
Protokół nr XXIX/2014 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 21 marca 2014 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -12     

Frekwencja             -86% 

Radny  Stanisław Bretes obecny od godz. 12 
00

. 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Złożenie ślubowania przez radnego.  

3.Stwierdzenie quorum. 

4.Powołanie protokolanta. 

5.Porządek obrad sesji. 

6.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. 

7.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXVIII, a XXIX sesją Rady  

   Gminy Zakrzewo. 

a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały (do protokołu). 

8.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXVIII  

   sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu). 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami  

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

     z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

     i o wolontariacie za 2013 rok. 

11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok. 

12.Sprawozdanie z działalności Domu Kultury za 2013 rok. 

13.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  

     za 2013 rok. 

14.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych  

     porządkiem obrad sesji. 

14.1. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu 

         gminy Zakrzewo  na 2014 r., 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 



14.2. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

         Finansowej na lata 2014-2020, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu  

         sołeckiego w 2015 roku. 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.4. Podjęcie uchwały w sprawie 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 roku, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie   

          z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych  

         przez Gminę Zakrzewo, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.6. Podjęcie 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” 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy  Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały.  

14.7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

         przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów głosowania, 



      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

         w wodę na terenie Gminy Zakrzewo, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

14.10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 

          usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie z-cy Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii przez przedstawicieli Komisji RG: 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Wnioski lub oświadczenia radnych. 

17. Informacje lub komunikaty. 

18. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 1.3. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXIX Sesję. 

Po powitaniu radnych, sołtysów, Wójta, Skarbnika, Sekretarza, mieszkańców  

oświadczył, że zgodnie z listą obecności uczestniczy 11 radnych, co stanowi 

quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad. 2. 

Ślubowanie nie odbyło się, z uwagi na nieobecność kandydata na radnego. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 11 radnych. 

 

Ad.5. 

Przewodniczący zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad  pkt 7, z uwagi na  

nieobecność Wójta. 

Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad.6. 

Protokół z XXVIII Sesji został przyjęty 11 głosami. 

 



Ad.8. 

Z-ca Wójta złożył sprawozdanie z   wykonania uchwał z XXVIII Sesji RG.  

( zał. nr 1). 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. 

 

Ad.9. 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił następujące interpelacje: 

1.Czy nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie 6 – latków do pierwszej klasy? 

2.Odbyło się Walne Zgromadzenie GSW, czy zostały podjęte jakieś uchwały, czy 

została podwyższona składka? 

Ponowił prośbę o zaproszenie  Przewodniczącego GSW na Sesję.  

3.Czy będzie  budowane rondo w Sędzinie w tym roku? 

4.Zostały przywrócone znaki graniczne  w kierunku Kuczkowa, po kolejce 

wąskotorowej, poprosił o przywrócenie w innych kierunkach. 

5.Pod koniec 2010 r. była podjęta uchwała w sprawie sprzedaży gruntu na 

poszerzenie drogi ul. Kwiatowej. Były sprzedane działki 117/2 o pow. 582 m
2
, 76/2 

o pow. 42m
2
. Od kogo i za jaką kwotę  Gmina zakupiła? 

Radny Michał Mańkowski zapytał, gdzie mieszkańcy , którzy posiadają 

przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą zamówić wywóz gęstych nieczystości, 

ponieważ z naszej oczyszczalni nie chcieli zabrać? 

Radny Adam Nenczak: ostatnio chodzili projektanci w sprawie budowy kanalizacji 

ściekowej, czy wiadomo ile będzie kosztowało, jak daleko są prace projektowe?  

 

Ad. 10. 

Z-ca Wójta złożył sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z 

organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami, o  których  mowa  w  art.  3 ust.3 

ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie za 2013 rok ( zał. nr 2). 

 

Ad.11. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok złożyła 

Kierownik ZOS Anna Cerak ( zał. nr 3). 

 

Ad. 12. 

