
2 

gruntu rolnego 

kształtuje się 2,7 zł. 

Przed sprzedażą i tak rzeczoznawca musiałby wycenić ten grunt. Jest 

niedopuszczalne, aby Gmina zapłaciła tak wysoką cenę. 

Państwu zgodnie z art. 5 ust.2- ze względu na dobro osoby fizycznej”  

proponowano również, aby wyrazili zgodę na ustanowienie służebności i 

przejazdu przez swoją działkę jeżeli chcą pomóc innym rolnikom. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy kupując ten grunt przez gminę, 

musi być plan zagospodarowania przestrzennego. 

Poinformował, że mieszkańcy chcieli by wpłacić pewną część należności, która 

pokryje np. koszty geodety tj. ~2 tys. zł. 

Wójt odpowiedział, że gdyby był taki plan, byłoby łatwiej, niestety planu 

zagospodarowania nie ma. 

Radny Zdzisław Sobieraj przytoczył średnie ceny gruntu w naszym regionie      

w III kwartale tego roku, informując, że nie wyrazi zgody na to, aby Gmina 

wypłaciła tak wysoką kwotę za grunt. 

 

Ad.9. 

Radny Adam Nenczak – zapytał, czy temat drogi z Kobielic do Konar jest 

zamknięty, ponieważ na wspólnym spotkaniu uzgodniono, że będzie jeszcze 

dyskusja na Komisjach? 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

1) czy istnieje możliwość zaciągnięcia  kredytu na budowę kanalizacji               

w Sędzinie? 

2) w projekcie budżetu na 2014 rok jest zapis, że subwencja oświatowa 

wystarczy na 73% wynagrodzeń w szkołach. Są prognozy pesymistyczne, „czy 

przewiduje Pan w kolejnych latach zamknięcie szkoły w Sędzinie? 

3) kto wygrał przetarg na olej opałowy ? 

4) zaprosić na następną sesję przedstawiciela GSW, żeby rozliczył się z dotacji. 

Poinformował, że są złe opinie mieszkańców  na temat działalności  spółki. 

5) W szkole i wokół DK jest monitoring, czy w UG też jest. Czy poza obrazem 

jest nagrywany głos i jak długo są przechowywane nagrania? 

6) 10.12. br. ukazał się w gazecie pomorskiej  art. o działalności Wójta w formie 

ogłoszenia. Z czyich pieniędzy zostało opłacone? 

7)  Na poprzedniej sesji Wójt obiecał, że prześle na o umorzeniach GSSCh za 

lata 2009-2013, w odpowiedzi była mowa o roku 2008 i że lata do 2007 są już 

wybrakowane. Jeżeli nie było umorzeń to powinno być napisane. 

8) Poprosił, żeby w okresie świątecznym paliło się oświetlenie uliczne całą noc. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, ile kosztowała przyczepka z urządzeniem 

oraz do czego służy, które jest na  oczyszczalni ścieków? 



 

 

Ad.10.1. 

a)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  uchwalenia 

budżetu  Gminy Zakrzewo  na 2013 r., 

b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów 

zaproponował, aby nie opiniować każdej uchwały, ponieważ wszystkie Komisje 

zaopiniowały wszystkie uchwały pozytywnie. 

Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. 

c) Radny Adam Nenczak stwierdził, że ponieważ Szkoła Podstawowa  w 

Siniarzewie nie jest już naszą szkołą, to Gmina nie powinna przekazywać 

dotacji, dotację przeznaczyć dla naszych szkół. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że tę dotację należy przekazać, 

ponieważ  uczęszczają tam dzieci z naszej gminy. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/174/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Zakrzewo na rok 2013, która została podjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.2. 

a)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej   

Prognozy Finansowej na lata 2013-2020, 

b) opinia  Komisji- pozytywna, 

c) brak dyskusji, 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXVIII/175/2013 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

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

 

Ad.10.3. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. 

Poinformował, że w roku 2014 będą kończone inwestycje wcześniej 

zaplanowane. Nowe inwestycje są planowane na lata 2015, 2016, ponieważ 

wtedy będzie podział nowych środków finansowych  z Unii Europejskiej. 

W przyszłym roku planuje się wykonać zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  

przy OSP w Siniarzewie, jest podpisana  umowa  na dofinansowanie  133 tys. zł             

z Urzędu Marszałkowskiego. 

W Siniarzewie będzie trzeba wybudować chlorownie, małe pomieszczenie,       

w którym będą urządzenia dozujące chlor,  zgodnie z zaleceniem Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

b) Wójt przedstawił Uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Zakrzewo na 2014 rok ( zał. nr 3). 

c) opinia Komisji - pozytywna, 

d) Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy dotacja na ochronę zabytków  

jest planowana na jeden cel czy na wszystkie zabytki? 

Do zaplanowanych inwestycji nie wnosił żadnych uwag, natomiast miał uwagi 

do „rozdawania pieniędzy” np. dla klubu wędkarskiego, klubu seniora, czy 

opłacania badań pracownikom oczyszczalni ścieków czy strażaków. 



Radny Zdzisław Sobieraj odniósł się do głosu Radnego Sławomira 

Kazimierczaka, stwierdzając, że każdy może mieć swoje zdanie. Jeśli chodzi          

o koło wędkarskie to są tam nasi ludzie, którzy  bardzo dużo swojego wolnego 

czasu poświęcili na to, żeby ten teren doprowadzić do takiego wyglądu jak jest 

obecnie. 

