
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 17.06.2014 roku. 
. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Informacja z realizacji budżetu za 2013 rok. 

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

    a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

       z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2013 rok, 

    b)udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za 2013 rok, 

    c)zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo  na 2014 r., 

    d)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 

       2020, 

    e)nadania nazwy Publicznemu Przedszkolu w Zakrzewie 

    f)włączenia Publicznego Przedszkola „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie do 

      Zespołu Szkół  w Zakrzewie, 

    g)zmiany uchwaływ sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru  

       obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

       nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  

       prowadzonych przez Gminę Zakrzewo, 

    h)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

       wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej położonej w Gęsinie, 

      stanowiącej własność Gminy  Zakrzewo, 

    i)przyznania dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie  

      i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących 

      się na terenie Gminy Zakrzewo, 

    j)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządu 

       terytorialnego powiatu aleksandrowskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju  

      Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Adam Nenczak. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  12 ( od godz. 12 
00

) 13 radnych, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu  brał 

udział Przewodniczący Rady Gminy. 



Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. 

 

Ad.3. 

Wójt omówił informację z realizacji budżetu za 2013 rok. Dochody  zostały 

zrealizowane w 100,22%, natomiast wydatki w 93,15%. ( zał. nr 1.) 

Zgodnie z Uchwałą RIO nasza gmina pod względem finansowym jest prowadzona 

prawidłowo. 

 

Ad.4. 

a, b) Wójt omówił projekty uchwał w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 

2013 rok oraz  udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za 2013 rok, 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały zgodnie z zał. nr 2. 

 

c) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014 r, w której zwiększa się plan dochodów        

o 50 tys. zł z tyt. podatków od nieruchomości i rolnego ( po analizie deklaracji 

podatkowych i egzekucji od dłużników), inne zwiększenia dotyczą: zwrotu dotacji 

udzielonej przez Gminę Zakrzewo dla niepublicznego oddziału przedszkolnego SP 

SPSK w Siniarzewie, do którego uczęszczają  dzieci zamieszkałe na terenie innych 

gmin – 25 120 zł, odsetki i inne dochody 1 339zł.  

Radny Adam Nenczak stwierdził, że 23 tys. zł  wydane na boisko przy gimnazjum 

to bardzo dużo pieniędzy, natomiast w Sędzinie były wydane pieniądze na 

zakupienie trawy ok. 90 zł i na tym boisku tez można grać. 

Wójt wyjaśnił, że kiedyś boisko przy gimnazjum było wykonane z nawodnieniem, 

które przez lata zniszczyło się, należało przywrócić dawną świetność.              

Firma założyła nowe zraszacze, nawieźli ziemię, należało wymienić rurę łączącą 

szkołę   z boiskiem. Sztuczna trawa też jest bardzo droga. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, czy będą kupione wiaty przystankowe? 

Wójt odpowiedział, że wiaty będą kupione. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał:  

gdzie będą przystanki w Sędzinie, ponieważ powinny pozostać w obecnych 

miejscach? 

Wójt wyjaśnił, że będą postawione węższe wiaty, ale to się uzgodni w trakcie 

przebudowy ronda. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 3) 

d) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

prognozy Finansowej na lata 2014-2020. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 4), 

e) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Publicznemu 

Przedszkolu w Zakrzewie. Poinformował , że Rada Pedagogiczna zawnioskowała 

o nazwę „Uśmiech Malucha” 



Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy w Publicznym Przedszkolu będzie 

dyrektor? 

Wójt wyjaśnił, że dyrektorem będzie  Dyrektor Zespołu Szkół, co wynika  

z projektu następnej uchwały. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 5), 

f) Wójt omówił projekt uchwały włączenia Publicznego Przedszkola „Uśmiech 

Malucha” w Zakrzewie do Zespołu Szkół  w Zakrzewie, 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 6), 

g) Wójt omówił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  

prowadzonych przez Gminę Zakrzewo, 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 7), 

h) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Gęsinie, stanowiącej własność Gminy  Zakrzewo, 

Radny  Marcin Szopski zgłosił wniosek, aby z tego gruntu pozostawić   ok. 0,10 ha 

od drogi, ponieważ mieszkańcy  chcą  zasiać trawę  i  zrobić  boisko. 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 8), 

i)Wójt omówił projekt uchwały przyznania dotacji w roku 2014 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zakrzewo, 

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 9), 

j)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu aleksandrowskiego 

na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu 

Aleksandrowskiego. 

