
 

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 30.04.2015 roku. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

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

1)wyrażenia zgody  na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo 

    Powiatowi Aleksandrowskiemu, 

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 

2015, 

3) ustalenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

      5. Sprawy różne. 

      6. Zamknięcie posiedzenia.  
 

 

Ad.1. 

Wspólne posiedzenie  Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Wychowania, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Marcin Szopski. 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział  11 radnych ( od godz. 11
00

)
  
12 radnych 

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji oraz Przewodniczący 

Rady Gminy. 

W związku z przybyciem na posiedzenie Komisji Wójta Gminy i Przewodniczącego 

Rady Gminy Bądkowo,  zaproponował, aby najpierw omówić temat projektu 

porozumienia jakie Wójt Gminy Bądkowo skierował do nas. Sekretarz 

zaproponował, aby do porządku wprowadzić jeszcze projekty uchwały     w sprawie 

powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów oraz            

w sprawie wyrażenia woli na zakup  części nieruchomości gruntowej położonej        

w miejscowości Kobielice. 

Porządek obrad z zaproponowanymi zmianami został przyjęty 11 głosami. 

 

Ad.2. 

Protokół  z poprzedniego posiedzenia został przyjęty 11 głosami. 

 

Ad.5. 

W dniu 13 maja 2015 roku do UG wpłynęło pismo z Urzędu Gminy w Bądkowie      

z prośbą o zawarcie porozumienia dot. użytkowania studni wodomierzowej oraz 

odcinka sieci wodociągowej położonej  w miejscowości Ujma Duża. 

Wójt Gminy Bądkowo wyjaśnił, że na terenie gminy Bądkowo jest budowana stacja 

uzdatniania wody, która zgodnie z harmonogramem ma być oddana  do użytku 30 

maja br. 



Przypomniał, że w roku 1975 stacja uzdatniania wody w Siniarzewie była 

inwestycją   

 

WZIR  dla gmin Bądkowo i Zakrzewo. W wyniku ustawy o komunalizacji mienia, 

stacja wodociągowa została  w gminie Zakrzewo. Gminy te miały podpisane 

porozumienie, w ramach którego Gmina Bądkowo pobierała wodę ze stacji 

Siniarzewo i partycypowała w kosztach napraw hydroforni, również tej w Sędzinie. 

Partycypacja w kosztach była proporcjonalna do ilości pobieranej wody. 

Obecnie chodzi o to, aby Gmina Bądkowo zaopatrywała  w wodę z własnego ujęcia       

poprzez włączenie  się do naszej sieci  wodociągowej, korzystając z bezpłatnego  

użytkowania studni wodomierzowej w miejscowości Ujma Duża. 

Zobowiązują się na dostarczenie wody dla ok. 10 gospodarstw z naszego terenu,       

a pozostając w zamian   4 gospodarstwa z ich gminy. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, czy te 10 gospodarstw są z Ujmy Dużej?  

Aby podjąć decyzję należy porozmawiać z mieszkańcami. 

Wójt Bądkowa wyjaśnił, że są to mieszkańcy Ujmy Dużej. Mieszkańcy nic nie 

stracą, ponieważ  będą płacić stawkę nie większą niż w Gminie Zakrzewo. 

Radny Michał Mańkowski  zapytał, czy w porozumieniu będzie zawarte, że 

wszystkie koszty przeróbek oraz płukania końcówek wodociągów pokrywać będzie 

gmina Bądkowo? 

Wójt odpowiedział, że  to oni pokryją koszty. 

Radna Bernadeta Stolcman zapytała, czy pozostając przy starym układzie nie będzie 

martwych ciągów wodociągu? 

Wójt odpowiedział, że „martwe ciągi” będą , ale krótsze. 

Radny Marcin Szopski zapytał, czy przy projektowaniu stacji, ktoś wziął pod uwagę  

wszystkie możliwości  ( był czas na zawarcie porozumienia)? 

