
 

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 11.03.2015 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) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej              

i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania, 

3) utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 

4) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów 

potwierdzających  spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Zakrzewo, 

5) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo, 

6) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2015, 

7) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 

Zakrzewo, 

      4. Sprawy różne. 

      5. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów Mariusz Kempara. 

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

podejmowania prawomocnych decyzji oraz Przewodniczący Rady Gminy.       

Na protokólanta zaproponował U. Skrzypińską, członkowie komisji wyrazili 

zgodę. 

Radny Michał Mańkowski zaproponował, aby zmienić porządek obrad. 

Przed omawianiem projektów uchwał omówić kwestię związana z działalnością 

orkiestry, natomiast pierwsze uchwały w sprawie zmian składów osobowych 

Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów. 

Porządek został zaakceptowany ze zmianami i przedstawiał się następująco: 

 

 



Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Omówienie wynagrodzenia dla  zastępcy kapelmistrza. 

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

1)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej              

i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania, 

2)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnej, Rozwoju 

Infrastruktury Wsi i Finansów   i ustalenia składu osobowego oraz 

przedmiotu działania, 

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 

rok 2015, 

4) utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 

5) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów 

potwierdzających  spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Zakrzewo, 

6) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo, 

7) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2015, 

8) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy 

Zakrzewo, 

     5. Sprawy różne. 

     6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad.2. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.3. 

Wójt poinformował, że na zebraniu strażackim padł wniosek, aby za pracę             

w orkiestrze strażackiej płacić wynagrodzenie pomocnikowi kapelmistrza         

p. Kazimierzowi Kujawie. 

Na poprzednim posiedzeniu Komisji padła propozycja, żeby zaprosić    Panów   

R. Organiściaka i K. Kujawę i  rozstrzygnąć temat wynagrodzenia dla                  

p. Kujawy.  

Proponowano, aby za zastępstwa p. Organiściaka proporcjonalnie  potrącać 

wynagrodzenie i płacić p. Kujawie. 

Należy rozstrzygnąć z jakiego paragrafu 

 

 w budżecie gminy zabrać  środki. 

Jeżeli zostaną zabrane z działalności orkiestry, wówczas nie będzie można 

zakupić, ani naprawiać instrumentów muzycznych. 

Również nie można zabrać środków zaplanowanych dla OSP. 



Można wziąć z przeznaczonych na wyjazd orkiestry. 

Jest propozycja, aby orkiestrę przypisać do DK, żeby była większa nad nią 

kontrola. Musi być też większa dyscyplina na wszelkich wyjazdach, żeby dzieci 

nie były świadkami różnych incydentów. 

Jeżeli była by organizowana jakąś wycieczka, najlepiej, żeby za dopłatą 

uczestników. 

Pan R. Organiściak stwierdził, że najpierw należy zastanowić się czy orkiestra 

ma działać, ponieważ są podzielone uwagi.  

Wyjaśnił, że  w DK nigdy nie było picia wódki i palenia papierosów.  

Jeśli chodzi o wyjazd na wycieczkę do Gąsek, to koszt dotyczył jedynie 

autokaru, a pobyt był w domkach, którymi zarządzał  Ksiądz. Obecnie Ksiądz 

nie zarządza już domkami, w związku z tym nie będzie wyjazdów. 

P. Organiściak wyjaśnił, że jego nieobecności dotyczą tylko Bożego Ciała                   

i Świąt, wówczas zastępuje  Go p. Kujawa. W ciągu roku każdy ma swój zakres 

obowiązków, jeden uczy gry na instrumentach, drugi zajmuje się organizacją 

wyjazdów. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, jak jest w innych gminach? 

P. Organiściak odpowiedział, że w gminach , w których prowadzi orkiestry 

wszędzie są zastępstwa i mają płacone większe pieniądze niż w naszej gminie. 

