
 

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 11.12.2013 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 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo  na 2013 r. 

   b)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

      2013- 2020, 

   c)uchwalenia budżetu na 2014 rok, 

   d)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 , 

   e)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 

   f) 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, 

   g)określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,  

      restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

      zabytków, 

 h)przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i  

   młodzieży”, 

    i)utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów 

      uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo. 

4. Opracowanie planów pracy Komisji na 2014 rok. 

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 13 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu bierze udział 

Przewodniczący Rady Gminy. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby  w związku z przybyciem 

delegacji rolników zmienić porządek obrad i przesunąć sprawy różne przed 

omawianiem uchwał. 

Wniosek został przegłosowany.  

 

Ad. 2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 13głosami. 

 



Ad.5. 

Radny Sławomir Kazimierczak przypominał, że już w roku 2009 rolnicy            

z Kobielic i sąsiednich wsi zwrócili się do Wójta o to, aby wytyczyć drogę do 

Konar, co skróciłoby bardzo dojazd do pól. Sprawa nie została załatwiona 

pozytywnie, ponieważ rolnik, od którego gmina chciała kupić grunty na drogę 

wycofał się i nie pojechał do Notariusza, dodał, że Wójt wówczas skierował 

sprawę do SKO. 

Radny  potwierdzał  swoje wypowiedzi pismami otrzymanymi od rolnika, który 

miał sprzedać grunt. 

Dodał, że w tym roku ponownie postanowiono zająć się drogą do Konar, tym 

razem występując do Nadleśnictwa Włocławek. Na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Radni zapoznali się z porozumieniem przysłanym przez Nadleśnictwo    

i podjęli decyzję, że gmina nie może podpisać porozumienia w sprawie 

użyczenia drogi, ponieważ jest obwarowane zbyt rygorystycznymi przepisami. 

Pan Błażej Włodarski wyjaśnił, że jest zainteresowany i zaangażowany              

w sprawę wytyczenia drogi.  

Stwierdził, że udostępnienie drogi przez Nadleśnictwo okazało się niezbyt 

dobrym rozwiązaniem.  

Dodał, że rozmawiał z rolnikiem – zgodnie z art.5 ust.2 – „ze względu na dobro 

osoby fizycznej”, który w 2009 r. miał sprzedać grunt.  

Rolnik ten jest chętny sprzedać grunt, ale na pewno nie za „przysłowiową 

złotówkę”. 

Pan Jaskulski Robert poinformował, że należałoby rozwiązać jakoś ten problem, 

ponieważ przejazd przez las łączy się często z nieprzyjemną rozmową                 

z leśniczym. 

Wójt również przypomniał przebieg rozmów i czynności jakie zostały 

wykonane w celu  zakupu gruntu. Geodeta wytyczył drogę, rolnik wyraził 

zgodę, Gmina poniosła koszty. Wszystko było uzgodnione, niestety rolnik 

wycofał się przed podpisaniem aktu notarialnego. Wójt dodał, że  nie jest 

prawdą , że Gmina skierowała sprawę na rolnika  do SKO. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, czy p. zgodnie z art.5 ust.2 – „ze względu na 

dobro osoby fizycznej” był zaproszony na posiedzenie Komisji? 

Radny Sławomir Kazimierczak wyjaśnił, że nie, ale rozmawiał kilkakrotnie          

z tym Panem i jest na tak. 

Zapytał, czy jeżeli rolnik będzie chciał 10 czy 20 zł za 1 m
2
, to czy gmina jest   

w stanie podejść do tego tematu. 

W sprawie pieniędzy Wójt wyjaśnił, że do tej pory jeżeli jakiś grunt był 

potrzebny na cel publiczny, wówczas zainteresowani rolnicy przekazywali go za 

darmo bądź to za „przysłowiową złotówkę”. Gmina natomiast ponosiła 

wszystkie koszty z tym związane tj. koszt geodety, notariusza. 

Jeżeli Gmina wypłaci większą należność za grunt, wówczas nikt więcej nie odda 

za przysłowiową złotówkę, a Gminy nie stać na ponoszenie takich kosztów. 

Wówczas w gminie nic się nie wykona: ani kanalizacji, ani innych inwestycji 

liniowych gdzie będzie potrzeba skorzystania z kawałka prywatnego gruntu. 

Wójt poprosił mieszkańców, aby wpłynęli na rolnika, żeby żądana przez niego 

kwota za grunt nie była zbyt wygórowana. 



