
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 12.01.2015 roku. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie : 

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 
rok 2015, 

2) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2016 roku, 

4) wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Zakrzewo, 
5) zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo, 
6) uchwalenia trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny 

w gminie Zakrzewo na lata 2015-2017, 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.l. 
Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Mariusz Kempara. 
Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

Ad.2. 

Został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Ad.3. 
l)Pani Skarbnik poinformowała, że już nastąpiły zmiany w niedawno 
uchwalonym budżecie Gminy na 2015 rok. Zapytała, czy jeżeli wystąpią zmiany 
do budżetu po komisjach, a przed sesją, czy drukować wszystkie załączniki? 
Radny Sławomir Kazimierczak był za drukowaniem wszelkich zmian. 
Radny Kamil Serkowski zaproponował wysyłanie zmian e-mailem. 
Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, aby jeszcze przez najbliższe miesiące 
dostarczać wszelkie materiały w formie papierowej. 
Następnie p. Skarbnik omówiła projekt zmian w budżecie : 
- zwiększa się plan wydatków między innymi: 
1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie odśnieżania placów i dróg gminnych, 



2) zwiększa się plan wydatków na zakup 9 aktówek dla nowo wybranych 
radnych, 
Nowo wybrani panowie radni stwierdzili, że rezygnują z zakupu aktówek, 
postanowiono zakupić torby dwom paniom radnym, 
- zwiększa się dotację dla Domu Kultury z przeznaczeniem na wypłatę 
wynagrodzenia dla opiekuna orkiestry i trenera piłki siatkowej zmniejszając 
plan wydatków przeznaczonych dla Orkiestry. 
W dyskusji Radni zaproponowali, aby pozostawić środki w budżecie gminy, 
przeznaczając je na zakup czy to instrumentów czy ubioru, a pomniejszyć środki 
dla kapelmistrza na rzecz pomocy kapelmistrza, 
Ustalono, aby na następne posiedzenie Komisji zaprosić kapelmistrza i opiekuna 
orkiestry. 
- zwiększono plan wydatków w U G tytułem przeniesienia wynagrodzenia 
lA etatu z oczyszczalni ścieków sprzątaczki. 
Wójt wyjaśnił, że w oczyszczalni ścieków są różne środki chemiczne, należy 
posiadać odpowiednie szczepienia, w związku z tym pracownicy sami będą 
sprzątać swoje pomieszczenia, natomiast w ramach lA etatu sprzątaczka w U G 
będzie zajmowała się utrzymaniem rabat wokół Urzędu i praniem firan, które do 
tej pory wykonywała w ramach umowy zlecenie, 
- zmniejszono plan wydatków z tyt. wypłaconego wcześniej wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi ( rozwiązanie umowy o pracę), 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
2) P. Skarbnik poinformowała, że odbył się przetarg na wybór firmy odbierającej 
odpady komunalne. Ofertę złożyła jedna firma Ekoskład. Firma zaoferowała 
opłatę wyższą od tej z roku poprzedniego, która w efekcie skutkuje 
podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów o 1 zł od 1 mieszkańca. 
Należało podpisać umowę, ponieważ mieszkańcy nie mogą pozostać bez 
odbiorcy odpadów. 
P. Skarbnik poinformowała, że zaległości za śmieci wynoszą ponad 38 tys. zł. 
Jest projekt zmiany ustawy , że Urząd Skarbowy będzie egzekwował długi za 
śmieci. 
Wójt dodał, że mieszkańcy nie posiadający zbyt wysokich dochodów piszą 
podania o rozłożenie na raty, natomiast ci zamożniejsi po prostu nie płacą. 
Radny Sławomir Kazimierczak zapytał Sekretarza, czy w Ekoskładzie 
w Radzie Nadzorczej jest Skarbnikiem? 
P. Jan Bąk wyjaśnił, że nie ma tam takiej funkcji, jest członkiem Rady 
Nadzorczej. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
3) P. Skarbnik przedstawiła wyliczoną wielkość funduszu sołeckiego 
przypadającą na poszczególne sołectwa. Omówiła jakie zadania własne mogą 
być realizowane w ramach tego funduszu. 
Sołtysi do 15 października składają wnioski do projektu budżetu na rok 
następny. Do tej pory Gmina realizowała te zadania. 
Nasza Gmina posiada wysoki dochód na jednego mieszkańca, 
w związku z tym może odzyskać środki maksymalnie do 20 %. 



