
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 3.10.2014 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 : 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo 

    na rok 2014, 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie WPF Gminy Zakrzewo na lata 2014- 

   2020, 

3) 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, 

4) utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 

5) zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2014-2020. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji 

Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządów Marcin Szopski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  12 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu  brał udział 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 11 głosami, przy    

1 wstrzymującym. 

 

Ad.3. 

1)Wójt omówił projekt uchwały zmieniającej budżet na 2014 r., zwiększa się 

dochody m.in. o dotację z Urzędy Marszałkowskiego na: 

- wykonanie tablic promocyjno – informacyjnych na terenie gminy Zakrzewo, 

które będą ustawione na granicy gminy przy drogach wojewódzkich. Na 

„witaczach” będą przedstawione zdjęcia naszych zabytkowych kościołów, 

kapliczki w Seroczkach i miejsca pamięci w Kobielicach.  



- urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po byłym kościele i cmentarzu 

parafialnym w miejscowości Kobielice. 

Przyznanej przez WFOŚiGW w Toruniu na „Zadrzewienie i zakrzewienie 

terenów rekreacyjnych w gminie Zakrzewo, 

Zmniejsza się dochody m.in. z tyt. zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego 

środków pozostałych w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Uśmiech 

malucha” realizowanego w ramach POKL w latach 2012-2014. 

Radny Sławomir Kazimierczak- gdzie będą zadrzewienia? 

Wójt wyjaśnił, że zadrzewione będą tereny gminne: na boisku będą dosadzone, 

ponieważ wypadły, przy remizie OSP w Siniarzewie i na miejscu pamięci. 

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

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

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

3) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie 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, ( zał. nr 3). 

4) Wójt omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania, 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały ( zał. nr 4). 

5)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy 

Miejscowości. 

W miejscowościach Kuczkowo i Zakrzewo odbyły się zebrania wiejskie, na 

których zaplanowano zadania inwestycyjne na lata 2014-2020 – przede 

wszystkim budowę ścieżki rowerowej. Aktualizacja tych planów była 

konieczna, aby Gmina mogła złożyć wnioski o dofinansowanie inwestycji ze 

środków unijnych. 

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

Radna Jolanta Serkowska przekazała Wójtowi uchwałę z zebrania sołeckiego                 

z Siniarzewa  z dnia 28 .09.2014 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy 

Miejscowości Siniarzewa. Zmiana dot. zapisu  inwestycji – utwardzenie miejsc 

postojowych przy kościele. 

Wójt poinformował, że na najbliższą sesję zostanie przygotowana jeszcze jedna 

uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości na lata 2009-2015. 

Członkowie Komisji zaakceptowali projekt takiej uchwały. 

 

Ad.5. 

Wójt poinformował, że w gminie jest zainstalowany system SISMS. 

Mieszkańcy będą mogli się zalogować i otrzymywać informacje z gminy. 

Radny Adam Nenczak poinformował, że w Kobielicach pracownicy Urzędy 

gminy wspólnie z mieszkańcami  bardzo ładnie uporządkowali miejsce pamięci. 



Wójt wyjaśnił, że w XXVI wieku był tam cmentarz. W latach 80 dwudziestego 

wieku w tym miejscu zaczęto uprawiać ziemię. Grunty należały do Skarbu 

Państwa. Teren ten został przejęty przez Gminę. 

Przez cały czas użytkowania gruntów  były wydobywane ludzkie szczątki. 

Jeden z mieszkańców zbierał je. 

Patronat nad tym miejscem chcą przejąć uczniowie PSP w Sędzinie. 

Wójt poinformował, że został zakupiony dla OSP Gęsin wóz strażacki. 

 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Marcin Szopski 

zakończył posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska       Marcin Szopski 


