
Protokół nr XXX/2014 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 26 czerwca  2014 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -14     

Frekwencja             -100% 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Złożenie ślubowania przez radnego. 

3.Stwierdzenie quorum. 

4.Powołanie protokolanta. 

5.Porządek obrad sesji. 

6.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

7.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXVIII, a XXX 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 XXIX sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu) 

9.Wręczenie stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom. 

10.Interpelacje i zapytania radnych. 

11.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych   

porządkiem obrad sesji. 

11.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

        ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2013 rok, 

a) informacja z wykonania budżetu za 2013 rok  – wystąpienie Wójta Gminy, 

b) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej w spr: realizacji budżetu za 

2013r., 

c) przedstawienie  Uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Zakrzewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok 

wraz z informacją o stanie mienia Gminy,   

d) przedstawienie opinii 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, 



     e)  dyskusja, 

     f) podjęcie uchwały. 

11.2.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo 

absolutorium za 2013r., 

a) zapoznanie radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o 

udzielenie  

absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za 2013 rok, 

b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Zakrzewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zakrzewo 

z wykonania budżetu za 2013 rok, 

c) przedstawienie opinii 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, 

d) dyskusja,   

     e) podjęcie uchwały. 

 

11.3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Zakrzewo  na rok 2014. 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2014-2010. 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Publicznemu Przedszkolu w 

Zakrzewie. 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.6. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola „Uśmiech 

Malucha” w Zakrzewie do Zespołu Szkół w Zakrzewie, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.7.Podjęcie uchwały zmieniającej 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, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja 

      d) podjęcie uchwały. 

11.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego wydzierżawienia części  nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Gęsinie , stanowiącej własność Gminy Zakrzewo, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2014 na prace 

konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków znajdujących się na terenie  Gminy Zakrzewo, 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 



      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

11.10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

jednostkami samorządu  terytorialnego powiatu aleksandrowskiego na rzecz  

rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu 

Aleksandrowskiego 

      a) omówienie projektu uchwały – wystąpienie Wójta Gminy, 

      b) przedstawienie opinii 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, 

      c) dyskusja, 

      d) podjęcie uchwały. 

12. Sprawozdania z działalności  Komisji Rady Gminy za rok 2013. 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wnioski lub oświadczenia radnych. 

15. Informacje lub komunikaty. 

16. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.3. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXX 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, pracowników samorządowych, uczniów      

i ich rodziców, dyrektorów szkół oświadczył, że zgodnie z listą obecności 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające podejmować 

prawomocne decyzje. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady poprosił kandydata na radnego P. Tomasza 

Pomianowskiego o złożenie ślubowania. 

P. Tomasz Pomianowski oświadczył ,że zrezygnuje  z funkcji radnego i nie złożył 

ślubowania. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 14 radnych. 

 



 

Ad.5. 

Do porządku obrad nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad.6. 

Protokół z XXIX sesji  został przyjęty 13 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności od XXVIII Sesji tj. od 20.12.2013 r. 

(zał. nr 1). 

Sprawozdanie zostało przyjęte 13 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.8. 

Wójt złożył sprawozdanie z   wykonania uchwał z XXIX Sesji RG.  

( zał. nr 2). 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania uchwał. 

 

Ad.9. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół p. Anna Cerak zapoznała z regulaminem 

przyznawania stypendium wójta. 

Wójt wręczył stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych          

i gimnazjum oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. 

 

Ad.10.                           

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił następujące interpelacje: 

1)kiedy będzie rozpoczęta budowa ścieżki pieszo –rowerowej,  miała być zaczęta 

w 2014 roku? 

2) -w jaki sposób jest liczona należność za usługę odśnieżanie dróg gminnych? 

Czy nie watro pomyśleć nad wyborem kogoś z konkursu? 

3)Czy GSSCH w Zakrzewie miała umarzany podatek w latach 2008-2011? 

4)czy właściciel , który kupił część GSSCH p. Onka ma zaległości w podatkach, 

jeśli tak to za jaki okres? 

Radny Adam Nenczak: 

1)należałoby uhonorować sołtysa wsi Sędzin Wacława Kołodziejskiego za 50 lat 

pełnienia funkcji sołtysa, 

2)droga wzdłuż p. H. Dominiaka, zarasta oraz są nasypy piasku co utrudnia jazdę 

przy zbiorach sianokosów. 