Wójt dodał, że niektóre sołectwa z uwagi na mały fundusz nie będą w stanie 
i tak niczego wykonać, a z budżetu będzie wyodrębniona kwota ok. 250 tys. zł. 
Ponadto sołtysi będą musieli się z tego rozliczyć. 
Radny Sławomir Kazimierczak poinformował, że już w poprzedniej kadencji 
był i jest nadal orędownikiem tego funduszu. Mieszkańcy są za 
wyodrębnieniem funduszu, chcą sami decydować o wykonaniu niektórych 
zadań w sołectwie. W innych gminach działają te fundusze. Powinno się 
chociaż raz zrobić na próbę i zobaczyć jak to funkcjonuje, jeżeli nie w roku 
2016 to w 2017. 
Radny Michał Mańkowski stwierdził, że wiadomym jest, że te pieniądze będą 
z czegoś zabrane. 
Radny Marcin Szopski był przeciwny wyodrębnianiu funduszu sołeckiego. 
Radny Kamil Serkowski stwierdził, że są to jakieś pieniądze do wykorzystania. 
Należałoby zmobilizować mieszkańców do działania. Pozyskałoby się 
dodatkowe 20% środków. Zaproponował, aby pojechać do gminy podobnej 
finansowo, która zarządza takim funduszem i zobaczyć jak to funkcjonuje 
i w przyszłym roku wyodrębnić go. 
Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby poczekać za wyborami 
sołtysów, niech oni się wypowiedzą w tym temacie. 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 
4) Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad 
sołeckich w Gminie Zakrzewo. 
Zaproponował, aby wybory odbyły się dopiero po zebraniu podatku rolnego, 
żeby jeszcze obecni sołtysi zebrali go i pobrali inkaso. 
Radny Mariusz Kempara zapytał w jakiej wysokości będzie wypłacona dieta 
kwartalna? 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że proporcjonalnie do ilości dni. 
Ustalono, że zebrania będą odbywać się od 17 marca do 24 kwietnia br. 
Godziny i daty w poszczególnych sołectwach zostaną uzgodnione z obecnymi 
sołtysami. 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 
5) W związku z tym, że na ostatniej Sesji na ręce Przewodniczącego Rady został 
złożony Regulamin Klubu Radnych i projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej, Sekretarz zaproponował, aby rozwiązać ten 
problem i zmienić Statut Gminy, powiększając ilość członków Komisji 
Rewizyjnej, aby w przyszłości nie zamykać nikomu drogi, gdy powstanie 
następny Klub Radnych. 
Radny Kamil Serkowski zapytał, dlaczego nie ma w porządku obrad punktu dot. 
projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Klubowi Radnych „Nowa Demokracja" nie chodziło, aby zwiększać ilość 
osób w Komisji i podwyższać koszty. 
Wójt wyjaśnił, że chodziło o to, aby nikogo nie wykluczać z tej Komisji. 
Radny Michał Mańkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, 
że członkowie Komisji uzgodnią między sobą, czy któryś zrezygnuje 



z członkostwa. Po przedyskutowaniu Radny Adam Gralak zrezygnował z bycia 
członkiem Komisji Rewizyjnej. 
Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy. 
Członkowie Komisji ustalili, że na sesję należy przygotować projekty uchwał 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, w skład której będzie 
powołany radny Kamil Serkowski, oraz zmiany składu osobowego Komisji 
Rolnej, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, do której należy powołać 
radnego Adama Gralaka. 

6)P. Pracownik socjalny GOPS p. Teresa Kłos przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny 
w gminie Zakrzewo na lata 2015-2017. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

P. Skarbnik przeczytała wnioski o przyznanie środków z budżetu Gminy na 
udzielenie dotacji i pomocy dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Aleksandrowie 
Kujawskim, 
2) Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, 
Po dyskusji uzgodniono, że na obecną chwilę budżet gminy Zakrzewo nie 
posiada wolnych środków. 
W przyszłości Rada Gminy, po otrzymaniu środków rozpatrzy możliwość 
udzielenia pomocy. 
3) Gminnej Spółki Wodnej w Zakrzewie: 
Należy odpisać GSW, że wniosek został złożony po terminie i prosi się 
o złożenie wniosku na przyszły rok we właściwym terminie. 
Telefonia komórkowa złożyła wniosek o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji 
masztu telefonii komórkowej w Michałowie. Ponieważ okazało się, że grunt na 
miała być pobudowana wieża stanowi użytek rolny, w związku z tym wnioskują 
o wyrażenie zgody na usytuowanie wieży na gruntach gminnych stanowiących 
drogę. 
Zgoda została wyrażona. 
Ustalono termin sesji na 19.01.br godz. 11 0 0 . 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji R,RIWiF zakończył 
obrady. 

Ad.4. 

Ad.5. 

http://19.01.br

