
Protokół nr XXXI/2014 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 30 lipca  2014 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -12     

Frekwencja             -86% 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXX, a XXXI sesją Rady 

Gminy Zakrzewo. 

a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały (do protokołu). 

7.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX 

sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu). 

8. Uhonorowanie Sołtysa sołectwa Sędzin. 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych 

porządkiem obrad sesji. 

10.1.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 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. 

10.2.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 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. 

10.3.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 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. 

10.4. 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. 

10.5.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. 

10.6.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,      

      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) złożenie wyjaśnień przez Radnego. 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

10.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 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. 

10.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących 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. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wnioski lub oświadczenia radnych. 

13. Informacje lub komunikaty. 

14. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXXI 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, pracowników samorządowych oraz 

przewodniczącego i z-cy GSW, że zgodnie z listą obecności uczestniczy                  

12 radnych, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 12 radnych. 

 

Ad.4. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby Przewodniczący GSW 

wystąpili w pkt po uhonorowaniu sołtysa. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

5.Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXX, a XXXI sesją Rady 

Gminy Zakrzewo. 

a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały (do protokołu). 

7.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX 

sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 



   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu). 

8. Uhonorowanie Sołtysa sołectwa Sędzin. 

9. Omówienie działalności GSW. 

10.Interpelacje i zapytania radnych. 

11.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych 

porządkiem obrad sesji. 

11.1.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 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. 

11.2.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 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. 

11.3.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 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. 

11.4. 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. 



11.5.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. 

11.6.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,      

      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) złożenie wyjaśnień przez Radnego. 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały. 

11.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 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. 

11.8.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących 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. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski lub oświadczenia radnych. 

14. Informacje lub komunikaty. 

15. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 

 

 



Ad.5. 

Protokół z XXXI sesji  został przyjęty 11 głosami, przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad.6. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności za okres między XXX, a XXXI sesją 

Rady Gminy Zakrzewo. (zał. nr 1). 

Sprawozdanie zostało przyjęte 12 głosami. 

 

Ad.7. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX 

sesji ( zał. nr 2). 

Sprawozdanie zostało przyjęte 12 głosami. 

 

Ad.8. 

Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady  wręczyli kwiaty i pamiątkowy prezent 

Panu Wacławowi Kołodziejskiemu za 52 letnie pełnienie funkcji sołtysa. 

 

Ad.9. 

Z-ca Przewodniczącego GSW p. Mirosław Ogrodowski omówił zasady wyboru 

władz i zakres działania GSW. 

Radny Adam Nenczak zapytał o zakres działania GSW na najbliższy okres. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, dlaczego na rachunkach do zapłaty na 

rzecz GSW jest pieczątka o Krajowym Rejestrze Długów. Zapytał, czy 

rozliczone zostało 10 tys. zł  dotacji, otrzymane od Gminy? Dlaczego nie są 

zapraszani radni na Walne Zgromadzenie? 

P. Mirosław Ogrodowski wyjaśnił, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu 

zmieniły się władze GSW. Wysokość stawki nie  została zmieniona. 

Każda miejscowość wybiera  swojego delegata, który powinien uczestniczyć     

w Walnym Zgromadzeniu. Nie wszystkie wsie mają swoich delegatów, ale to 

nie Spółka jest  od organizowania zebrań wiejskich. 

Plan działania na dany rok jest przyjęty uchwałą. Co będzie robione można 

sprawdzić u p. Sikorskiego. Posiada on wszystkie mapy melioracyjne. 

Po kilkudziesięciu latach nie działania spółki nie można wykonać wszystkich 

awarii, ponieważ do niektórych potrzebne są ciężkie maszyny. Przez tak krótki 

okres działania spółki  zostało wykonanych 48 km rowów co stanowi ok.50%. 

W pierwszym roku działania Gmina dofinansowała spółkę w wysokości              

10 tys. zł co zostało rozliczone.   Dużo pieniędzy spółka pozyskała z Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego. Niestety nie można za te 

pieniądze zrobić wszystkiego. Mieszkańcy mają    60 tys.zł długu, a pieczątka na 

fakturze o Krajowym Rejestrze Długów  jest wymogiem Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

Została sporządzona umowa z Firmą – mediatorem  z Bydgoszczy, do której     

będą kierowane tytuły wykonawcze. Nie ma innego rozwiązania, trzeba podjąć 

pewne kroki, ponieważ może okazać się, że przestaną płacić ci co płacą  do tej 

pory.  Jest to Firma, która najpierw negocjuje z dłużnikiem. Nie robi ona tego za 

darmo, GSW zapłaci 20% od wielkości długów.  