Wójt Bądkowa odpowiedział, że nikt nie umie odpowiedzieć na ten temat, on sam 

jak został wójtem inwestycja była w 40% zaawansowana. 

Radny Mariusz Kempara zapytał : 

1.czy Wójt Gminy  Bądkowo chciałby się odłączyć od naszej Gminy? 

2. czy prawdą jest, że gmina zarabia na sprzedaży wody? 

Wójt odpowiedział, że decyzji takiej by nie podjął, został postawiony przed faktem 

dokonanym. 

Jeśli chodzi o cenę wody, to z Gminy Zakrzewo jest kupowana po 2,38 zł brutto,      

a z Brześcia po 2,99 zł, Mieszkańcy Bądkowa płacą jednakową cenę 2,59 zł. 

Przewodniczący Gminy Bądkowo zapytał, czy w cenie wody jest zawarty zysk? 

P. Skarbnik wyjaśniła, że stawka jest wyliczana na podstawie kosztów eksploatacji, 

na wodzie nie można zarabiać. 

Zapytała, dlaczego gmina Bądkowo, skoro podjęło uchwałę o budowie stacji 

wodociągowej nie poinformowało naszej Gminy? 

Radny Dariusz Obiała zapytał, czy w przypadku awarii w naszej gminie wystarczy 

wody w nowo budowanej stacji ? 

Wójt Gminy Bądkowo odpowiedział, że z wyliczeń wynika iż wody nie braknie, 

dodał, że do tej pory współpraca między gminami układa się dobrze, cena wody jest 

niska, gdyby od niego zależało to nie wszedłby w taką inwestycję, a czy byli 

wójtowie rozmawiali na temat odłączenia się gminy Bądkowo nie wiadomo, 

oficjalnych  pism nie ma. 

Wójt podziękował za wysłuchanie prosząc o pisemną odpowiedź. 



Ustalono, aby nowo wybrany Radny Błażej Dzioba porozmawiał                              

z zainteresowanymi rolnika, co sądzą, czy chcą być podłączeni do gminy Bądkowo, 

rozważyć ile stracimy ,a ile zyskamy i  spotkać się ponownie aby podjąć decyzję. 

 

Ad.3. 

Kierownik GOPS p. Anna Niedziałkowska omówiła ocenę zasobów pomocy 

społecznej za rok 2014. 

Radna Bernadeta Stolcman zapytała, czym się różni ocena od lat poprzednich? 

P. kierownik wyjaśniła, że są co roku dopisywane wszystkie sprawozdania, które są 

przesyłane elektronicznie i programy na następne lata. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, czy ilość osób korzystających z pomocy się 

zwiększa, czy duże zasiłki otrzymują na odzież? 

P. Kierownik odpowiedziała, że ilość osób korzystających z pomocy jest na stałym 

poziomie, natomiast zasiłki na odzież jest wypłacana przez ZOS jako stypendium 

socjalne, które otrzymuje się spełniając kryterium dochodowe i przedstawiając 

rachunki. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

1. Czy osoby pracujące otrzymują zasiłki? 

2. Czy jeżeli zdarzy się sytuacja kryzysowa, to GOPS wypłaca zasiłek? 

P. Kierownik wyjaśniła:  

1. że klient korzystający z pomocy jeśli pracuje, to nie otrzymuje zasiłku, jeśli nie 

chce podjąć pracy, wówczas zasiłek ma wstrzymany, 

 2. były wypłacone 2 zasiłki na zdarzenia losowe po 1 tys zł. W budżecie nie ma już 

więcej środków na ten cel. 

P. Skarbnik dodała, że w budżecie są zaplanowane 16,2 tys zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu prze pół roku w Domu Pomocy w Piotrkowie  Kuj. dla 

naszej mieszkanki, natomiast miesięcznie za pobyt 3 osób z naszej gminy, 

przebywających w DPS w Zakrzewie jest płacone ok.7  tys. zł miesięcznie. 

