
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 18.09.2014 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok  

    2014, 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie WPF na lata 2014-2020. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Franciszek Lewandowski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  11 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  

W posiedzeniu  brał udział Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 10 głosami, przy    

1 wstrzymującym. 

 

Ad.3. 

1)Wójt poinformował, że jest  możliwość  pozyskania środków z programu 

rządowego „Radosna Szkoła” i wybudowania placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Zakrzewie. Będzie to plac z 

bezpiecznym podłożem ( gumowa mata). 

Aby zdążyć wykorzystać te środki i złożyć wniosek należy podjąć uchwałę ,      

w której były by zabezpieczone własne środki. 

W związku z tym została zwołana Sesja  na podst. art.20 ust.3 ustawy                 

o samorządzie gminnym. 

Kwota wyszacowana przez Ministerstwo wynosi 130 400 zł, z czego połowę 

kosztów ponosi  gmina. Po wyborze oferenta otrzymuje się od Ministerstwa       

¼ kwoty w formie zaliczki. 

Czas jest bardzo krótki, szybko należy ogłosić przetarg, żeby do końca 

października wykonać plac zabaw. 

Radny Zdzisław Sobieraj wyjaśnił, że w Zakrzewie jest plac zabaw, ale przepisy 

nie pozwalają w grupie wchodzić na jego teren.  



Radny Adam Nenczak – stwierdził, że połowa pieniędzy to też jest duża kwota, 

dodał, że  dwa lata temu mówiliśmy o oszczędności zamykając szkołę                

w Siniarzewie. Przecież w Zakrzewie jest bezpieczny plac zabaw i dzieci            

z niego korzystają. 

Wójt wyjaśnił, że jest szansa, aby skorzystać z pieniędzy rządowych                    

i pobudować plac zabaw taki jakie już mają w  sąsiednich  gminach.                 

Jest to ostatni moment, ponieważ program się kończy. 

Radny Sławomir Kazimierczak poparł argumentację Radnego Adama Nenczaka, 

dodając, że Sędzin jest pomijany przy inwestowaniu, wcześniej był zapis, że      

w roku 2014 miała być budowana ścieżka rowerowa Kuczkowo – Zakrzewo,      

a teraz jest planowana na tok 2015, 2016. Nie kwestionował przydatności 

budowy placu zabaw, ale dodał, że wszystko jest planowane w Zakrzewie. 

Wójt wyjaśnił, że od początku było planowane na rok 2014  tylko wykonanie 

dokumentacji na ścieżkę rowerową, a nie budowa. Każde uzgodnienie ze 

wszystkimi instytucjami trwa bardzo długo. 

Radna Jolanta Serkowska stwierdziła, że skoro jest szansa, aby skorzystać           

z pieniędzy rządowych to należy ją wykorzystać.  

Radny Wiesław Szczepański był za wybudowaniem placu zabaw, stwierdzając, 

że w Seroczkach miał być wybudowany a nie jest. 

Wójt wyjaśnił, że jest złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim i czeka na 

akceptację. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, czy w tej cenie jest również ogrodzenie 

placu zabaw oraz ile może wynosić cena po przetargu? 

Wójt odpowiedział, że ogrodzenie jest w ogólnej kwocie, natomiast                  

np. w Bądkowie cena po przetargu wynosiła 90 tys. zł. 

Radny Franciszek Lewandowski stwierdził, że skoro rząd daje pieniądze to 

trzeba je wykorzystać. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy wszystkie projekty , które są pisane, 

są akceptowane? 

Wójt wyjaśnił, że na tyle projektów, ponad 30, które zostały złożone, 

zrealizowaliśmy wszystkie. Nie został zrealizowany jedynie jeden projekt- 

budowa sali gimnastycznej w Zakrzewie, ale ten temat był już wcześniej 

wyjaśniany. 

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

2) Wójt omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie WPF na lata 

2014-2020. 

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

 

Ad.4. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów zakończył obrady. 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska           Zdzisław Sobieraj 