Radny Tadeusz Lipowski stwierdził, że jeżeli p. Kujawa będzie otrzymywał 

300, czy 400 zł m-cznie za swoją działalność, to p. Sobierajowi, który prowadzi 

chór seniora za mniejsze pieniądze też powinno się  podwyższyć. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że pieniądze na pewno by były na 

taki cel, gdyby w tamtym roku pracownicy UG nie otrzymali nieuzasadnionej 

podwyżki wynagrodzenia w wys. 80 tys. zł co się powiela przez kolejne lata. 

P. Kujawa wyjaśnił, że jeżeli jest z orkiestrą na pogrzebie, czy zawożą  

instrument do naprawy, to jeżdżą własnymi samochodami. 

Wójt poinformował, że  został zakupiony samochód służbowy, który może 

przewozić 8 osób i będzie można go wykorzystywać na różnego rodzaju 

wyjazdy, czy to orkiestry, czy pań z KGW. 

Radny A. Wąsikowski zaproponował kwotę 350 zł. dla p. Kujawy. 

Drugą propozycją było 400 zł. 

P. Organiściak na rzecz p. Kujawy zrzekł się ze swojego wynagrodzenia kwoty 

50 zł miesięcznie.  

Przeprowadzono głosowanie: za kwotą 400 zł opowiedziało się 10 radnych         

( 350 zł z pieniędzy przeznaczonych dla orkiestry i 50 z wynagrodzenia             

p. Organiściaka) od 1 kwietnia br. 

Radny Mariusz Kempara stwierdził, że należy określić, kto jest odpowiedzialny 

za przestrzeganie regulaminu orkiestry. 

 

Ad.4. 

1)Sekretarz omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej   i ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania. 

Wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna w niedługim czasie będzie musiała przystąpić 



do kontroli w UG w związku ze sporządzeniem wniosku o udzielenie 

absolutorium, wobec powyższego nie można czekać za wyborami 

uzupełniającymi tylko już teraz uzupełnić jej skład. 

Radny Tadeusz Lipowski zaproponował kandydaturę radnego Adama Gralaka. 

Radny Adam Gralak nie wyraził zgody. 

Radny Michał Mańkowski zaproponował kandydaturę Radnej Bernadety 

Stolcman, która wyraziła zgodę.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

2)Sekretarz omówił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rolnej, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów  i ustalenia składu 

osobowego oraz przedmiotu działania, którą należy uporządkować w związku    

z rezygnacja z mandatu Radnego p. Kamila Serkowskiego. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

3)P. Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok. 

Wójt wyjaśnił, że jest propozycja, aby w budżecie zabezpieczyć 1 tys. zł dla 

Stowarzyszenia Amazonek w Aleksandrowie Kuj. do którego należą panie         

z naszej gminy. Pieniądze te są potrzebne dla psychologa, z którego usług panie 

korzystają. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że jest to trudny temat i nie jest 

przeciwny przekazaniu pieniędzy, ale może ta kwota jest zbyt duża, bo może się 

tak zdarzyć, że jakaś osoba zwróci się o pomoc finansową i też będzie trzeba 

pomóc, skoro tym paniom się pomoże.  

P. Skarbnik wyjaśniła, że osoba prywatna może jedynie zgłosić się do GOPS-u. 

Gmina nie może pomagać osobom fizycznym. 

P. Skarbnik poinformowała, że jest propozycja, aby w budżecie zaplanować     

30 tys. zł na zatrudnienie 8 osób na 5 m-cy w ramach prac interwencyjnych. 

Wójt dodał, że jeżeli będzie zgoda na zatrudnienie, wówczas zostaną 

zatrudnione osoby, które korzystają z zasiłków GOPS-u. 

Radny Marcin Szopski stwierdził, że pieniądze wydane na zatrudnienie zwrócą 

się , ponieważ nie będzie trzeba wypłacać zasiłków. 

Radny Andrzej Wąsikowski stwierdził, że jest to dobry pomysł. 