Radny Michał Mańkowski – zgłosił się mieszkaniec z Siniarzewa, że chce kupić 

mieszkanie, które opuściła p. Dąbrzalska. 

 

Ad.11.1. 

a) Wójt złożył informację z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2013 rok. 

( zał. nr 3). 



b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Nenczak zapoznał z opinią 

Komisji Rewizyjnej  w sprawie realizacji budżetu za 2013 rok. 

c) Wójt przedstawił uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Zakrzewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

za 2013 rok ( zał. nr 4). 

d) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

e) Radny Zdzisław Sobieraj wyraził zadowolenie z tak sprawnego realizowania 

zaplanowanych zadań. Na uznanie zasługuje dyscyplina finansowa.     

Wzrost wartości mienia gminy bardzo mocno podkreśla, że zadania 

realizowane były dobrze. 

Radny Sławomir Kazimierczak – skierował wiele słów krytyki pod adresem 

Wójta.  

Stwierdził, że rok 2013 był dla p. Wójta bardzo trudny ze względu na 

likwidację szkoły w Siniarzewie.          

Również   p. Wójtowi nie udało się podwyższyć podatku rolnego. 

Pomimo, że Radny zebrał podpisy, aby przywrócić zlikwidowaną Pocztę     

w Sędzinie, Wójt nic nie uczynił w tej sprawie. 

Porażką Wójta było nie rozwiązanie problemu drogi w Kobielicach, niechęć 

kupna gruntu,  

Następne uwagi Radnego to: 

-niekorzystne wydzierżawienie mleczarni w Zakrzewie, 

- nie wyrażenie zgody na sprzedaż 200 m 
2
 gruntu w Sędzinie, 

-rondo w Sędzinie- „ widmo, nie widzę , żeby powstało? Czy ono w ogóle 

powstanie? 

- rowy w Sędzinie – ludzie są zbulwersowani, jedna mieszkanka wpadła 

rowerem, można było zaprojektować je  kryte. 

- obawa, że nie będzie przystanku w Sędzinie, na przeciw Kościoła, 

- za art. w grudniowym nr gazety pomorskiej, przedstawiający  co zostało 

wykonane w kadencji, Wójt  powinien zapłacić z własnych pieniędzy, 

- w gminnej gazetce w roku 2012  był artykuł  opisujący zawody wędkarskie 

organizowane przez Masdrob, obecnie została wykonana furtka  z placu 

rekreacyjnego przy remizie do sklepu p. Chojnickiego - nierówne 

traktowanie mieszkańców, 

- w 2013 roku „był atak na moją osobę- były kierowane b. urzędowe pisma   

o firmach reklamujących się na moim ogrodzeniu”, 

- różne rozdawnictwo pieniędzy – piknik, który się nie udał, a wydano         

9 tys. zł. 

„Jeśli chodzi o absolutorium, wstrzymam się . p. Wójt jest dobry, a mógłby 

być lepszym, Pan się wypalił, nie postrzega społeczności Sędzińskiej”. 

Radny Andrzej Wąsikowski skrytykował wystąpienie Radnego,                    

a  wykonanie budżetu za 2013 rok ocenił pozytywnie. 

Wójt odniósł się do uwag Radnego Sławomira Kazimierczaka: 



 - Szkoła w Siniarzewie powstała, pomimo dwuletnich tłumaczeń, gdzie 

pójdzie subwencja, która powinna pracować dla naszych nauczycieli, a nie 

dla Stowarzyszenia   w Częstochowie, od tego jest Rada i Wójt, aby dbać o 

dobro gminy i mieszkańców, wszyscy muszą dbać o budżet. Jest nierówność 

wobec prawa traktowania p[podmiotów prowadzących szkoły.                    

W placówkach niepublicznych nie obowiązuje Karta Nauczyciela, a nas 

obowiązuje. 

