
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 12.03.2014 roku. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Omówienie, dyskusja  i zaopiniowanie projektów uchwał  m. in. w sprawie: 

  a) zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo  na 

      2014r., 

    b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

        2014-2020, 

    c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku, 

   d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

        zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych  

       wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

       dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020, 

  e) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

      w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo, 

  f) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom  

      i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach 

     „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, 

  g) utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów  

      do Parlamentu Europejskiego, 

  h) zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania, 

  i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 

      Zakrzewo, 

  j) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych 

    z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Zdzisław Sobieraj. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 11 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu bierze udział 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad. 2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 11 głosami. 



Ad.3. 

Z-ca Wójta poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów 

uchwał: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie obwodów głosowania, 

2) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania 

nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo. 

Zmiana porządku obrad została jednogłośnie przyjęta. 

Następnie Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2014 rok, w której zmniejsza się dochody m.in. o kwotę 184 106,00 zł z tyt. 

zmniejszonej subwencji oświatowej, o kwotę 40 366,00 zł – niższą prognozę  

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

w Siniarzewie  ( po rozstrzygnięciu przetargu), 

zwiększenia natomiast dot. m.in. wyższej dotacji na świadcz. rodzinne o kwotę 

14 800,-zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 

45 562,- zł, odsetki od lokat- 9 000,-zł, zwrot niesłusznie pobranych dotacji – 

8 384,-zł, dzierżawy i najmu – 16 248,-zł. 

Radny Zdzisław Sobieraj zapytał, czy zmniejszenie subwencji dotyczy 

wszystkich szkół? 

P. Skarbnik wyjaśniła, że w żadnej szkole nie można zmniejszyć środków, 

ponieważ nie ma z czego, to  Gmina musi ponieść konsekwencje zmniejszenia 

subwencji.  

Zwiększa się plan wydatków m.in. o 8 tys. zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie  4 oczyszczalni przydomowych, ponieważ w budżecie na 2014 

rok było zaplanowane tylko dla 3, w związku z małym zainteresowaniem           

w roku 2013. Z uwagi na to, że wpłynęło 7 wniosków należało zwiększyć plan 

wydatków. 

- Radny Sławomir Kazimierczak zapytał z jakich miejscowości wpłynęły 

wnioski na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

- Z-ca Wójta odpowiedział, że ze Siniarzewa, Lepszego, Sędzina i Ujmy Dużej. 

Zwiększa się również  plan wydatków m.in. o 40 tys. zł na zakup i transport 

kamienia , które wcześniej zostały przesunięte na sfinansowanie odśnieżania 

dróg gminnych i 6 tys. zł na wykonanie dokumentacji budowy chodnika w m. 

Sędzin. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby kupić pług do gminnego 

ciągnika i odśnieżać, co mogło by obniżyć koszty odśnieżania. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że wówczas należałoby zatrudnić pracownika. 

Radny Wiesław Szczepański dodał, że Firma odśnieżająca pracowała trzema 

ciągnikami i to dużo większymi, aniżeli gminny i cały czas odśnieżali, a jeden 

ciągnik i jeszcze mniejszej mocy nic nie zrobi. 

W sprawie zmian w uchwale budżetowej P. Skarbnik wyjaśniła, że do  sesji 

będzie trzeba wprowadzić zmianę dot. zakupu drukarki do urządzenia PSION. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 



b) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały zmieniającej   WPF na lata 2014-2020. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2. 

c) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy zaszły jakieś zmiany w przepisach 

dot. funduszu sołeckiego? Zaproponował, aby  np. w Sędzinie  zrobić polbruk 

wokół kościoła. 

Z-ca Wójta wyjaśnił, że w mediach mówią o tym, że sołectwa mogą się  łączyć , 

mieć wspólne zadania i występować o dotacje, ale przepisów jeszcze nie ma. 

Radny Adam Nenczak wyjaśnił, że na każdą inwestycję musi być dokumentacja, 

jeśli chodzi o prace przy plebani, to ksiądz chciał wykonać prace z pieniędzy 

unijnych i ludzie nie wyrazili zgody. 