Radny Mariusz Kempara zapytał ilu stażystów zostało zatrudnionych i na jak 

długo oraz jakie długi wobec gminy  ma GS? 

Pani Skarbnik odpowiedziała ilu, gdzie i na jaki okres są zatrudnieni stażyści, 

natomiast Wójt  odpowiedział w sprawie zaległości GS, poinformował, że chciał 

od syndyka przejąć budynek po poczcie w Sędzinie lub sklep w Seroczkach, 

niestety jest to niemożliwe, Gmina może jedynie odkupić dane nieruchomości. 

Wójt poinformował, że działający przy DK zespół taneczny w Zakrzewie 

zwrócił się z prośba o dofinansowanie zakupu strojów.  

Pieniądze zostaną pozyskane od sponsora: Hodowcy Buraka Cukrowego. 

Radny Mariusz Kempara zapytał na jakim etapie jest budowa drogi w Gęsinie? 

Sekretarz wyjaśnił, że w ubiegłym roku do Urzędu Marszałkowskiego został 

złożony wniosek. Mają przyjechać i zweryfikować wniosek.  



Radny Tadeusz Lipowski zapytał, jak się przedstawia budowa ścieżki 

rowerowej?  

Sekretarz wyjaśnił, że wniosek w Urzędzie Marszałkowskim przeszedł 

procedury, niestety dofinansowania nie otrzymamy z uwagi na duży dochód na 

1 mieszkańca. Poniesione koszty wynoszą 

Wójt dodał, że w ramach ZGZK wójtowie chcą wspólnie wykonać projekt          

i wystąpić o dofinansowanie ścieżek pieszo rowerowych. 

Radny Sławomir Kazimierczak przypomniał, że już taki temat był przerabiany 

w poprzedniej kadencji.  

Po rezygnacji ze wspólnej realizacji w ramach ZGZK została zaakceptowana 

wówczas budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo. 

Radny Tadeusz Lipowski dodał, że skoro na razie nie będzie dofinansowania, to 

należało by pobudować ścieżkę rowerową od Zakrzewa w kierunku DPS. 

Sekretarz wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski ogłasza nabór wniosków, 

przyjmuje je, a potem okazuje się, że na dany program mają określoną pulę 

pieniędzy, która wystarcza na kilka wniosków, a skoro gmina Zakrzewo ma 

wysoki dochód na 1 mieszkańca, zawsze jesteśmy na końcu kolejki. 

Wójt poinformował, że są problemy w rondem w Sędzinie, ma przyjechać 

dyrektor ZDW i wyjaśnić problemy.  

ZDP wystąpił z prośbą o dofinansowanie, ponieważ chcą zrobić chodniki          

w Seroczkach, o jakiej kwocie mowa będzie wiadomo po ogłoszeniu przetargu. 

Radny Michał Mańkowski zapytał, dlaczego w budżecie gminy jest obecnie 

zapis dot. budowy  drogi Gęsin – Gosławice 1000 m, a nie jak wcześniej 1500m. 

Sekretarz wyjaśnił, że aby wniosek o dofinansowanie był brany pod uwagę, 

długość nie może przekraczać 1000 m. 

Sekretarz poinformował, że w tym roku nie ma możliwości rozpoczęcia budowy 

kanalizacji ściekowej Sędzin  - Zakrzewo. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

4)Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania, 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że w wyborach prezydenckich można 

wyrazić zgodę, ale w wyborach samorządowych nie powinno się tworzyć 

odrębnego obwody, ponieważ kandydaci na radnych czy wójta nie mają tam 

równych szans. 