P. Kierownik dodała, że robi się wywiad środowiskowy ( bada się sytuację 

materialną) dzieci osoby umieszczanej w DPS i jeśli dochód nie przekracza 1 tys. zł 

wówczas nie można zobowiązać do zwrotu części kosztów pobytu. 

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie ocenę zasobów pomocy społecznej 

za rok 2014. 

 

Ad.4. 

1) P. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie 

pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrowskiemu,  

w której przeznacza się 22 tys. zł na wykonanie chodnika i odcinka drogi                

w Seroczkach, w ciągu drogi powiatowej. 

Wójt dodał, że Starostwo Powiatowe w każdej gminie planuje coś wykonać, przy 

udziale finansowym gmin. Starosta chce dać kostkę brukową na wykonanie 

chodnika koło kościoła w Siniarzewie. Wykonanie musiałoby być wykonane przez 

Gminę. 

We wrześniu będą prowadzone rozmowy na temat dalszej części budowy chodnika 

w Seroczkach, przy drodze wojewódzkiej, pod warunkiem, że koszt jej ułożenia 

pokryje Gmina. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 



2) P. Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu na 201 5 rok. Poinformowała, że zwiększa się dochody o 

dotację z UW na zwrot podatku akcyzowego, zwiększa się wydatki o kwotę na 

przebudowę drogi w Gęsin- Lepsze, na utwardzenie ciągu pieszego w Seroczkach, 

na zakup gruntu na drogę w miejscowości Kobielice.  

Wójt wyjaśnił, że państwo  Rosińscy i pani Fronczak  zgodzili się ustnie na oddanie 

gruntu za przysłowiową  złotówkę. 

Radny Sławomir Kazimierczak  przypomniał, że sprawa się toczy już kilka lat. 

Państwo Rosińscy chcieli sprzedać grunt po 35 zł za m
2
, ale były Wójt nie wyraził 

zgody. 

Radny Andrzej Wąsikowski dodał, że przecież Rada nie mogła się zgodzić na taką 

wysoką  cenę. 

Zapytał czy droga ta jest dojazdem do pól czy skrótem ? 

Radny Sławomir Kazimierczak wyjaśnił, że to jest skrót do Inowrocławia i Wójt      

z Dąbrowy Biskupiej też  powinien się dołożyć . 

Radny Dariusz Obiała wyjaśnił, że  mieszkańcy gminy Dąbrowa Biskupia  nie mają 

żadnego interesu jeździć w naszą stronę. 

Sekretarz wyjaśnił, że uchwała w sprawie p. Rosińskich jest już podjęta, teraz 

należy podjąć uchwałę intencyjną w sprawie p. Fronczak. Dopiero po jej podjęciu 

można przystąpić do czynności związanych z wydzieleniem działki i jej zakupem. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, co się robi ze zużytymi komputerami? 

Wójt wyjaśnił, że nie można nikomu przekazać takiego komputera, ponieważ 

wyczyszczenie stacji dysków jest niemożliwe. 

Radny Sławomir Kazimierczak  zaproponował, aby dla Komendy Powiatowej 

Policji w Aleksandrowie Kuj. przyznać dotację 2,5 tys. zł. 

Radna Bernadeta Stolcman poparła wniosek. 

Radni Tadeusz Lipowski i Andrzej Wąsikowski zaproponowali 3 tys. zł.  

Wniosek ten został przegłosowany. 

Radny Mariusz Kempara zapytał co ze ścieżką rowerową? 

Wójt wyjaśnił, że do Starostwa Powiatowego zostały złożone fiszki w celu 

opracowania Strategii. Bez strategii niemożliwe jest wybudować ścieżki.  

Jeżeli zostaną pozyskane środki wówczas będzie budowana ścieżka. 

Najprędzej będzie wiadomo w roku 2016, czy i kiedy będzie  budowana. 

W tym roku są składane wnioski. 