W sprawie rozliczenia dotacji należy iść do p. Sikorskiego i księgowej.          

Oni posiadają  całą dokumentację. 

Radni mieli uwagi do pracy p. Sikorskiego. 

P. Mirosław Ogrodowski wyjaśnił, że Zarząd GSW pracuje społecznie, 

dokładając swoje pieniądze na paliwo, a Przewodniczący GSW jest przy 

każdym zadaniu, natomiast kompetentna osobą znającą się na pracy jest            

p. Sikorski. 

 

Ad.10. 

Radny Sławomir Kazimierczak zgłosił następujące interpelacje: 

1.Dot. Sędzińskiego ronda, czy po naszej stronie leży przebudowa wodociągu? 

2.Czego dotyczył  aneks do umowy dot. budowy terenu rekreacyjnego w 

Siniarzewie, 

3.Kto był zaproszony na otwarcie terenu rekreacyjnego w Siniarzewie, 

4.Czy Przedszkole Samorządowe otrzymało darowiznę, od kogo i w jakiej 

formie? 

5.DK pozyskał wsparcie na piknik rodzinny od Urzędu Marszałkowskiego, jaką 

sumę i kiedy był rozpisany projekt? 

6.Kiedy był podpisany akt notarialny na grunty po kolejce wąskotorowej, bo 

przez 10 lat należało wybudować na nich ścieżkę rowerową, 

7.Co to jest karta dużych rodzin? Musimy się dowiadywać z prasy. 

8. Czy będzie podniesione czesne w Przedszkolu i o ile? 

9. Czy były przeprowadzane remonty mieszkań komunalnych? 

10. Czy w naszych placówkach szkolnych ktoś straci posadę, jakie stanowisko 

obejmie p. dyrektor Przedszkola? 

11. Czy w naszym urzędzie gminy są urzędnicy mianowani? 

 

Radny Franciszek Lewandowski poinformował, że są połatane dziury                

w drogach, ale tylko te większe. 

Radny Zdzisław Sobieraj – na ulicy Leśnej postawić zakaz wjazdu dla pojazdów 

powyżej 10 t, ponieważ niszczą świeżo położony asfalt. 

Radny Wiesław Szczepański – zapytał, czy będzie zmiana trasy autobusu 

szkolnego? 

Radny Adam Nenczak – zapytał, czy przetarg na budowę ronda jest 

rozstrzygnięty? 

 

Ad.11. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Zakrzewo” Panu Zbigniewowi Matuszewskiemu, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że tytuł ten jest nadany o kilka 

lat za późno. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                

Nr XXXI/203/2014 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Zakrzewo”, która została przyjęta 11 głosami, 1 nieobecny. 

 

 



Ad.11.2. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Zakrzewo” Panu Janowi Bąkowi. 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały               

Nr XXXI/204/2014 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Zakrzewo”, która została przyjęta 11 głosami, 1 nieobecny. 

 

Ad.11.3. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Zakrzewo” Panu Andrzejowi Kownackiemu. 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                

Nr XXXI/205/2014 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Zakrzewo” Panu Andrzejowi Kownackiemu, która została przyjęta 

10 głosami, przy 1 wstrzymującym, 1 nieobecny.  

 

Ad.11.4. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014. 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że nie stać gminy na wydatek 

dodatkowych 90 tys. zł rocznie na podwyższenie wynagrodzenia. 

Pracownicy mają premie, trzynastki, nie muszą się martwić o składki.  

Dawniej w sektorze publicznym mówiło się : czy się stoi czy się leży, 

podwyżka się należy”. Dodał, że podnosi  się podatki, skończył się 

projekt unijny przedszkola i powinno się ostrożnie podchodzić do 

podwyżek.  

Pracownicy na pewno dobrze pracują, „ale nie przyłożę do tego ręki”. 

Radny Zdzisław Sobieraj, powiedział, że nie może zgodzić się                      

z przedmówcą. Stwierdził, że  nagradzaniem za dobrą i rzetelna pracę  jest 

pensja. Skoro pracownicy pracują dobrze, czyli podwyżka jest zasadna. 

