
Protokół nr XXXIII/2014 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 10 października  2014 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -13 

Liczba obecnych   -13     

Frekwencja             -100% 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Porządek obrad sesji. 

5.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 

6. Uhonorowanie zasłużonych . 

7.Sprawozdanie Wójta z działalności za okres między XXXI, a XXXIII 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 XXXI 

   i XXXII sesji: 

   a) wystąpienie Wójta Gminy, 

   b) dyskusja, 

   c) podjęcie uchwały ( do protokołu). 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 

10.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych 

     Porządkiem obrad sesji. 

10.1. 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. 

10.2Podjęcie 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. 

10.3.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,      

      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 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 

          Gminy Zakrzewo  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz   podmiotami,  

         o których  mowa  w  art.3 ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  

         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 

      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 zatwierdzenia  Planów Odnowy Miejscowości  

        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. 

10.6.Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 

        Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015,   

      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 XXXIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXXIII 

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

zgodnie z listą obecności uczestniczy 13 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 13 radnych. 

 

Ad.4. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.5. 

Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.6. 

Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli Akty Nadania oraz medale  

„Zasłużony dla Gminy Zakrzewo”  dla śp. Zbigniewa Matuszewskiego, który 

odebrały Żona i Córka oraz  „Honorowy Obywatel  Gminy Zakrzewo” Panom 

Andrzejowi Kownackiemu i Janowi Bąkowi. 

W imieniu uhonorowanym  podziękowanie złożył P. Andrzej Kownacki. 

 

Ad.7. 

Wójt  złożył  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od XXXI 

(zał. nr 1). 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

1) gdzie będzie pobudowany chodnik w Sędzinie? 

2) ile lat ma kupiony samochód dla OSP Gęsin? 

Wójt udzielił następującej odpowiedzi: 

1) ZDW zaprojektował po przeciwnej stronie zabudowań, mieszkańcy 

chcieli by przy swoich zabudowaniach, niestety projektanci stwierdzili, że 

należy odwodnić ten teren i jest to niemożliwe z tej strony. Ostatecznie 

chodnik będzie  kończył się na wysokości parkingu przy  cmentarzu. 

2) Samochód jest z roku 1996, kosztował 20 tys. zł.  

Radny Marcin Szopski dodał, że rzeczoznawca wycenił samochód na        

27 tys. zł.   

 Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 



Ad.8. 

Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXI i XXXII 

Sesji. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał kiedy  odbył się przetarg na sprzedaż 

działek  w Ujmie Dużej, jaka była cena wywoławcza, za jaką cenę sprzedano? 

Wójt wyjaśnił, że realizacja uchwały jest w trakcie, rzeczoznawca musi wycenić 

i dopiero będzie ogłoszony przetarg. 

Sprawozdanie zostało przyjęte  jednogłośnie. 

 

Ad. 9. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

1) Wcześniej P. Wójt mówił, że przystanki w Sędzinie zostaną w tych 

samych miejscach, później, że będą przesunięte. Jeżeli tak to jak daleko 

od wiaty? 

2) Po dwóch latach funkcjonowania Przedszkola Samorządowego miało być 

podwyższone czesne, czy będzie podwyższone? 

3) W gazecie pomorskiej był artykuł na temat zaległych urlopów wójtów, 

czy P. Wójt ma zaległy urlop? 

4) Ścieżka rowerowa miała być ukończona w 2014 r. W prognozach 

wieloletnich kwoty się zmieniają. Jak to się ma w prognozach? 

 

Ad.10.1. 

a) Wójt omówił  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2014. 

      b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      c) Brak dyskusji, 

      d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu  uchwały  

          Nr XXXIII/213/2014  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  

           budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2014, która została przyjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.2. 

a) Wójt omówił projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  

   Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2014-2010. 

      b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      c) Brak dyskusji, 

      d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu  uchwały  

           Nr XXXIII/214/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej   

          Prognozy Finansowej na lata 2014-2010, która została przyjęta  

          13 głosami. 