- droga w Kobielicach – to Państwo Rosińscy nie wyrażają zgodna przebieg 

drogi, 

- sprzedaż 200 m
2
 – jeżeli będzie budowana kanalizacja wówczas  ten grunt 

może być  potrzebny, jest duża przychylność na budowę kanalizacji w 

Sędzinie, 

- mleczarnia w Zakrzewie – jeżeli rolnicy chcieli mieć punkt zlewny, to 

chyba trzeba im pomóc, przecież to są nasi mieszkańcy, 

- rondo w Sędzinie – przez 5 lat były prowadzone rozmowy, w maju tego 

roku Zarząd Województwa podjął uchwałę o realizacji tego zadania, 

- czy będzie przystanek, należy sprawdzić w projekcie, 

- czy pokazanie Firmy Masdrob w gazecie gminnej , przedsiębiorcy, który 

zatrudnia tylu pracowników jest czymś złym? 

- furtka do sklepu- wykonanie placu w Siniarzewie jest dla ludzi, a nie dla   

p. Chojnickiego, 

- poczta w Sędzinie- już od 10 lat Poczta próbowała zmniejszyć swoje 

koszty, w końcu zaczęli likwidować swoje placówki w całej Polsce, 

- rozdawnictwo – jeżeli się coś robi dla społeczności, a nie przyjdą , to czy 

można za to odpowiadać? 

- że się wypaliłem – „ trochę pomysłów jeszcze mam”, a Pan też się 

starzeje! 

   f) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

       Nr XXX/193/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

       ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2013 rok, która  

       została podjęta w głosowaniu jawnym 14 głosami. 

 

Ad.11.2. 

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Nenczak zapoznał z Uchwałą 

Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Zakrzewo za 2013 rok ( zał. nr 5), 

b) Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzewo w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Zakrzewo z wykonania budżetu za 2013 rok ( zał. nr 6 ), 

c) Został zgłoszony wniosek, aby jeden z przewodniczących Komisji 

przedstawiał opinię dot. projektu uchwały, ponieważ wszystkie opinie były 

pozytywne. Wniosek został przegłosowany.  



Przewodniczący Komisji Franciszek Lewandowski przedstawił opinie 

Komisji. 

d) Radny Marcin Szopski – stwierdził, że jest za udzieleniem absolutorium 

Wójtowi, ponieważ liczby nie kłamią, a pokazują pozytywny obraz gminy. 

e) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały Nr 

XXX/194/2014  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo 

absolutorium za 2013r., która w głosowaniu jawnym została przyjęta 13 

głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.11.3. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, wyjaśniając, że 

po ostatnich posiedzeniach komisji dokonano zmiany w § 750, zwiększając 

kwotę o 20 tys. zł na studium wykonalności, ponieważ pojawiła się 

możliwość pozyskania środków na dofinansowanie zrealizowanej 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do 50% . wnioski 

należy składać do 17 lipca br. 

    b)  Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

    c)  Radny Adam Nenczak stwierdził, że należy spróbować i złożyć wniosek. 

    d)  Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

         Nr XXX/195/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

         gminy Zakrzewo  na rok 2014, która została podjęta 13 głosami,     

         przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.11.4. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014-2020. 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXX/196/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014-2020, która została przyjęta 14 

głosami. 

 

Ad.11.5. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Publicznemu 

Przedszkolu w Zakrzewie, 

b) Komisje pozytywne zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                    

Nr XXX/197/2014 w sprawie nadania nazwy Publicznemu Przedszkolu w 

Zakrzewie, która została przyjęta 14 głosami. 

 

 



Ad.11.6. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola 

„Uśmiech Malucha” w Zakrzewie do Zespołu Szkół w Zakrzewie. 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXX/198/2014 w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola 

„Uśmiech Malucha” w Zakrzewie do Zespołu Szkół w Zakrzewie, która 

została przyjęta 14 głosami. 

 

Ad.11.7. 

a) Wójt omówił projekt uchwały 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, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                   

Nr XXX/199/2014 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, która została przyjęta 14 głosami. 

 

Ad.11.8. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego wydzierżawienia części  nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Gęsinie , stanowiącej własność Gminy 

Zakrzewo, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c)   Radny Marcin Szopski zgłosił wniosek, aby wydzielić z dzierżawionej 

działki pewien areał na boisko. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, jaka jest klasa ziemi i  kwota 

dzierżawy. 