Radny Zdzisław Sobieraj dodał, że w sprawie funduszu sołeckiego w ubiegłym 

roku sołtysi wypowiadali się negatywnie. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3. 

d) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznawania zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

Dochód nie może przekraczać 542 zł dla osób samotnych i 456 zł w rodzinie. 

W niektórych rodzinach był przekroczony dochód o kilka zł i osoby te nie mogły 

skorzystać z dofinansowania posiłku lub zakupu żywności. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4. 

e) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Zakrzewo. 

W związku z nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz tym, że od 1 września 

2014 r Publiczne Przedszkole będzie finansowane przez Gminę ( kończy się 

Projekt „Uśmiech malucha”) będzie pobierana opłata od rodziców za pobyt 

dziecka za czas przekraczający bezpłatne ( 5 godzin) nauczania, wychowanie        

i opiekę nie wyższą niż 1 zł za każdą godzinę. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr5. 

f) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom  i młodzieży, formy i zakresu tej 

pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, 

Radny Zdzisław Sobieraj zgłosił wniosek, aby obniżyć kryterium średniej oceny 

na koniec danego roku szkolnego do 5,1. 

Wniosek został przegłosowany : 7 członków głosowało za, 4 wstrzymało się. 

Ponieważ nie było wszystkich radnych, postanowiono projekt uchwały 

pozostawić do ostatecznego rozstrzygnięcia na sesji. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6. 



g) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów  do Parlamentu 

Europejskiego, 

Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami, w DPS będzie przebywać w dniu wyborów 

więcej niż 15 wyborców, w związku z tym jest zasadne utworzyć dodatkowy 

obwód głosowania. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7. 

h) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

obwodów głosowania. Wyjaśnił, że w związku z tym, że od 1 września 2013 

roku budynek, w którym mieściła się siedziba OKW został wydzierżawiony 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z siedziba w Częstochowie, 

należało zmienić nazwę siedziby.  

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały. 

i)Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zakrzewo. 

Zostały zaproponowane trzy stawki: 

1) 2,43 zł, 

2) 2,35 zł, 

3) bez podwyżki, 

- za stawką 2,35 zł głosowało 4 członków Komisji, 

- bez zmian – 5 członków Komisji. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8. 

j)Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie 

Gminy Zakrzewo. Wyjaśnił, że stawki obowiązują również nasz beczkowóz, dla 

którego Wójt zarządzeniem określa stawki. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

Ad.4. 

Radny Adam Nenczak zapytał Radnych, czy mają jakieś specjalne życzenie dot. 

kontroli, którą Komisja Rewizyjna będzie przeprowadzać w celu sporządzenia 

wniosku o absolutorium? 

Radni nie mieli żadnych propozycji. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, kiedy przychodzi Wójt do pracy? 

Z-ca Wójta odpowiedział, że do dnia 17 marca br. ma zwolnienie lekarskie, 

obecnie jest w sanatorium. 

Następnie z-ca poinformował, że 19.03.br w Urzędzie Gminy w godz.                 

od 10
 00 

– 14 
00 

będzie przyjmował pracownik Urzędu Skarbowego i pomagał          

w rozliczaniu podatku. 

Radny Adam Nenczak – zgłosić do ZDW, że w Sędzinie  w rowie powiększa się 

dziura, która podrywa asfalt. 

2)Wyczyścić rów po drugiej stronie drogi, przy której mieszka p. Bretes. 

3)czy parafie złożyły wnioski o dofinansowanie? 



Z-ca Wójta wyjaśnił, że wnioski zostały przekazane do ZDW. 

Na wnioski od parafii o dofinansowanie  czekamy do 30 kwietnia br.  

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał czy będzie budowane w tym roku rondo 

w Sędzinie? 

Z-ca Wójta odpowiedział, że ZDW jeszcze nie ma planu inwestycji na ten rok. 

 

Ad.5. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdzisław Sobieraj 

zakończył posiedzenie.  

Protokołowała:            Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska      Franciszek Lewandowski 
 