 

Ad.10.3.  

      a) Wójt omówił projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  

          głosowania. 

      b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      c) Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy jeżeli w DPS jest osoba słabo  



         chodząca, czy pielęgniarka może wejść za kotarę lub  mąż zaufania albo  

         członek komisji?  

Sekretarz Jan Bąk wyjaśnił, że za kotarę nie może wchodzić żadna osoba. Po to 

jest urna pomocnicza oraz pracownik DPS w Komisji, aby Komisja wiedziała, 

czy są osoby leżące, czy słabo chodzące i wówczas członkowie Komisji idą do 

takiej osoby, aby mogła zagłosować. 

      d) Przewodniczący przystąpił do czytania projektu  uchwały  

          Nr XXXIII/215/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

          głosowania, która została podjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.4.  

      a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu 

         współpracy Gminy Zakrzewo  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  

         podmiotami,  o których  mowa  w  art.3 ust. 3  ustawy  z  dnia   

         24  kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

        na 2015 rok, 

      b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      c) Brak dyskusji, 

      d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

          Nr XXXIII/216/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu 

          współpracy Gminy Zakrzewo  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  

          podmiotami,  o których  mowa  w  art.3 ust. 3  ustawy  z  dnia   

          24  kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

         na 2015 rok, która została przyjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.5. 

      a) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planów Odnowy  

          Miejscowości na lata  2014 – 2020. 

      b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      c)  Brak dyskusji. 

      d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

          Nr XXXIII/217/2014 w sprawie zatwierdzenia  Planów Odnowy  

          Miejscowości na lata  2014 – 2020, która została przyjęta 13 głosami. 

 

Ad.10.6.  

      a) Wójt omówił projekt uchwały zmieniające uchwałę w sprawie  

          zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015,   

      b) Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

      c) Brak dyskusji, 

      d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

          Nr XXXIII/218/2014 zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 

         Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015, która została przyjęta   

         13 głosami. 

 

 



Ad.11. 

Na zgłoszone interpelacje Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

1) Przystanki będą tam gdzie są zygzaki na szosie, ponieważ nie ma zatok, 

jest to w innym miejscu niż przystanek. 

2) Czesne nie jest jeszcze podniesione,  

3) W spr. urlopu odpowiedź będzie udzielona na piśmie. 

4) Kwoty w budżecie przewijają się od dłuższego czasu i ulegają zmianom, 

Właściwe kwoty będą wpisane dopiero jak będzie zrobiony kosztorys. 

Obecna kwota dot. wykonania dokumentacji. 

 

Ad.12. 

Radny Franciszek Lewandowski zapytał, czy można by do Zarębowa wziąć 

wiatę, która jest na oczyszczalni ścieków. Sołtys Zarębowa wyraża zgodę na jej 

ustawienie, natomiast  mieszkańcy chcą ją wyremontować. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, dlaczego nie ma  p. radcy na sesji? 

Czy będą opłaty za ustawienie tablic informacyjnych w pasie drogi 

wojewódzkiej? 

Wójt odpowiedział, że : 

- wiatę można będzie ustawić w Zarębowie, skoro mieszkańcy chcą sami ją 

odnowić. 

- P. radca pracuje w innych instytucjach  i nie zawsze może uczestniczyć           

w naszych  sesjach, 

- na ustawienie tablic trzeba mieć zezwolenie, nie ma żadnych opłat. 

Radna Anna Kurtys  zaproponowała, aby drugą wiatę przechowywaną na 

oczyszczalni ścieków  ustawić w Bachorzy. 

P. Sołtys Helena Maciejewska zapytała, czy w Woli Bachornej będzie ustawiona 

wiata? 

Wójt wyjaśnił, że wiata jest zamówiona i niedługo będzie zamontowana. 

 

Ad.13. 

Wójt podsumował czteroletnią kadencję. 

P. Skarbnik poinformowała o wysokości  zadłużeń za wodę, ścieki i odpady 

komunalne. 

 

Ad.14. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10 
40 

zakończył 

XXXIII sesję Rady Gminy.  

Protokółowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

 

U. Skrzypińska       Zdzisław Dzioba 
 

 


