
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 17.12.2015 roku. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

3. Omówienie projektu budżetu na 2016 r. 

4. Omówienie Projektu WPF na lata 2016-2019. 

5. Omówienie, dyskusja  i zaopiniowanie projektów uchwał  m. in. w sprawie: 

    1) uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r, 

    2) Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2016-2019, 

    3) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok  

        2015, 

    4) zmiany uchwały w sprawie w sprawie WPF  Gminy Zakrzewo na lata 

        2015-2018. 

    5) określenia  wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 

    6) rozpatrzenia skargi na działanie kierownika jednostki organizacyjnej  

        gminy, 

    7) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

       Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, 

    8) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na  

       lata 2014-2020. 

  6. Opracowanie planów pracy Komisji na rok 2016. 

  7. Sprawy różne. 

  8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad.1. 

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. W posiedzeniu brał  udział Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, dlaczego nie zostały dostarczone                     

z materiałami na posiedzenie  Komisji materiały  dotyczące wyliczenia stawki za 

ścieki dla Gminy Koneck? 

Wójt wyjaśnił, że na ostatnich posiedzeniach Komisji było ustalone, że  temat ten         

i rozliczenie Dyrektora Domu Kultury miały być wyjaśnione na następnym 

posiedzeniu  Komisji. 

Sekretarz dodał, że tematy będą wyjaśnione w sprawach różnych.  

Radny Sławomir Kazimierczak wyraził swoje niezadowolenie, uważając, że 

wszystkie tematy winny być ujęte w porządku obrad, aby każdy mógł przygotować 

sobie pytania w danym temacie. 



Radny Lipowski Tadeusz przytoczył zapis z protokołu z ostatniego posiedzenia 

Komisji, z którego wynika, że wyjaśnienia dot. dożynek i ścieków będą na 

następnym posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący posiedzenia zdecydował, aby wyjaśnienia odbyły się na dzisiejszym 

posiedzeniu. 

 

Ad.2. 

Protokół  z poprzedniego posiedzenia został przyjęty  jednogłośnie. 

 

Ad.3, 5.1. 

P. Skarbnik  poinformowała, że Wójt ma obowiązek do dnia 15 listopada  

przedstawić Przewodniczącemu Rady projekt budżetu na rok następny. 

W projekcie budżetu na 2016 r. dochody stanowią 90%  dochodu z roku 2015, 

natomiast wydatki 92%. Zwiększył się deficyt, ponieważ m.in. zmniejszyły się 

wpływy w ciągu roku za wodę z Gminy Bądkowo. 

Radny Sławomir Kazimierczak stwierdził, że „ktoś” zawinił, że nie ma tych 

pieniędzy. 

Radny Michał Mańkowski podkreślił, że zostało zwiększone upoważnienie  dla 

Wójta do  1 mln. na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu  

budżetu. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że nie musi to być 1 mln, ale powinna to być wielkość 

równoważąca deficyt. 

Radny Mariusz Kempara poinformował, że w ZGZK budżet wynosi 200 tys.,      

a przewodniczącego upoważnili do zaciągania kredytów w wysokości 1 mln.  

Radny zapytał, do jakiej kwoty nasza gmina może zaciągnąć pożyczkę? 

P. Skarbnik wyjaśniła, że nasza gmina nie jest obciążona dużymi kredytami, posiada 

bezpieczne zadłużenie.  RIO wydało pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu     

i deficytu na 2016 rok. Bezpieczną pożyczkę jaką mogłaby zaciągnąć Gmina to być 

kwota w granicach 3 mln. 

Przeprowadzono głosowanie dot.  upoważnienia  Wójta do zaciągania kredytów: do  

kwoty 750 tys. zł głosowało 3 radnych, za kwotą 1 mln. zł głosowało  10 radnych. 

Radny Andrzej Wąsikowski poprosił, aby pamiętać o remoncie  drogi  w kierunku 

gminy Dobre, ponieważ przy tej drodze mieszkają ludzie   i dzieci chodzą do szkoły.                                                                                                                                                                                                            

Radny Sławomir Kazimierczak zwrócił się z prośbą do Radnego Andrzeja 

Wąsikowskiego, aby przekonał swoich mieszkańców, że droga do Przybysławia jest 

bardzo potrzebna i mieszkańcy od dawna na nią czekają. 