Z uwagi na nieobecność Dyrektora DK na sesji sprawozdanie z działalności Domu 

Kultury za 2013 rok przedstawił z-ca Wójta. ( zał. nr 4). 

Radny Sławomir Kazimierczak poprosił, aby na następną sesję przybył dyrektor  

DK , ponieważ ma kilka pytań związanych z działalnością DK. 

 

Ad.13. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  za 2013 

rok złożyła Kierownik GBP w Zakrzewie Elżbieta Krzyżaniak ( zał. nr 5). 

Radny Michał Mańkowski zapytał, jaka jest tendencja w czytelnictwie? 



Kierownik GBP odpowiedziała, że zmniejszyła się liczba czytelników                     

w Siniarzewie. Występuje spadek czytania wśród dzieci. 

 

Ad.14.1. 

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

uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo  na 2014 r.. Poinformował, że w dniu 

20 marca br. odbyło się otwarcie ofert złożonych na wykonanie robót 

związanych z przebudową dróg gminnych , w związku z tym należy 

zwiększyć kwotę na realizację tego zadania. 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Radny Adam Nenczak zapytał, jaka była kwota za odśnieżanie dla osób 

prywatnych? 

Z-ca Wójta odpowiedział, że umowa była podpisana z Firmą Agropol i tylko 

ona wykonywała odśnieżanie, za kwotę 74 700 zł. Osoby prywatne nie 

wykonywały w tym roku odśnieżania. 

d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XXIX/183/2014 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014, która 

została przyjęta 11 głosami. 

 

Ad.14.2. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020, 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Dyskusji brak. 

d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XXIX/184/2014 

zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2014-2020, która została przyjęta 11 głosami. 

 

Ad.14.3.  

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

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. Poinformował, że po 

ostatnich posiedzeniach Komisji uległy zmianie przepisy dot. funduszu. 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Z-ca sołtysa wsi Sędzin poprosiła Radnego Sławomira Kazimierczaka o 

ustosunkowanie się do słów, że w Sędzinie nie można zorganizować 

spotkania integracyjnego, ponieważ nie ma współpracy z z-cą sołtysa. 

Radny Sławomir Kazimierczak  stwierdził, że nie przypomina sobie, żeby 

kiedykolwiek wypowiedział takie słowa, są to zapewne jakieś plotki, 

obserwuje od dłuższego czasu nagonkę na swoją  osobę, a  mieszkańcy 

powinni zająć się realizacją  funduszu sołeckiego, a nie plotkami. 

P. Monika Bączkowska dodała, że wypowiedź jest zapisana w protokole 

Komisji, a jeśli chodzi o spotkania integracyjne, to w 2012 roku wspólnie z 



OSP był zorganizowany dzień dziecka, natomiast w 2013 choinka dla dzieci, 

w której również Radny  uczestniczył.  

Radny Zdzisław Sobieraj poprosił o zakończenie polemiki, twierdząc, że 

takie dyskusje powinny mieć miejsce na zebraniu wiejskim, a nie na sesji. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że dysponowanie funduszem sołeckim musi spełniać 

kilka warunków, że nie jest to takie proste. Wymaga też prowadzenia 

pewnego rodzaju „Księgowości” przez sołtysów. Poza tym stwierdziła, że 

zadania które można realizować w ramach funduszu sołeckiego są i tak 

realizowane przez Gminę.  

d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały Nr XXIX/185/2014 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego          

w 2015 roku, która została przyjęta 10 głosami, przy 1 przeciwnym. 

 

Ad.14.4. 

a) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie 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 roku, 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXIX/186/2014 w sprawie 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 roku, która została podjęta 11 głosami. 

 

Ad. 14.5. 

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

korzystanie  z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Zakrzewo. 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Radna Jolanta Serkowska zapytała, czy będzie pobierana opłata za zajęcia 

dodatkowe takie jak logopedia, j. angielski. 

P. A. Cerak odpowiedziała, że opłata nie jest pobierana za zajęcia, tylko za 

pobyt dziecka powyżej 5 godz. Jeżeli dziecko będzie przez cały miesiąc        

po 9 godz. wówczas opłata będzie wynosić ok. 90 zł. 

     d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały 

         Nr XXIX/187/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie   

          z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych  

         przez Gminę Zakrzewo, która została przyjęta 11 głosami. 

