
Protokół nr XXXIV/2014 

z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 30 października   2014 r. 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

 

Liczba radnych   -13 

Liczba obecnych   -12     

Frekwencja             -92% 

 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Zakrzewo. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Powołanie protokolanta. 

4.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. 

5.Podjęcie uchwał : 

1)  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę  

      obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2015 r 

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) w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości  

     i zwolnień w tym podatku na 2015r. 

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,    

3) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

    w  2015 r.   

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,    

4) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 

Zakrzewo. 

      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 XXXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.1.2. 

Przewodniczący Rady  Gminy Zdzisław Dzioba o godz. 10 
00

 otworzył XXXIV 

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

zgodnie z listą obecności uczestniczy 12 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 12 radnych. 

 

Ad.4. 

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.5. 

1) a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za     

1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy 

Zakrzewo na 2015 r 

b)Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c) Brak dyskusji, 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu  uchwały  

Nr XXXIV/219/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za  1 dt. 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy 

Zakrzewo na 2015 r., która została podjęta jednogłośnie. 

2) a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  

         podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015r. 



b)Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c)Brak dyskusji, 

          d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały  

           Nr XXXIV/220/2014 w sprawie określenia wysokości stawek  podatku  

          od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2015r., która została  

          przyjęta 12 głosami. 

3) a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych w  2015 r.   

b)Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c)Brak dyskusji. 

d)Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały            

Nr XXXIV/221/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych w 2015r., która została podjęta 12 głosami. 

4) a)Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo. 

b)Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, pozostałe Komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

c)Brak dyskusji. 

d) Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały            

Nr XXXIV/222/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo, która została podjęta 

12 głosami. 

 

Ad.6. 

Wójt złożył informację o składanych oświadczeniach majątkowych przez 

kierowników urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za 2013 rok.  

( zał. nr 1). 

Przewodniczący Rady złożył informację o składanych oświadczeniach 

majątkowych przez radnych za 2013 rok  ( zał. nr 2).  

Radny Michał Mańkowski zapytał, czy GSSCh sprzedała jakieś sklepy? 

Wójt wyjaśnił, że Gmina otrzymała  zawiadomienie o mającym się odbyć 

przetargu, o wynikach nie ma żadnej wiadomości. 

Wójt złożył  podziękowania Radnym za czteroletnią współpracę. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10 
40 

zakończył 

XXXIV Sesję Rady Gminy.  

Protokółowała:     Przewodniczący Rady Gminy  

 

U. Skrzypińska      Zdzisław Dzioba  

  