Radny Wiesław Szczepański poinformował, że był w 2009 roku na wizji 

lokalnej w Kobielicach i wówczas ten Pan żądał kwotę za m
2 

taką jak 

obowiązują w Warszawie. 

Jedna z przybyłych Pań poinformowała, że mieszkańcy są zdecydowani również 

dołożyć jakąś kwotę na zakup tych gruntów. 

Radny Marcin Szopski zaproponował, aby u Wójta zorganizować spotkanie 

zainteresowanych stron. 

Po opuszczeniu posiedzenia przez mieszkańców została wyjaśniona sprawa 

skierowania odwołania do SKO. 

Wójt udowodnił, że odwołanie złożył rolnik, a nie Gmina. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że mógł się pomylić,  nie doczytać 

kto złożył odwołanie.  

Na słowa p. Skarbnik, że w teren poszła już wiadomość, że to Wójt był „tym 

złym” Radny odpowiedział, że przeprasza i mieszkańcom wyjaśni jak było. 

Na posiedzenie Komisji ponownie przybyli mieszkańcy zainteresowani drogą do 

Konar z wiadomością, że p. zgodnie z art.5 ust.2 – „ze względu na dobro osoby 

fizycznej” wyraził zgodę na spotkanie w dniu 13.12.br.oraz i zaproponował 

kwotę 35 zł za 1m
2
 gruntu. 

Ustalona została godz. 10
 00

. 

Radny Zdzisław Sobieraj poinformował, że będzie przeciwny  na zapłacenie 

przez Gminę takiej kwoty. 

 

Ad.3. 

a)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej budżet na 2013 r. 

Dochody należy zmniejszyć m.in. o kwotę 55 tys. zł z tyt. niższych niż 

zakładano opłat za zużytą wodę, o kwotę 10,3 tys. zł z tyt. opłat za zezwolenia 

za sprzedaż alkoholu, o kwotę 91 tys. zł z tyt. opłat od mieszkańców za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zwiększenia dochodów dotyczą m.in. podatku rolnego od osób fizycznych – 

kwota 36,8 tys. zł, zwiększenia subwencji oświatowej ze środków rezerwy MEN 

–   83011 zł , są to środki, które MEN zwróciło w związku  z wypłaconymi 

odprawami dla nauczycieli. Odprawy wynosiły ~150 tys. zł.  

Wójt wyjaśnił, że zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 tys. zł z uwagi na 

trudności w realizacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Siniarzewie, 

ponieważ do tej pory takie zadania wykonywane były na zgłoszenia a teraz        

w Starostwie żądają pozwolenia na budowę, co wiąże się z wydłużeniem 

terminów. 

Radny Adam Nenczak zapytał, czy jest konieczne przekazywać środki 

otrzymane  z MEN do szkoły w Siniarzewie? 

Wójt wyjaśnił, że jest to tylko dobra wola Rady. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2. 

c)Wójt omówił projekt budżetu na 2014 r. 

Poinformował, że od początku tej kadencji majątek Gminy wzrósł o 4,56 mln zł,      

a pozyskane środki to 3,5 mln zł przez 3 lata. 

Wójt wyjaśnił, że gminy, które przekroczyły próg zadłużenia będą 

opracowywać budżet na 2014 r wspólnie z  RIO dołączając program naprawczy. 



W roku 2014 nie ma pieniędzy z UE na drogi i kanalizację.  

Będą składane wnioski na projekty poprzez LGD, ale muszą one  łączyć inne 

gminy powiatu. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że któryś z Radnych  powiedział, że w Gminie Osięciny 

podatek rolny wynosi  tylko  42 zł, ale gmina Osięciny  z tego tyt. ma dochód          

~1,5 mln zł, bo jest obrazowo dużo większa od naszej gminy. 

Wójt zasugerował, żeby w przyszłym roku, jeżeli  pojawią się jakieś środki, 

Radni wyrazili zgodę na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom UG , 

którzy dobrze pracują i przyczyniają się do pozyskiwania znacznych środków 

finansowych pozabudżetowych tj. dotacji dla naszej Gminy. 

Radny Adam Nenczak poparł propozycję , dodając, że jest to dobra kadra, która 

za własne pieniądze podnosiła kwalifikacje. 