 



 

Ad.14.6. 

a) 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”, 

b) Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Socjalnych wyjaśnił, że  Komisje  nie wyraziły jednoznacznej opinii, ze 

względu na propozycje obniżenia kryterium średniej oceny, której był 

autorem. 

c) Radny Zdzisław Sobieraj wyjaśnił, że  rozmawiał z Panią Kierownik ZOS,      

i proponuje , aby pozostawić średnią ocen 5,2, ponieważ obniżenie kryterium 

obniżyło by rangę stypendium oraz znacznie zmniejszyło by jej wysokość. 

Radny Sławomir Kazimierczak, który na posiedzeniu Komisji proponował 

kryterium 5,0 również wyraził zgodę na 5,2. 

Zapytał , czy była kiedyś taka  sytuacja, że Wójt nie zaakceptował kandydata  

do stypendium, zaproponowanego przez Dyrektora Szkoły? 

Pani Kierownik ZOS odpowiedziała, że nigdy nie było takiej sytuacji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXIX/188/2014   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”, która została podjęta 11 głosami. 

 

Ad.14.7. 

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

obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXIX/189/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, która została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.14.8. 

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

obwodów głosowania, 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXIX/190/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów głosowania, 

Która została podjęta 11 głosami. 



 

Ad.14.9.    

a) Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zakrzewo,  

b) Na  posiedzeniu Komisje nie zaopiniowały projektu uchwały. 

c) Przewodniczący Rady zaapelował, aby podnieść stawkę wody, ponieważ jej 

wydobycie jest drogie , a cena i tak jest najniższa w okolicy. Prawie połowę 

wody sprzedajemy do gminy Bądkowo, to im robimy prezent. 

Radny Sławomir  Kazimierczak stwierdził, że ktoś w przeszłości popełnił 

błąd , podpisując taka umowę z Bądkowem. 

Radny Adam Nenczak, był przeciwny podwyższaniu stawki za wodę, 

proponując, aby zająć się  tymi, którzy nie płacą. 

Radny Franciszek Lewandowski zaproponował, aby podwyższyć                    

o 10 groszy.           

Radny Zdzisław Sobieraj poparł wniosek o podwyższenie stawki, proponując, 

aby mieszkańcom, którzy nie płacą zakręcać wodę. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że woda jest darmo, to jej wydobycie tyle kosztuje, 

dochodzą do tego  ciągłe naprawy, obecnie należy  kupić nową drukarkę , aby 

rachunki były czytelne. 

Z-ca Wójta wyjaśnił odnośnie umowy z Gminą Bądkowo, że nie jest to żaden 

błąd, tylko w latach 70-tych w Siniarzewie została wybudowana  hydrofornia 

przez ZUW we Włocławku dla dwóch gmin, i ponieważ wodę znaleziono na 

naszym terenie to tu zostało wybudowane ujęcie. Po przejęciu hydroforni 

przez gminę Zakrzewo, w wodę zaopatrywani byli mieszkańcy gmin: 

Bądkowa i Zakrzewa. Gmina Bądkowo partycypowała we wszystkich 

naprawach hydroforni, nie tylko w Siniarzewie, ale również w Sędzinie, 

proporcjonalnie do udziału w poborze wody. 

Obecnie woda jest sprzedawana do gminy Bądkowo bez ich wsparcia 

finansowego, natomiast gmina Zakrzewo musi wywiązywać się ze 

wszystkich zaleceń służb kontrolujących, ponosić wszelkie koszty. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie  wzrostu opłaty za wodę do 

kwoty 2,20 netto. Za taką stawką głosowało 8 radnych. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania   projektu uchwały                    

Nr XXIX/191/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę na terenie Gminy Zakrzewo, która została przyjęta 9 głosami, przy 3 

przeciwnych. 

 

Ad.14.10. 