Jeśli chodzi o budżet, to jest on zrównoważony, nasza gmina jest bezpieczna, 

pracownicy dbają o rozważną politykę finansową. 

Wójt odpowiedział, że o przeznaczeniu środków zaplanowanych na prace 

konserwatorskie będą decydować  radni dla tych którzy  złożą wnioski zgodnie         

z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie. 

W sprawie „rozdawania pieniędzy” Wójt wyjaśnił, że po to jest gmina, żeby 

m.in. pomagać swoim organizacjom, wspierać naszych mieszkańców.  

Jeśli chodzi o finansowanie badań lekarskich dla druhów, to ten obowiązek 

ciąży na pracodawcy. 

Radny Andrzej Wąsikowski dodał, że jeżeli nie pomagałoby się strażakom, to 

na pewno przestali by działać. 

e)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwał                          

Nr XXVIII/176/2013  w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, która            

w głosowaniu jawnym została podjęta 13 głosami. 

 

Ad. 10.4.            

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2014-2020. 

b)Wójt zapoznał z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo, 

c)opinia Komisji - pozytywna, 

d)brak dyskusji, 

e)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/177/2013 w sprawie WPF na lata 2014-2020, która została podjęta 

13 głosami.     

 

Ad. 10.5.  

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2014 rok, 

b)opinia Komisji- pozytywna, 

c)brak dyskusji, 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/178/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

2014 rok, która została podjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.6. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo, 



b)opinia Komisji- pozytywna, 

c)brak dyskusji, 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/179/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać  

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo, która została przyjęta 13 

głosami. 

 

Ad.10.7. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

b) opinia Komisji – pozytywna, 

c) brak dyskusji, 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/180/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, która została przyjęta 12 głosami, 

przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.10.8. 

a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, 

b) opinia Komisji – pozytywna, 

c)brak dyskusji, 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/181/2013 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, która została podjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.9. 

a)Przewodniczący Komisji przedstawili projekty planów pracy swoich Komisji 

na 2014 rok. 

b)brak dyskusji, 

c)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                       

Nr XXVIII/182/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych  Komisji Rady 

Gminy Zakrzewo na 2014 rok, która została podjęta 13 głosami. 

 

Ad.11. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1) Temat drogi w Kobielicach nie jest zamknięty, ponieważ nie jest 

rozwiązany, 

2) Jest szansa, żeby wziąć kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w 

Sędzinie, przygotowania będą tak prowadzone, żeby można było 

skorzystać z II puli środków UE, 

3) Subwencja oświatowa pomimo reorganizacji szkół nie wystarcza na 

utrzymanie  placówek oświatowych. MEN obciął nam subwencję o ~200 



tys. zł. Gdyby dzieci z Siniarzewa przeszły do Zakrzewa, wówczas byłaby 

znaczna oszczędność. W najbliższych latach nie ma zagrożenia 

zamknięcia szkoły w Sędzinie. Ogólnie coraz bardziej się wyludniamy w 

związku z niżem demograficznym. 

4) Przetarg na olej opałowy wygrała Firma Transkol z Piotrkowa Kuj, 

5) Przewodniczący GSW zostanie  zaproszony  na najbliższą sesję. 

6) Monitoring nagrywa 5 dni, szósty dzień jest nagrywany na dzień 

pierwszy. Głosu nie nagrywa się. 

7) W gazecie pomorskiej jest cykl artykułów, co zrobiono w gminie od 

początku kadencji. Zadzwoniła Pani z gazety pomorskiej z propozycją, 

zaprezentowania co zrobiliśmy. Poinformowała, że ten art. będzie 

kosztował ok. 90 zł. Jak się okazało to art. był w formie ogłoszenia 

płatnego, a jego koszt wynosił 220 zł. Prezentacje innych gmin Gazeta 

zamieściła w artykułach prawdopodobnie bezpłatnych. 

8) W sprawie umorzeń podatku GSSCh, odpowiedź została udzielona.   

9) W okresie świąt oświetlenie uliczne nie będzie wyłączone. 

10)Urządzenie, które jest na wyposażeniu oczyszczalni ścieków, to tzw. 

wuko – urządzenie do czyszczenia kanalizacji, które przekazała firma po 

zamortyzowaniu się urządzenia. 

 

Ad.12. 

Radny Sławomir Kazimierczak – stwierdził, że Przewodniczący Rady, że nie ma 

prawa ograniczać czasowo wypowiedzi radnych, uważał za niezgodne ze 

Statutem. 

Miał pretensje do Wójta, że w gazetce gminnej życzenia dla mieszkańców nie 

były od radnych, tak jak proponował świętej pamięci Radny Zbigniew 

Matuszewski. 

Wójt wyjaśnił, że zwyczajowo wymienia się szefów urzędu czy też rad gminy,   

a nie wszystkich pojedynczo. 

 

Ad.13. 

Wójt i Przewodniczący Rady złożyli życzenia świąteczno – noworoczne. 

 

Ad.14. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXVIII sesję             

o godz. 16 
50

. 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady 

 

U. Skrzypińska           Zdzisław Dzioba 

 

 