Wójt wyjaśnił, że rozmawiał z Wójtem gminy Dobre, który obiecał, że w 2017 roku 

będą budować drogę od  Czołpina w naszą stronę. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, dlaczego zwiększyła się kwota w budżecie 

Domu Kultury o 60 tys. zł oraz kto sprawdza rachunki w DK? 

Skarbnik wyjaśniła, że znajdują się tam pieniądze przeznaczone dla trenera siatkarzy, 

dla członkiń KGW, orkiestry, dla seniorów 50+, natomiast r-ki są sprawdzane  raz     

w roku przez skarbnika Gminy. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, czy orkiestra posiada regulamin.  

Radny Artur Promiński wyjaśnił, że regulamin jest od dawna, tylko nie można go 

wyegzekwować od członków orkiestry. 



Radna Bernadeta Stolcman zapytała, czy będzie mogła organizować w Domu Kultury 

spotkania KGW z Siniarzewa? 

Radny Mariusz Kempara zapytał ilu stażystów będzie zatrudnionych w 2016 roku      

i czy wzrasta wynagrodzenie? 

Radny Michał Mańkowski zapytał dlaczego w budżecie DK jest kwota na zastępstwo 

sprzątaczki, a w tamtym roku nie było? 

Skarbnik wyjaśniła, że ilość stażystów będzie zależała od PUP, wynagrodzenie nie 

wzrasta, wzrost jest spowodowany nagrodami jubileuszowymi.  

Zastępstwo sprzątaczki jest zaplanowane, ponieważ do tej pory sprzątaczka brała 

pojedyncze dni  urlopu, a zgodnie z przepisami musi to być jednorazowo co najmniej 

2 tygodnie. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, dlaczego nie ma zaplanowanego wyjazdu               

z młodzieżą  w czasie wakacji, czy dyrektor się przestraszył po ostatnim incydencie? 

Skarbnik wyjaśniła, że w związku ze zmniejszonym budżetem należało zrezygnować 

z niektórych wydatków. 

Radna Agnieszka Stefańska zwróciła się z prośbą do Radnych, aby uczestniczyli       

w imprezach organizowanych w Domu Kultury, ponieważ dużo się dzieje, ale 

niewielu z tego korzysta. 

W sprawie wycieczki z dziećmi w góry, jako jej  uczestnik wyjaśniła, że upilnowanie 

40 dzieciaków jest naprawdę bardzo trudne. Dodała, że dyrektorowi należy się 

szacunek, za to, że tyle się dzieje w ciągu roku. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, czy będzie sprzedaż mieszkań komunalnych 

w Gęsinie oraz działek w Ujmie Dużej? Dlaczego wzrosła kwota na gazetkę gminną? 

Sekretarz wyjaśnił, że działki w Ujmie Dużej były przygotowane do sprzedaży, 

ponieważ pojawił się chętny. Został ogłoszony przetarg, ale nikt nie przystąpił. 

Procedura przygotowania do sprzedaży trwa około pół roku.   

W sprawie zwiększenia kwoty na gazetkę Skarbnik wyjaśniła, że wzrósł koszt druku. 

Radny Mariusz Kempara  zapytał, czy sołectwa i szkoły poskładały zapotrzebowania 

na 2016 rok oraz czy jest  taniej czy drożej po utworzeniu Zespołu Szkół? 

Skarbnik odpowiedziała, że sołectwa złożyły zapotrzebowania w terminie , natomiast  

dyrektor ZS złożyła wnioski dla gimnazjum, przedszkola i szkoły podstawowej już 

po terminie. (zał. nr 1) 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad.4, 5.2. 

P. Skarbnik omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019. 

Wyjaśniła, że WPF musi być uchwalona  na czas spłaty kredytów, jednak nie  krócej 

niż trzy lata. Ponieważ nasza Gmina ostatnie raty kredytu ma do spłacenia w 2018, 

uchwała musi być do roku 2019. 