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

opłat za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie 

Gminy Zakrzewo. 

b) Przewodniczący  Komisji przedstawili opinie dot.  projektu uchwały. 



c) Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że w uchwale powinien być zapis, 

że stawki dot. firm zewnętrznych. 

Radny Michał Mańkowski uznał taki zapis za zasadny. 

Z-ca Wójta  wyjaśnił, że ustawa daje możliwość ustalenia  górnych stawek. 

Stawki te obowiązują również  nasz beczkowóz. Wójt w drodze zarządzenia 

ustala jej wysokość. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                      

Nr XXIX/192/2014 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 

usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Zakrzewo, 

która została przyjęta 10 głosami, przy 1 wstrzymującym i 1 przeciwnym. 

 

Ad.15. 

Na zgłoszone interpelacje Z-ca Wójta udzielił następujących odpowiedzi: 

1) Przygotowanie szkół na przyjęcie 6 – latków : zakończyły  się kontrole 

Kuratorium Oświaty. Dyrektorzy przekazali, że szkoły są przygotowane. 

2) Odbyło się Walne Zgromadzenie GSW, na którym podjęto kilka uchwał. 

Stawka z  1 ha pozostała taka sama. Zmienił się Przewodniczący GSW, 

którym został Eugeniusz Pawłowski. 

3) W sprawie ronda nie ma żadnych wiadomości. 

4) Znaki graniczne w pozostałych miejscach będą ustawiane dopiero przy 

realizacji inwestycji, podczas rozgraniczeń. 

5) W sprawie sprzedaży działek ul. Kwiatowa w Zakrzewie odpowiedź 

będzie udzielona pisemnie. 

6) Nieczystości ( osad) z oczyszczalni przydomowych mogą odbierać dwie 

firmy Ekociech i Groneko. Ekoskład przygotowuje poletko do 

składowania osadu, wówczas wystąpią do Wójta o zgodę. 

7) Projekt kanalizacji wykonuje Firma Hydroterm z Bydgoszczy za kwotę   

55 tys. zł, który  ma być wykonany do grudnia 2014 roku. 

 

Ad.16. 

1) Radny Sławomir Kazimierczak, zapytał radcy prawnej, jaka jest procedura 

skoro nowo wybrany radny miał złożyć ślubowanie i nie przybył? 

Radca odpowiedziała, że  skoro nie przybył na pewno miał ważny powód, 

którego nie znamy. Ślubowanie może złożyć na następnej sesji. 

2) Była podjęta uchwała o udzieleniu bonifikaty 70 % przy sprzedaży 

mieszkań w Siniarzewie i Sędzinie. Czy to dotyczy wszystkich mieszkań 

pozostałych do sprzedaży, których jest jeszcze 11, czy można zmienić tą 

uchwałę? 

Radca odpowiedziała, że nie zna szczegółowych zapisów. Rada Gminy 

może je zmieniać. 

Z-ca Wójta wyjaśnił, że nie zostały ustalone zasady gospodarowania 

nieruchomościami. Uchwała jest podejmowana odrębnie dla każdej 

sprzedawanej nieruchomości. 



3) Radny Sławomir Kazimierczak zapytał z-cy sołtysa : ile i gdzie został 

przywieziony kamień w Sędzinie? 

P. Monika Bączkowska odpowiedziała, że w 2012 roku kamień był 

przywieziony na drogę koło p. Klusaka w kierunku p. Żywiczki. W 2013 r 

nie było przydziału kamienia, na ten rok jest zapotrzebowanie na drogę      

w kierunku p. Żywiczki. 

          4)  Radny Andrzej Wąsikowski zapytał, czy MEN przysłało metryczkę, dot.  

              wyliczeń subwencji? 

              P. A. Cerak odpowiedziała, że na zmniejszenie subwencji miała wpływ  

              przede  wszystkim mniejsza liczba uczniów. 

 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXIX sesję o godz. 

13
10

. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący RG 

 

U. Skrzypińska        Zdzisław Dzioba 
 

 

 

 

 