Wójt odpowiedział, że stawka dzierżawy jest uzależniona od klasy ziemi, 

natomiast w sprawie  klas ziemi zostanie udzielona odpowiedź. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                  

Nr XXX/200/2014w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego wydzierżawienia części  nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Gęsinie , stanowiącej własność Gminy 

Zakrzewo, która została przyjęta 13 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.11.9. 



a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2014 na 

prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie  Gminy 

Zakrzewo, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy na ambonę będzie się należała 

dotacja, ponieważ już była wcześniej odnowiona? 

Wójt wyjaśnił, że będzie zawarta z Księdzem umowa określająca zasady 

rozliczania. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                    

Nr XXX/201/2014 w sprawie przyznania dotacji w roku 2014 na prace 

konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie  Gminy 

Zakrzewo, która została podjęta 14 głosami. 

 

Ad. 11.10. 

a) 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, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji, 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                   

Nr XXX/202/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

jednostkami samorządu  terytorialnego powiatu aleksandrowskiego na rzecz  

rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu 

Aleksandrowskiego, która została przyjęta 14 głosami. 

 

Ad.12. 

Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdania z działalności swoich Komisji za 

2013 rok. ( zał.6 ). 

 

Ad.13. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1) W budżecie na rok 2014 jest zaplanowane wykonanie  dokumentacji ścieżki 

pieszo-rowerowej, ścieżka będzie przebiegać po byłym torowisku                 

i przechodzić na drugą stronę drogi wojewódzkiej, należy to uzgodnić z 

ZDW. Wykonanie będzie rozpoczęte       w 2015 roku. 

2) Odśnieżanie było krótkie, ale na bardzo wietrzną pogodę należało cały czas 

odśnieżać drogi gminne. 

Radny Adam Nenczak potwierdził, że Komisja Rewizyjna sprawdzała listy 

podpisywane przez sołtysów, natomiast Radny Michał Mańkowski dodał, że 



Komisja sprawdzała również spis osób dzwoniących w sprawie odśnieżania 

i prawdą jest, że było tego bardzo dużo. 

Radny Wiesław Szczepański stwierdził , że obecnie prawie  każdy dojeżdża 

do pracy samochodem i chciał mieć przejezdna drogę. 

3) W sprawie GSSCh  i p. Onka – temat zostanie  wyjaśniony,  

4) Nad sprzedażą mieszkania w Siniarzewie, będzie trzeba  zastosować 

odpowiednie procedury, ponieważ są również inni chętni na zakup. 

 

Ad.14. 

- Radny Adam Nenczak – ostatnio odbył się w Sędzinie  turniej w piłkę nożną        

o Puchar Wójta należałoby go kontynuować w Sędzinie.  

- Radny Wiesław Szczepański zapytał, czy będzie budowany plac zabaw w 

Seroczkach? 

Wójt odpowiedział, że tak. 

- Radny Marcin Szopski poinformował, że Komisja ds. Przestrzegania Porządku 

odbyła posiedzenie wyjazdowe sprawdzając stan dróg w gminie. Stwierdzono, że  

drogi są zniszczone przede wszystkim  podwyższonymi poboczami.  

- Radny Zdzisław Sobieraj  odpowiedział na zarzuty kierowane   przez 

Radnego Sławomira Kazimierczaka pod Jego adresem na wielu spotkaniach. 

Porównał zachowanie Radnego na uroczystej sesji sprzed roku do „spektaklu 

jednego aktora”, dodał, że  uczestniczący w sesji rodzice wyróżnionych dzieci byli 

zbulwersowani takim zachowaniem Radnego.  

Natomiast część uroczysta dzisiejszej  sesji miała zupełnie inny przebieg, 

ponieważ  córka Radnego była wyróżniona. 

- Radny Sławomir Kazimierczak odpowiedział, „jeśli chodzi o moja córkę to 

zasłużyła sobie na wyróżnienie, a niech p. Sobieraj  zajmie się swoją córką”. 

- Wójt poinformował, że w najbliższą  sobotę o godz. 15 w Bądkowie odbędzie się 

Festyn zorganizowany przez Starostwo, Gminę Bądkowa, Konecka, Zakrzewa, na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

Głównym organizatorem będzie Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z Aleksandrowa Kuj. „Bądźmy Razem”. 

 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady o godz. 13 
20

, po wyczerpaniu porządku obrad zamknął 

XXX Sesję Rady Gminy. 

 Protokółowała:                  Przewodniczący Rady 

 

U. Skrzypińska             Zdzisław Dzioba 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