Dyrektor ZDW obiecał w Sędzinie przed rowem zamontować barierki ochronne, 

ponieważ zasypanie rowu jest niemożliwe. 

W Kuczkowie właściciela dwóch nieruchomości   wyrazili chęć podłączenia do 

kanalizacji . Należałoby   wykonać ok. 500 m kanalizacji. 

Radny Mariusz Kempara zaproponował, aby przejść w linii prostej przez grunty      

p. Roszaka i wówczas będzie to odcinek ponad 200 m.  

Wójt poinformował, że jest problem w OSP , ponieważ nie posiadają wymaganych 

szkoleń. Tylko strażacy z  Zakrzewa i Sędzina je posiadają. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał ile kosztuje takie przeszkolenie? 

Sekretarz wyjaśnił, że szkolenie jest darmo, ale gmina płaci druhom za udział w 

szkoleniu ekwiwalent 3 zł za 1 godz.  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 



3) P. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków         

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby inkaso było wypłacane również za 

podatki wpłacane do  banku i kasy UG.  

P. Skarbnik wyjaśniła, że  zgodnie z przepisami jest to niemożliwe. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

4)  Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zakup części 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kobielice. 

Wyjaśnił, że droga będzie przebiegała prze grunty dwóch właścicieli. W 2009 roku 

była już podjęta uchwała dla jednego właściciela, teraz  należy podjąć podobną 

uchwałę  w sprawie drugiego. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał jakie będą  koszty oraz  jaki czas 

przewidziany na załatwienie sprawy. 

Sekretarz  wyjaśnił, że zawarcie porozumienia będzie możliwe dopiero po podjęciu 

uchwały. 

P. Skarbnik poinformowała, że w budżecie jest zaplanowana kwota 15 tys. zł,  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

5) Sekretarz poinformował, że nowo wybrany Radny zdeklarował udział w Komisji  

Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury  Wsi i Finansów , w związku z tym będzie 

przygotowana uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rolnictwa. 

C.d. pkt. 5. 

-Wójt poinformował: 

1)  że na prośbę sołtysów  są zamówione tabliczki z napisem Sołtys. 

2)  6 maja br. o godz. 11
00

w DK odbędzie się spotkanie Wójtów  z gmin, przez które 

będzie przebiegał rurociąg solanki,  w sprawie projekty umowy przedwstępnej 

ustanowienia służebności przesyłu, 

3) odbyło się spotkanie z panami ze SPSK z Częstochowy, które zaakceptowały, że nie 

będzie gimnazjum w Siniarzewie, 

Panie są zainteresowane przywróceniem Biegu Łokietka. 

4) w PSP  w Zakrzewie odbyło się spotkanie z rodzicami  na temat organizacji 

nauczania w klasach pierwszych. 

5) pracownicy społecznie użyteczni będą porządkować park w Siniarzewie, 

6) 6 września br. w naszej gminie odbędą się dożynki gminno – powiatowe, w które 

włączą się nasi proboszczowie, 

7) są czynione starania o utworzenie Spółdzielni Pracy, będzie można pozyskać 

pieniądze na koparkę, na maszynę do zbierania poboczy.  

Będzie można prowadzić działalność zarobkową. 

Radny Mariusz Kempara zapytał,  

1) kto został przyjęty na stanowisko inkasenta? 

2) dlaczego nie ma ogłoszeń o sesji na tablicy przy kościele? 

Wójt odpowiedział, że po pierwszej weryfikacji  czterech spełniało warunki.  

Na okres próbny 3 m-cy został przyjęty  p. Rafał Wesołowski z Zakrzewa, 

w  sprawie ogłoszeń o sesji wyjaśnił , ze jest umieszczone na stronie BIP i stronie 

informacyjnej UG oraz sołtys otrzymuje ogłoszenie. 

 

 



Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, 

Kultury , Sportu  zakończył obrady komisji. 

Protokółowała:      Przewodniczący Komisji 

 

U. Skrzypińska           Michał Mańkowski  