Radny Sławomir Kazimierczak był przeciwny, uzasadniając, że wiele osób        

w gminie nie ma za co żyć, wielu by też chciało tu pracować, a niektórzy               

z pracowników oraz ich współmałżonkowie mają gospodarstwa i pracują                 

w Urzędach. 

Radny Michał Mańkowski zaproponował, aby w roku 2015 zaplanować 10 tys. 

na dokumentację przebudowy drogi w Leszem.  

Radny Marcin Szopski zaproponował, aby w roku 2014 zaplanować środki na 

dokumentację przebudowy drogi Gosławice – Gęsin. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, która z parafii otrzyma dotację. 

Wójt wyjaśnił, że będzie dzisiaj omawiany projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,       

a kto otrzyma zdecydują Radni. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował,  skoro gmina posiada ciągnik, 

żeby kupić pług i odśnieżać drogi, miał uwagi do organizowania pikniku 

rodzinnego, uznając go za niepotrzebny. 

Wójt odpowiedział, że należy mieszkańcom zaproponować również i taką formę  

rozrywki, ponieważ nie wszystkie sołectwa organizują spotkania integracyjne.  

Radny Andrzej Wąsikowski stwierdził, że piknik gminny należy kontynuować 

zasugerował również, że w tych sołectwach, gdzie są organizowane imprezy 

integracyjne powinno się przeznaczyć większe kwoty niż 1 tys. zł. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że w Sędzinie nie można 

zorganizować takiej imprezy, ponieważ nie ma współpracy z z-cą sołtysa. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, żeby na następne lata zaplanować zakup 

większego sprzętu ( beczki asenizacyjnej), a na następny rok podnieść sołtysom 

dietę do 400 zł na kwartał. 

Radny Sławomir Kazimierczak był przeciwny podwyżce diety sołtysom, 

stwierdził, że jeżeli ktoś się decyduje być sołtysem, to powinien się liczyć           

z obowiązkami.  

Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu nie ma takich 

pieniędzy. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3. 

d) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2014-2020 , 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4. 

e) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 



Narkomanii na 2014 rok, wyjaśnił, że uchwała dotyczy wykorzystywania 

środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Pieniędzy tych nie można przeznaczyć na inny cel.  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5. 

f)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, 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6. 

g)Wójt omówił projekt uchwały sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie na  prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy 

Zakrzewo, 

Ustalono, że w roku 2014 podmiot ubiegający się o dotacje powinien złożyć do 

Wójta wniosek do dnia 30 kwietnia, a w latach  następnych  do 30 września roku 

poprzedzającego wykonanie robót. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7. 

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

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i  młodzieży”, poinformował, że 

obecnie proponuje się, aby pomoc materialną przyznawać uzdolnionym 

uczniom tylko za wysokie wyniki w nauce.  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8. 

i)Sekretarz omówił projekt uchwały w spr. utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

Zakrzewo. Poinformował, że Komisarz Wyborczy zarządził wybory 

uzupełniające na dzień 2 lutego 2014 r. Omówił kalendarz wyborczy.  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

Ad. 4. 

Członkowie Komisji opracowali plany pracy na 2014 rok. 

 

Ad.5. c.d. 

Pani Skarbnik omówiła stan zaległości za wodę i za odpady komunalne na dzień 

10 grudnia br. 

Wójt poinformował że : 

- Ekoskład przygotował nowy harmonogram wywozu odpadów do 30.06.2014 r. 

- wpłynęła skarga od mieszkańca Zakrzewa na Ekoskład, że nie chcą zabierać 

od nich odpadów. Kierowcy nie chcą wjeżdżać na posesję, ponieważ mieli 

przykry incydent, natomiast skarżący nie chce przyjąć do wiadomości, że 

powinien wystawić worki przy drodze głównej, na skraju swojej posiadłości. 

- z Przewodniczącym Rady został ustalony termin XXVIII Sesji na dzień 

20.12.br. godz. 14
00

. 

Radny Adam Nenczak zwrócił się z prośbą, żeby informować  ludzi o 

naprawach awarii wodociągów, ponieważ później prze kilka dni leciała brudna 

woda. 

Zaproponował, aby przy nasadzeniach drzew w Sędzinie przy drodze 

wojewódzkiej sadzić je za rowem. 



Wójt poinformował, że na osiedlu w Zakrzewie należy wyciąć drzewa, 

ponieważ korzenie niszczą chodnik. 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji Marcin Szopski 

zakończył posiedzenie. 

Protokółowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska             Marcin Szopski 

  

 

 

 

 