Wójt również poparł tą argumentację. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

5)Kierownik ZOS p. Anna Cerak omówiła projekt uchwały określenia 

kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających  spełnianie 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych  

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo, 

P. Kierownik dodała, że od roku 2016 będą tworzone zespoły Szkolno- 

Przedszkolne. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 



6)Kierownik  ZOS p. A. Cerak omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla  

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo, 

Radni po przeprowadzonej dyskusji zdecydowali, aby zmienić zapis w par. 10 

ust. 2 pkt c) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego                             

i gospodarującego na : śmierć rodzica/ opiekuna. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

7) Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt w Gminie 

Zakrzewo na rok 2015, 

Radny Mariusz Kempara zapytał czy jest wyznaczone gospodarstwo na 

przyjęcie zwierząt i dlaczego lek. wet. nie jest z naszej gminy? 

Sekretarz wyjaśnił, że na przyjęcie zwierząt wyraził zgodę p. Marek Frątczak     

z Zakrzewa, który nie prowadzi własnej hodowli, natomiast lek. nie jest              

z Zakrzewa, ponieważ  pewnego czasu wyniknęła niemiła sytuacja. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

8)Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Zakrzewo, 

Radny Mariusz Kempara zapytał, czy gmina Bądkowo określiła już termin 

odłączenia się od naszej hydroforni? 

Wójt wyjaśnił, że wójt gminy Bądkowo obiecał, że przyjedzie w najbliższy 

piątek, może wówczas określi termin. 

P. Skarbnik przedstawiła wielkość zaległości za wodę i ścieki. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, czy jeżeli w gminie jest przewidziana budowa 

kanalizacji ściekowej to czy do budowy przydomowej oczyszczalni  musi być 

zgoda gminy? 

Sekretarz wyjaśnił, że przepisy nie zabraniają budować przydomowych 

oczyszczalni. 

 

Ad.5. 

-Wójt poinformował, że Firma Areo 2 w Michałowie na gruntach gminnych 

chce pobudować maszt telefonii komórkowej. 

-Wójt poinformował, że był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, którzy 

chcą ogłosić przetarg i wprowadzić do działalności elektroniczny obieg 

informacji. Chcą, aby nasza Gmina przystąpiła do Infostrady Pomorza i Kujaw 

wpłacając 30 tys. zł. 

Sekretarz wyjaśnił, że gmina Zakrzewo w 2011 roku przystąpiła do pierwszego 

etapu, otrzymaliśmy serwer i do tej pory nic się nie działo. 

Członkowie Komisji nie wyrazili zgody na przystąpienie do programu IPiK. 

-Radna Bernadeta Stolcman zapytała, czy gmina złożyła wniosek                          

o dofinansowanie na utylizację eternitu. 

Wójt wyjaśnił, że Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Gospodarki, do tej 

pory nie ma odpowiedzi. 



-Wójt poinformował, że wpłynął wniosek od mieszkańca Gęsina                         

o wykorzystanie gminnej studni głębinowej w Gęsinie. 

Sekretarz wyjaśnił, że w Starostwie Powiatowym grunt jest skarbu państwa, 

natomiast studnia jest gminna. Studnia jest z lat 80 i była przewidziana do 

likwidacji.  

-Wójt poinformował, że przybył z ofertą p. Hapke, który reprezentuje firmę, 

zajmującą  się ekologicznym ogrzewaniem tzw. peletami.  

Zrobił wstępny kosztorys na wymianę ogrzewania w gimnazjum. 

-P. Skarbnik przedstawiła pismo K-P Transportu Samochodowego, które 

zwróciło się z prośbą o dofinansowanie kursu autobusu z Włocławka do 

Zakrzewa. 

Prośbę postanowiono załatwić odmownie. 

-Radny Andrzej Wąsikowski zapytał, jakie osoby będą zatrudnione do prac 

interwencyjnych? 

Wójt odpowiedział, że przede wszystkim osoby korzystające z zasiłków z GOPS 

i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

 

Ustalono termin V sesji RG na dzień 17.03.br godz. 9 
00

. 

 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Infrastruktury Wsi i Finansów Mariusz Kempara zakończył obrady komisji. 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska          Mariusz Kempara 

 

 

 

 