Radny Zdzisław Sobieraj poparł projekt tej uchwały, stwierdził, że jeżeli będzie 

takie porozumienie, to będzie można pozyskać pieniądze.  

Komisje zaopiniowały projekt uchwały ( zał. nr 10), 

 

Ad.5. 

Przewodniczący Rady zapoznał z pismem jakie wpłynęło do Wójta  od 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie z prośbą o zmianę 

zapisów umowy dzierżawy budynku w Siniarzewie, aby mogli prowadzić 

gimnazjum. 

Radny Zdzisław Sobieraj stwierdził, że wyrażenie zgody na utworzenie szkoły 

było błędem. Panie ze Stowarzyszenia, które przekonywały do utworzenia szkoły 

nie mówiły prawdy. Wyrażenie zgody na utworzenie gimnazjum, było by 

kolejnym błędem. Nasze gimnazjum jest przygotowane na 3 oddziały. Jeżeli 

odejdą dzieci, to zmniejszy się subwencja, a koszty pozostaną te same i zamiast 

zmniejszać wydatki, będą zwiększane. Rada nie powinna wyrażać zgody.  



Radna Jolanta Serkowska – skoro tyle lat była szkoła podstawowa, tak powinno 

pozostać. 

Radny Sławomir Kazimierczak – to jest podejmowanie decyzji na gorącą, Ci 

Państwo powinni przybyć, porozmawiać. Przecież rodzice i tak mogą posłać dzieci 

do Bądkowa, czy Konecka. Nasze Gimnazjum dobrze funkcjonuje. 

Radny Franciszek Lewandowski – jak były tworzone gimnazja, to Gmina musiała 

ponieść koszty, żeby oddzielić od szkoły podstawowej, a szkołom niepublicznym 

pozwala się robić wszystko w jednym budynku. 

Radny Michał Mańkowski – stwierdził, że za szkołą podstawową był na tak, ale za 

gimnazjum jest na nie, przecież nie są to małe dzieci, żeby nie mogły dojeżdżać? 

Wójt przypomniał, że w roku 1999 przy organizacji gimnazjum był nacisk, aby 

rozdzielić szkoły, był wydatek, żeby pobudować szkołę podstawową.  

Czasu się nie cofnie. Pieniądze powinny pracować dla naszych ludzi. Jeżeli będzie 

w  naszym gimnazjum mniej uczniów, wówczas będzie trzeba  dokładać do 

subwencji. 

Zostało przeprowadzone głosowanie : dwóch członków komisji wstrzymało się, 10 

było przeciw utworzeniu gimnazjum w Siniarzewie. 

Radny Zdzisław Sobieraj poprosił Radnego Sławomira Kazimierczaka o właściwe 

zachowanie na sesji, podczas wręczania stypendiów Wójta, ponieważ zachowanie 

rok temu było skandaliczne. Zaproszeni Rodzice byli oburzeni. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że taką sytuację wprowadził sam Radny 

Zdzisław Sobieraj. 

Następnie zapytał czy furtka w Siniarzewie z placu rekreacyjnego do delikatesów 

jest potrzebna? 

Wójt odpowiedział, że jest ona wykonana , aby mieszkańcy mieli wygodniej. 

Radny Franciszek   zapytał, czy będą łatane dziury w drogach? 

Wójt wyjaśnił, że ta firma, która wykonuje w Zakrzewie przebudowę dróg wykona 

łatanie dziur. 

Radny Adam Nenczak zaproponował, aby panie, które sprzątały chodniki             

w Sędzinie, posprzątały przed Bożym Ciałem przystanek. 

Wójt wyjaśnił, że są to pracownicy zatrudnieni w ramach prac społecznie 

użytecznych i pracują10 godzin tygodniowo, a 40 miesięcznie. 

P. Skarbnik przedstawiła wielkość zaległości w poszczególnych sołectwach za 

wodę i ścieki oraz za odpady komunalne. 

 

Ad. 6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam 

Nenczak zakończył posiedzenie. 

 

Protokółowała:                    Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska           Zdzisław Sobieraj 


