
Protokół nr XXXII/2014 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 18 września   2014 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -14 

Liczba obecnych   -12     

Frekwencja             -86% 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

5.Podjęcie uchwał: 

1)  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, 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

    Zakrzewo na lata 2014-2020, 

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,    

6.Informacje lub komunikaty. 

7.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXXII 

Sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów, pracowników samorządowych 

stwierdził,  że zgodnie z listą obecności uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje. 



Następnie minuta ciszy uczczono pamięć zmarłych radnego Stanisława Bretesa    

i sołtysa Janusza Andrysiewicza. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady zaproponował na protokolanta  insp. ds. obsługi rady               

Urszulę  Skrzypińską.  

Za przyjęciem  propozycji głosowało 12 radnych. 

 

Ad.4. 

Protokół z XXXI Sesji został przyjęty 10 głosami, przy 2 wstrzymujących. 

 

Ad.5. 

1. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2014 rok. Planuje się zwiększyć 

plan wydatków o kwotę 13400,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie 

szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Zakrzewie w ramach 

Rządowego programu „Radosna szkoła”. Dofinansowanie z budżetu 

Państwa wynosi 63 850 ,-zł. 

b) Przewodniczący Komisji przedstawili opinie do  projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu Uchwały               

Nr XXXII/2011/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2014. 

Uchwała została przyjęta 10 głosami , przy 2 wstrzymujących. 

2. 

a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2014-2020.  

b) Przewodniczący Komisji przedstawili opinie do  projektu uchwały. 

c) Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu Uchwały               

Nr XXXIII/212/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2014-2020. 

Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 2 wstrzymujących. 

Ad.6. 

Wójt poinformował, że została podpisana umowa na budowę ronda w Sędzinie  

i w piątek tj. 19.09.br będzie przekazanie placu budowy przez ZDW firmie         

z Włocławka. Budowa ma kosztować około 2,5 mln zł. 

Radny Sławomir Kazimierczak zadał następujący pytania: 

1)czy będzie w wybory samorządowe odrębny obwód głosowania w DPS 

Zakrzewo? 

2)jak w praktyce odbywa się głosowanie w DPS, jeżeli ktoś jest leżący? 



3)plotka głosi, że podczas ostatnich wyborów kandydat na radnego woził 

wyborców na głosowanie, czy to nie jest wywieranie wpływu na wyborców? 

4)czy korzystanie przez kandydatów z lokali w DK i świetlicy w Kolonii 

Bodzanowskiej jest płatne? 

5) czy wójt płacił za korzystanie z sali w DK za zorganizowane ostatnio 

spotkanie ? 

Na pytania Sekretarz udzielił następujących odpowiedzi: 

1)zgodnie z kodeksem wyborczym w miejscach takich jak szpitale, doimy 

pomocy, gdzie znajduje się co najmniej 15 osób tworzy się odrębne obwody 

głosowania, 

2)w DPS jest urna pomocnicza. Jeżeli osoba leżąca chce głosować, wówczas 

komisja w lokalu plombuje urnę podstawową i wyznacza dwie osoby, które 

udają się z urną pomocniczą do  tej osoby. 

3)jeżeli kandydat wozi swoim samochodem wyborców to komisja nie ma na to 

wpływu. W lokalu każdy za kotarą głosuje osobiście. 

4)każdy pełnomocnik organizuje spotkanie dla swoich kandydatów, każdy 

komitet posiada własne  środki i je finansują. 

5) na ostatnie pytanie Wójt udzielił odpowiedzi: wszystko odbyło się zgodnie     

z prawem. 

Radny Michał Mańkowski – zapytał kiedy będą zamontowane przystanki 

autobusowe? 

Wójt odpowiedział, że dwie wiaty są już wykonane i w najbliższych dniach 

będą zamontowane kolejne. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, gdzie w Sędzinie będą usytuowane 

przystanki autobusowe. 

Wójt wyjaśnił, że przystanki będą nieco przesunięte, muszą być w miejscach  

zgodnych z przepisami. 

Wójt poinformował, że Stowarzyszenie Salutaris przysłało pismo, z prośbą         

o przystąpienie do nich. Jest to Stowarzyszenie, które ma pomagać gminom , 

które ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych. 

Radni nie wyrazili zgody na przystąpienie do tego Stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady poinformował, że dzwonili z wydawnictwa w sprawie 

wademecum dla radnych, które kosztuje 80 zł.  

Radni nie byli zainteresowani zakupem. 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10 
40 

zakończył 

XXXII sesję Rady Gminy.  

Protokółowała: 

 

U. Skrzypińska 
 

 