Radna Bernadeta Stolcman zapytała, czy gmina Bądkowo odłączyła się od 

wodociągu? 

Wójt wyjaśnił, że jest zasuwa, ale umowy nie wypowiedzieli. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

 

 

 



Ad. 5.3. 

P. Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2015 rok.          

W wyniku analizy realizacji budżetu za 11  miesięcy postanowiono zaktualizować 

dochody i wydatki. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad.5.4. 

P. Skarbnik omówiła projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 

na  lata 2015-2018. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad.5.5. 

P. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy          

i deklaracji podatkowych, w  których należało zmienić podstawę prawną.  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad. 5.6. 

Przewodniczący Komisji ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Socjalnych omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 

kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Komisja na posiedzeniu w dniu             

12 listopada br. zapoznała się ze złożoną przez p.  Barbarę Podlasin skargą na 

kierownika GOPS oraz wysłuchała wyjaśnień p. Podlasin i p. kierownik GOPS.  

Sekretarz uzupełnił wypowiedź, że w związku z tym iż skarga nie mogła być 

rozpatrzona w  terminie, Przewodniczący Rady  wysłał pismo do zainteresowanej o 

terminie  rozpatrzenia skargi.  

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad.5.7. 

Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016. 

Radny Mariusz Kempara zapytał, kto powołuje Komisję ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  i kto pobiera wynagrodzenie? 

Sekretarz wyjaśnił, że członkowie komisji ( pracownicy UG i GOPS) nie pobierają 

wynagrodzenia, ponieważ posiedzenia odbywają się w godzinach pracy, 

wynagrodzenie pobiera przewodniczący Komisji, natomiast kwota przeznaczona na 

wynagrodzenie jest dla pracownika świetlicy terapeutycznej. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad.5.8.  

Sekretarz omówił projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości na lata 2015-2020. 

W związku z tym iż pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych na 

remonty dróg, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom mieszkańców 

Sołectwa Zakrzewo, którzy to na zebraniu wiejskim sołectwa Zakrzewo podjęli 

uchwałę zmieniająca  Plan Odnowy Miejscowości, należy zmienić uchwałę, która 

stanowić będzie  załącznik do wniosku. 



Radny Mariusz Kempara zapytał, czy Wójt orientuje się, ile jest podań na studnie 

głębinowe oraz czy Wójt przewiduje sprawozdanie z wykonania budżetu ? 

Sekretarz wyjaśnił, że osoba zainteresowana budową  studni składa wniosek do 

Starostwa Powiatowego. Starostwo Powiatowe  przysyła do gminy pismo o wydanie 

opinii, która i tak nie jest wiążąca. 

W sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Wójt poinformował, że będą odbywały 

się spotkania wspólnie z radnym z danego terenu. 

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały. 

 

Ad.6. 

Członkowie Komisji  opracowali projekt planów pracy na 2016 rok. 

 

Ad.7. 

Zgodnie z ustaleniami na poprzednich posiedzeniach Komisji Dyrektor Domu 

Kultury p. Bartosz Podobieński przedstawił rozliczenie dot. dożynek powiatowo-

parafialno - gminnych. ( zał. nr 1). 

Radny Sławomir Kazimierczak domagał  się, aby Dyrektor odpowiedział ile 

kosztował występ zespołu ? 

Dyrektor wyjaśnił, że tej informacji nie może udzielić z uwagi na obowiązujące  

zasady w tej branży. 

Dyrektor dodał, że zespół ten w ramach rekompensaty, za to że nie mógł wystąpić na 

dożynkach z uwagi na ulewny deszcz, zaśpiewa na koncercie Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

Radna Agnieszka Stefańska zaproponowała radnemu Sławomirowi 

Kazimierczakowi, skoro tak jest zainteresowany wysokością wynagrodzenia dla 

orkiestry, niech sam pójdzie i zapyta. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał: 

- ile będzie kosztowało zorganizowanie Sylwestra i czy KIS dofinansuje? 

