
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 23.07.2014 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

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

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zakrzewo”,  

b) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zakrzewo”, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo 

    na rok 2014, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na  

    lata  2014-2020, 

e) wygaśnięcia mandatu radnego, 

f) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

    zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2014, 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność  

    Gminy Zakrzewo, 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Franciszek Lewandowski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  10 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  

W posiedzeniu  brał udział Przewodniczący Rady Gminy. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby w porządku obrad 

wprowadzić punkt : omówienie sytuacji w rolnictwie. 

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa wyjaśnił, że Komisja ma zaplanowane 

posiedzenie  o tej tematyce. Odbędzie się  jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 10 głosami. 

 

Ad.3. 

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

Gminy Zakrzewo”, przypomniał zasady zgłaszania wniosków oraz ich 

opiniowania. 

Wójt przedstawił uzasadnienie wniosku o nadaniem tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Zakrzewo” Świętej Pamięci radnemu Zbigniewowi Matuszewskiemu. 



Poinformował, że odbyło się posiedzenie  Kapituły, która zaopiniowała wniosek 

pozytywnie.  

Radny Sławomir Kazimierczak  zaakceptował projekt uchwały ubolewając, że 

wniosek został zgłoszony tak późno, przypomniał, że on już 29 sierpnia 

ubiegłego roku zgłosił na sesji taki wniosek, ale nie znał procedur dalszego 

postępowania. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały  (zał. nr 1). 

b)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Zakrzewo”  P. Janowi Bąkowi – Sekretarzowi Gminy, przedstawiając 

uzasadnienie wniosku oraz poinformował, że Kapituła zaopiniowała wniosek 

pozytywnie. 

Radni Zdzisław Sobieraj i Wiesław Szczepański stwierdzili, że za 30 lat tak 

kreatywnej pracy należy się taki tytuł. 

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekt uchwały  (zał. nr 2). 

Następnie Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Zakrzewo”  P. Andrzejowi Kownackiemu –Dyrektorowi DPS 

w Zakrzewie, przedstawiając uzasadnienie oraz poinformował, że Kapituła 

zaopiniowała wniosek pozytywnie. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że nie zna tego człowieka, który ma 

na pewno zasługi, ale wstrzyma się od zaakceptowania projektu uchwały.  

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekty uchwał ( zał. nr 3). 

c) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok, w której 

zwiększa się dochody o kwotę 80 tys. zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 

do modernizacji drogi dojazdowej Sinki – Kamieniec. 

Wójt zaproponował zmiany w wydatkach, które dotyczą m.in. wzrostu 

wynagrodzeń dla pracowników, którzy od dwóch lat nie mieli żadnej podwyżki. 

Radny Sławomir Kazimierczak starał się przekonać radnych, że podwyżka 

wynagrodzenia znacznie obciąży budżet gminy. 

Radny Zdzisław Sobieraj stwierdził, że ludzie pracują po to, aby zarabiać 

pieniądze, jeżeli pracownicy pracują dobrze, pozyskują duże pieniądze dla 

gminy to należy się podwyżka. 

Radny Adam Nenczak dodał, że skoro pracownicy przez dwa lata nie mieli 

podwyżki to należy się chociażby z tytułu inflacji. 

Następnie Wójt omówił pozostałe zmiany w wydatkach zgodnie z zał. nr 4. 

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekt uchwały ( zał. nr 5). 

d) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej WPF na lata 2014-2020. 

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekt uchwały ( zał. nr 6). 

e) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. 

Ze względu na to, że radny Tomasz Pomianowski nie przybył  na pierwszą sesję 

Rady Gminy po wyborze, natomiast na drugiej był obecny i oświadczył, że 

rezygnuje i nie złożył ślubowania zgodnie z przepisami następuje wygaśnięcie 

mandatu.  

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekt uchwały ( zał. nr 7). 

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

zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Zakrzewo na rok 2014, 



Uchwała winna być podjęta do końca marca, niestety był problem ze 

znalezieniem rolnika, który wyraziłby zgodę na zapewnienie miejsca pobytu dla 

zwierząt gospodarskich. 

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekt uchwały ( zał. nr 8). 

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

nieruchomości stanowiących własność  Gminy Zakrzewo, chodzi                        

o nieruchomość zabudowaną w Siniarzewie, na co radni nie wyrazili zgody oraz 

o dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane w Ujmie Dużej. 

Członkowie Komisji  zaakceptowali projekt uchwały na sprzedaż działek          

w Ujmie Dużej ( zał. nr 9). 

 

Ad.5. 

Wójt zapoznał z podaniem p. Anny Mierkiewicz o sprzedaż działki 

(wydzielonej z boiska) w Kolonii Bodzanowskiej.   

Radni nie wyrazili zgody uznając, że to rada sołecka z sołtysem winna zająć się 

tym tematem.  

Radny Adam Nenczak poinformował, że w Sędzinie stała grupka ludzi, którym 

nie podobał się fakt, że strażacy z OSP Zakrzewo samochodem strażackim 

przywieźli zawiadomienie o zabawie.  

Wójt poinformował, że: 

- na sesji będzie uhonorowany sołtys wsi Sędzin,  za 52 letnie pełnienie funkcji 

sołtysa, 

- pozyskano firmę Drogtom, która będzie łatała dziury w drogach gminnych. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby napisać do GS, żeby wycięli 

krzaki koło sklepu. 

Radny Matuszewski Radosław – dowieźć piach na plac zabaw w Michałowie. 

 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Infrastruktury Wsi i Finansów Franciszek Lewandowski zakończył obrady. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

          

U. Skrzypińska      Franciszek Lewandowski 

 


