
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 16.12.2014 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Omówienie projektu budżetu na 2015 rok. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji RG na rok 2015. 

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie : 

1) uchwalenia budżetu na 2015 r, 

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Zakrzewo na lata 2015-

2021 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo 

na rok 2014, 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie WPF na lata 2014-2020, 

5) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzewo, 

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2015, 

     5. Sprawy różne. 

     6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Marcin Szopski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  13 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad.2. 

Pani Skarbnik omówiła przepisy oraz zasady sporządzania projektu budżetu 

Gminy na rok następny, który wójt musi przedstawić  Przewodniczącemu Rady 

Gminy do dnia 15 listopada danego roku. 

Poinformowała, że praktykuje się, aby budżet Gminy Rada przyjęła do końca 

roku, żeby w nowym roku nie  pracować wg projektu. 

Projekt budżetu jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która  

podejmuje stosowną uchwałę w tej sprawie. 

Projekt budżetu jest sporządzany w programie Bestia, który jest połączony          

z Ministerstwem Finansów.  

W każdym budżecie jest rezerwa do dyspozycji wójta na nieprzewidziane 

sytuacje. 

Dochody składają się z różnego rodzaju podatków, dotacji oraz subwencji. 



Bierze się również kredyty lub pożyczki preferencyjne lub promocyjne, niektóre 

po spłaceniu 70% są umarzane. Kredyty można brać tylko w określonych 

sytuacjach. 

Raty kredytów spłacane są z nadwyżki roku ubiegłego lub wolnych środków, 

nie można spłacać z dochodów bieżących. Jeżeli nie ma środków na ich 

spłacenie wówczas należy wziąć kolejny kredyt. 

Wójt zaproponował, aby projekt budżetu przekazywać Radnym na płycie CD,    

a nie    w formie papierowej. 

Radni nie wyrazili zgody. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, czy jest prawdą, że gmina nie oddaje 

należnej subwencji oświatowej dla Szkoły w Siniarzewie  w całości, 

pozostawiając sobie środki na utrzymanie księgowej. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, której zgodnie z przepisami 

przekazuje należną subwencję. To Stowarzyszenie dysponuje środkami               

i przekazuje je na utrzymanie Szkoły w Siniarzewie zgodnie ze swoimi 

zasadami. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, kto płaci  za dzieci z innych gmin 

uczęszczających do naszych szkół? 

P. Skarbnik wyjaśniła, że każda gmina płaci za swoich uczniów. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy wpłynęły wnioski od parafii na 

dofinansowanie remontów? 

Sekretarz odpowiedział, że termin składania wniosków był do końca września     

i został złożony wniosek przez księdza z parafii Sędzin. 

Wniosek jest złożony i Rada Gminy może przeznaczyć środki lub  nie. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, dlaczego takie duże środki są na telefony 

komórkowe? 

Sekretarz wyjaśnił, że przepompownie oczyszczalnia mają urządzenia 

telemetryczne, które wyposażone są w karty telefoniczne stacji komórkowej 

celem nadawania komunikatów o awariach w systemie sms. Ponadto Urząd 

Gminy wszystkie rozmowy wychodzące prowadzi przez aparaty zarejestrowane 

w telefonii komórkowej firmy Play. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, czy będą ustawiane wiaty w miejscach gdzie 

wsiadają dzieci? 

Wójt wyjaśnił, że można rozważyć taką możliwość, ale nie na stałe związane      

z gruntem, ponieważ co roku są w innych miejscach. 

P. Jan Bąk wyjaśnił, że aby pobudować wiatę to musi być zgłoszenie robót 

budowlanych. 

 

Radny Kamil Serkowski zapytał, czy wykonawca na odśnieżanie dróg był 

wybrany w drodze przetargu? 

P. Jan Bąk wyjaśnił, że był wybrany z wolnej ręki. W gminie jest prowadzony 

rejestr zgłoszeń przez mieszkańców. Wykonanie usługi potwierdza sołtys. 

 



Radny Mariusz Kempara poinformował, że mieszkańcy dziwią się, że sprzęt 

odśnieżający nie zawsze odśnieża drogi. 

Zapytał, kto rozlicza Bibliotekę i Dom  Kultury, ponieważ dawniej rozliczała 

gmina ? 

P. Jan Bąk wyjaśnił, że powiat  odpowiada za odśnieżanie  swoich  dróg,             

a gmina za swoje. 

P. Skarbnik  wyjaśniła w sprawie księgowości, że zmieniły się przepisy i każda 

jednostka musi prowadzić swoją księgowość.  

 

Radny Andrzej Wąsikowski zapytał o remont pałacu w Zakrzewie? 

P. Jan Bąk wyjaśnił, że  w Starostwie jest złożony wniosek na remont dachu. 

Remont miał być wykonywany  etapami. Konserwator zabytków przysyła 

pisma, w których straszy karami jeżeli gmina nie będzie remontowała pałacu. 

Dziesięć lat temu była robiona ekspertyza, miał być budynek wyremontowany    

i przeznaczony do użytku publicznego. 