- co ze sprawą z p. Benedykcińskimi? 

- czy będzie organizowana wycieczka dla młodzieży ? 

- za ile można wynająć salę  i jakie były przychody z tego tytułu? 

- jak się przedstawia kwestia p. Sobieraja? 

Dyrektor DK odpowiedział: 

- około 4 tys. zł, z tego KIS dokłada 2 tys. zł., 

- sprawa jest wyjaśniona i zakończona, 

- dłuższa wycieczka nie jest planowana z uwagi na cięcia w budżecie, chyba że za 

odpłatnością rodziców, 

- na wynajem sali jest cennik, dochody w 2015 r. do 31.11. wynosiły 2880 zł, 

- p. Sobieraj jest nadal instruktorem chóru Retro. 

Radna Bernadeta Stolcman zapytała ile Starostwo dołożyło do dożynek? 

Dyrektor wyjaśnił, że koszty były podzielone po połowie, całkowity koszt wyniósł 

26 tys. zł. 

Radny Mariusz Kempara zapytał kto prowadzi zajęcia plastyczne i taneczne? 

Dyrektor DK  odpowiedział, że plastyk i nauczyciel tańca są  z Torunia. 

Radny Sławomir Kazimierczak zapytał, jak będzie odbywał się dowóz siatkarzy na 

mecze? 

Dyrektor DK wyjaśnił, że jest to pierwszy rok, to się dopiero zobaczy. 



Sekretarz przybliżył  temat odbioru ścieków z Gminy Koneck dot. wysokości stawki, 

procedur prawnych dot. podjęcia uchwały i zawarcia porozumienia. 

Następnie p. Ryszard Sikorski wyjaśnił sposób wyliczania stawki za ścieki dla 

Gminy Koneck i dla naszej Gminy. 

Wójt poinformował, że ktoś w Kolonii Bodzanowskiej wrzuca gnojowice do 

kanalizacji ściekowej, co jest niedopuszczalne.   

Radny Sławomir Kazimierczak zwrócił uwagę, że stawki  za ścieki i za wodę 

powinny być takie same dla wszystkich. 

Sekretarz przypomniał historię dot. budowy SUW w Siniarzewie, podziału 

administracyjnego kraju oraz konsekwencji z tego wynikających i konieczności 

zawierania porozumień. 

Radny Mariusz Kempara  zapytał, jak często są płukane końcowe hydranty? 

P. R. Sikorski wyjaśnił, że dwa razy do roku. 

Radna Bernadeta Stolcman zwróciła się z prośbą od pracowników Masdrobu, aby 

oświetlenie uliczne przesunąć o godz. tzn. rano włączać o 4 
00

 i wyłączać o 23
00

. 

Wójt zapytał, jaką podjąć decyzje w sprawie wydzielenia działki w Gęsinie? 

Członkowie Komisji zdecydowali, żeby dokonać podziału działki. 

W sprawie mieszkań komunalnych w Gęsinie 11 członków Komisji zdecydowało o 

ich sprzedaży, 2 się wstrzymało. 

Wójt poinformował, że syndyk zaproponował oddanie za długi sklep w Lepszem za 

kwotę 20 tys.zł. 

Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali tą propozycję. 

Członkowie Komisji wyrazili zgodę na przygotowanie działek do sprzedaży              

w Zakrzewie przy boisku.   

Wójt poinformował, że dla Firmy Aero, która  w Michałowie ma zamiar budować 

maszt  należy  wydzierżawić grunt i oczekuje stanowiska w sprawie wysokości 

czynszu. 

Członkowie Komisji zaproponowali, aby  wyjściową kwotą było 2 tys. zł. 

Wójt poinformował, że P. Beciński chce przekazać drogę na rzecz gminy. 

Członkowie Komisji nie wyrazili zgody. 

Wójt poinformował, że w OSP Gęsin jest do sprzedaży samochód. 

 

Ad.8.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Mariusz 

Kempara. 

Protokołowała:      Przewodniczący Komisji  

 

U. Skrzypińska          Michał Mańkowski 

 