Każdy pracuje po to żeby zarabiać, nie może być tak , że pracownik przez 

wiele lat nie doczeka się podwyżki. Inni – chociażby w oświacie - mają 

odgórnie regulację wynagrodzenia. Nasza Gmina się rozwija w sposób 

zauważalny. 

         Wójt odniósł się do uwag radnego Sławomira Kazimierczaka  dot. 

          wypowiedzi w sprawie podwyżki dla pracowników, twierdząc za bardzo  

         krzywdzące powiedzenie o pracownikach „czy się stoi, czy się leży…”. 

 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały               

Nr XXXI/206/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na rok 2014, która została przyjęta 10 głosami, 1 wstrzymał się,          

1 nieobecny. 

 



 

Ad.11.5. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020. 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                     

Nr XXXI/207/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2014-2020, która została przyjęta                

11 głosami, 1 nieobecny. 

 

Ad.11.6. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, 

b) Brak wyjaśnień radnego. 

c) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

d) Brak dyskusji 

e) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały               

Nr XXXI/208/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, która 

została przyjęta 11 głosami, 1 nieobecny. 

 

Ad.11.7. 

a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt          

w Gminie Zakrzewo na rok 2014, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały 

XXXI/209/2014 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Zakrzewo na rok 2014, która została podjęta 11 głosami, 1 nieobecny. 

 

Ad.11.8. 

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

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakrzewo, 

b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy będzie podana cena 

wywoławcza dla działek? 

Wójt odpowiedział, że tak. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały                  

Nr XXXI/210/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zakrzewo, która została 

przyjęta 11 głosami, 1  nieobecny. 

 

Ad.12. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1) Przebudowa wodociągu w Sędzińskim rondzie jest w zakresie 

dokumentacji, 



2) Aneks do umowy  dot.  zmian spowodowanych obniżeniem kwoty po 

przetargu. 

3) Na otwarcie terenu rekreacyjnego w Siniarzewie byli zaproszeni Radni         

z tamtego okręgu. 

4) Na temat darowizny dla Przedszkola Samorządowego odpowiedź będzie 

udzielona na piśmie. 

5) Projekt na piknik został złożony w czerwcu  , otrzymana kwota to            

ok. 10 tys. zł, tj 80%. 

6) W akcie notarialnym jest zapis, że jeżeli gmina nie zmieni sposobu 

wykorzystania przekazanych działek gruntu w okresie do dziesięciu lat od 

dnia ich przekazania – to nie będzie żadnych negatywnych skutków 

finansowych i prawnych w stosunku do gminy. 

7) Karta dużej rodziny – informacja jest na naszej stronie internetowej, było 

w gazetce gminnej oraz sołtysi otrzymali informację.  

8) Przedszkole przez dwa lata było dofinansowywane, teraz radni będą 

uchwalać wysokość czesnego. 

9) Odnośnie zatrudnienia nauczycieli będzie wiadomo 1 września br.  

10)Mieszkania komunalne nie były remontowane. 

11)W sprawie urzędników mianowanych wyjaśnień udzielił  Sekretarz Jan 

Bąk: w związku ze zmianą przepisów od 2009 roku nie ma pracowników 

mianowanych w UG. 

12) Łatania dziur nie chciała wykonać żadna firma bo za małe zadanie. 

Dziury są załatane. 

13) Na ulicy Leśnej nie można wprowadzić ograniczenia tonażu, ponieważ 

jest to droga łącząca drogi wojewódzkie. 

14)Jaka będzie trasa autobusu szkolnego jeszcze nie wiadomo, jest ogłoszony 

przetarg na dowóz uczniów. 

15)W sprawie budowy ronda w Sędzinie : w latach 2014-2015 mają być 

budowane 4 ronda w województwie kujawsko – pomorskim w tym to            

w Sędzinie.  

 

Ad.13. 14. 

Radny Sławomir Kazimierczak miał pretensje do Wójta i do radnych , że ciągle 

go atakują i przekręcają  wypowiedzi. 

Radny Zdzisław Sobieraj stwierdził, że p. Kazimierczak uważa, że każdemu 

może wszystko powiedzieć, ale Jemu nikt nic nie może powiedzieć. 

Dodał, że  autorytet się zdobywa, a nie walczy o niego. 

 

Ad.15. 

Przewodniczący Rady po  wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXXI Sesję 

Rady Gminy. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

U. Skrzypińska       Zdzisław Dzioba 