Wójt zwrócił się do Skarbu Państwa z zapytaniem, czy można remontować? 

Skarb Państwa odpowiedział, że Gmina może wyremontować, ale jeżeli 

spadkobierca udokumentuje swoją własność, będzie trzeba pałac oddać. 

Remont należy wykonać za własne środki, a jeżeli konserwator będzie  miał 

środki wówczas odda w części. 

 

Radny Kamil Serkowski  zapytał, czy nie można wystąpić do sądu                      

o ustanowienie własności? 

P. Jan Bąk wyjaśnił, że w Księgach Wieczystych  decyzją wojewody, 

właścicielem jest gmina, którą Sąd w każdej chwili może uchylić. 

 

Radna Bernadeta Stolcman zaproponowała, aby nasz  autobus szkolny skoro 

jeździ do Ujmy Dużej zabierał też dzieci do Szkoły w Siniarzewie oraz ,żeby 

uwzględnić w remizie OSP wymianę  okien. 

Wójt zobowiązał się sprawdzić, czy jest to zgodne z prawem i porozmawiać         

z P. Dyrektor Szkoły w Siniarzewie, czy jest taka potrzeba. 

 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy będzie remont drogi w kierunku 

Przybysławia? 

Wójt wyjaśnił, że jest przewidziane dowiezienie kamienia, natomiast w kwestii 

remontu należy porozmawiać z wójtami sąsiednich gmin, czy są zainteresowani. 

Radny Andrzej Wąsikowski  stwierdził, że najpierw powinno się utwardzać te 

drogi, przy których mieszkają  ludzie, a nie robić skróty. 

 

Radny Kamil Serkowski zapytał, czy świetlice będą budowane nowe? 

P. Jan Bąk wyjaśnił, że należy przemyśleć, czy będzie wykorzystana, jakie  będą 

koszty utrzymania. 

Wójt wyjaśnił, że można będzie  pomyśleć o kontenerach. 



Radny Jacek Pakulski poprosił, aby uwzględnić w budżecie  wymianę dachu     

w świetlicy w Ujmie Dużej, ponieważ przecieka. 

 

Radny Michał Mańkowski odczytał wniosek mieszkańców na 2015 r i lata 

kolejne. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że sklepu w Lepszem nie można przejąć od GSSCH , za 

długi, za długi, ponieważ przed Gmina jest więcej wierzycieli. 

 

Ad.3. 

Członkowie Komisji opracowali projekt planu pracy na rok 2015 dla swoich 

Komisji. 

 

Ad.4. 

1)Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy na 2015 rok.  

Poinformowała, że RIO wyraziła pozytywną opinię o sporządzonym projekcie. 

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

 

2)Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2015-2021. 

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

 

3)Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 201 4rok. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ( zał. nr 3). 

 

4)Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2014-2020. 

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

 

5)Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzewo.  

Wyjaśnił, że w związku z nową kadencją Rada Gminy musi podjąć uchwałę      

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla wójta. 

Przypomniał poszczególne składniki wynagrodzenia poprzedniego wójta. 

Radni: Marcin Szopski, Dariusz Obiała, Tadeusz Lipowski zaproponowali 

pozostawienie wysokości wynagrodzenia. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby nieco obniżyć ok. 1 tys. zł, 

zobaczyć jak będzie pracował, a po sesji absolutoryjnej rozważyć  

podwyższenie wynagrodzenie. 

Przegłosowano wniosek o pozostawienie wynagrodzenia na takim samym 

poziomie, za którym głosowało 9 członków komisji, za obniżona kwotą 

głosowało 4 członków komisji. 

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



 

6)P. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

Wyjaśniła, że pieniądze, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów  alkoholowych muszą być wydane tylko na działalność 

związaną     z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Jeżeli nie zostaną 

wykorzystane w danym roku wówczas należy przenieść na następny rok też na 

tą samą działalność. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały (zał. nr 6). 

 

 

Ad.5. 

Radny Andrzej Wąsikowski zapytał ile kamienia zostało zakupione i gdzie 

będzie dowieziony? 

Wójt odpowiedział, że zakupiono 10  transportów kamienia, będzie rozwożony 

wg sporządzonej listy. 

Radny Sławomir Kazimierczak zaproponował, aby rolnicy sami rozplantowali 

kamień.  

Przewodniczący Wiesław Szczepański – zgłosił wniosek, aby zebrać pobocza 

przy szosie w Seroczkach kierunku lasu. 

 

Sekretarz  poinformował, że w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania radni są 

zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe. 

Poprosił o zaproponowanie dwóch radnych, którzy brali by udział w otwarciu 

ofert przetargowych w przetargach powyżej 30 000 euro. 

Zostali zgłoszeni radni: Marcin Szopski i Sławomir Kazimierczak, którzy 

wyrazili zgodę. 

Na dzień 23.12.br godz. 10.00 został ustalony termin sesji Rady Gminy. 

 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Marcin Szopski zakończył obrady.  

 

Protokółowała:           Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska       Mariusz Kempara 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 


