
Protokol 
ze wspolnego posiedzenia Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansow, 
Wychowania, Oswiaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa, Porzadku Publicznego i Samorzadow, 

Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28.04.2016 roku. 
Porzqdek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2. Przyj^cie protokolu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Zapoznanie z ocena^ zasobow pomocy spolecznej za 2015 rok. 
4. Omo wienie, dyskusja i zaopiniowanie projektow uchwal m. in. w sprawie: 

1) zmiany uchwary w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zakrzewo na rok 
2016, 

2) zmiany uchwary w sprawie WPF na lata 2016-2019, 
3) zbycia nieruchomosci zabudowanej wchodzacej w sklad zasobu Gminy 

Zakrzewo, 
4) wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomosci 

gruntowej stanowiacej wlasnosc Gminy Zakrzewo polozonej w miejscowosci 
Siniarzewo, 

5) zmieniajaca uchwal^ w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierzetemi 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat w Gminie Zakrzewo na 
rok 2016, 

5. Informacja z prac Komisji ds. oszacowania w rolnictwie. 
6. Sprawy rozne. 
7. Zamkniecie posiedzenia. 

A d . l . 
Wspolne posiedzenie Komisji rozpoczaj Przewodniczacy Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansow Mariusz Kempara. Zaproponowal, aby po 
pkt .4 porzadku obrad wprowadzic pkt 5 : informacja z prac komisji ds.szacowania 
strat w rolnictwie. 
Wniosek zostal przeglosowany. 

Ad.2. 
Radny Slawomir Kazimierczak zglosil uwagi, ze w protokole wyjasnienia 
dotycza^ce wynajmu mieszkania w Siniarzewie zawieraja^przepisy, a nie byly one 
wymieniane podczas dyskusji. 
Dodal, ze w sprawie wysokosci czynszu za maszt w Michalowie proponowal kwot§ 
2 tys. netto, a nie brutto, tak jak jest zapisane. 
Radny zglosil uwagi, ze w protokole s^zawierane wszystkie Jego wypowiedzi, 
natomiast pozostarych Radnych sa^niekiedy pomijane. 
Przewodniczacy Rady przypomnial Radnemu, ze niedawno mial uwagi, ze nie 
wszystkie Jego wypowiedzi sa^zapisywane. 
Inni Radni nie zgtaszaja^uwag w tym temacie. 



Protokol zostal przyjety 12 glosami, przy jednym wstrzymujacym, 1 nieobecny 
(wyszedl w trakcie glosowania). 

Ad.3. 
Kierownik GOPS Anna Niedzialkowska zapoznala z ocenq. zasobow pomocy 
spolecznej za 2015 rok. Ocena jest przedstawiona tabelarycznie. 
Natomiast opis jest zawarty w informacji z wykonania budzetu za 2015 rok. 
( zal. nr 1). 
Wojt poinformowal, ze 4 maja br. w Domu Kultury b^dzie Prezentacja Programu 
500+ prowadzona przez Urzad Wojewodzki. 
Radny Mariusz Kempara zapytal ile wplyne^o wnioskow w zwiazku z programem 
500+? 
P. Kierownik wyjasnila, ze obecnie jest ok. 300 wnioskow. Pierwsze zasilki byly 
wyplacone 6 kwietnia, a obecnie sq. wyplacane na biezaco. 
P. Skarbnik wyjasnila, ze u nas nie ma zatrudnionego pracownika do obslugi tego 
programu. 
P. Kierownik GOPS dodala, ze jezeli b?dâ  srodki fmansowe z Urzedu 
Wojewodzkiego na zatrudnienie asystenta rodziny, wowczas zostanie zatrudniona 
osoba, ktora b^dzie zajmowac sie; rowniez realizacjq. wnioskow. 
Czlonkowie Komisji przyjeji ocen§ zasobow pomocy spolecznej za 2015 rok. 

Ad.4. 
1) Zmiany do budzetu na 2016 rok omowila p. Skarbnik. Wyjasnila, ze materialy 
dostarczone przed posiedzeniem Komisji sq_ juz nieaktualne. Nalezalo 
zarzqdzeniem wojta przyjaj6 akcyz^ za paliwo, poniewaz musi bye wyplacona do 
konca kwietnia. 
Najwazniejsza^ zmiany w projekcie uchwaly jest zwiekszenie deficytu, poniewaz 
nalezalo zwiejkszyc srodki na wykonanie drog. Zostal przeprowadzony przetarg 
i oferenci zaproponowali wyzsza^ kwot? niz byla zaplanowana w budzecie. 
Mozna sobie na to pozwolic, poniewaz na koniec 2015 roku jest ponad 1,5 mln zl 
wolnych srodkow. 
Z WFOSiGW w Toruniu otrzymalismy promes? na 11070 zl na opracowanie 
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, natomiast nie b^dzie dofmansowania na 
zadrzewienie w tym roku. 
P. Skarbnik wyjasnila, ze w Michalowie nie mozna wczesniej wybudowac 
swietlicy, poniewaz po fakcie nie zostanie wyplacone dofinansowanie. 
Radny Mariusz Kempara zapytal, kiedy bedâ  podpisane umowy z LGD? 
Sekretarz wyjasnil, ze umowy b̂ dâ  podpisane wowczas jak L G D podpisze umow? 
z Urzedem Marszalkowskim, potem L G D bedzie moglo oglosic konkurs na 
skladanie wnioskow, ktore po weryfikacji zlozy do Urzedu Marszalkowskiego. 
Na razie do L G D sq. zlozone propozyeje zadah, ktore chcemy zrealizowac 
w przyszlosci. 
Wojt poinformowal, ze Urzad Marszalkowski chce, aby do roku 2018 byly 
wybudowane sciezki rowerowe. 



Radny Michal Mankowski zapytal, o co chodzi ze sciezkq. edukacyjnq. przy PSP 
S^dzin? 
Wojt wyjasnil, ze dyrektor szkoly wspolnie z rodzicami postanowili wykonac 
sciezk? edukacyjnq. wokol szkoly . Po zaoszczedzeniu srodkow jakie pozostaly po 
remoncie szkoly zrodzil s\q pomysl, aby te pieniadze wykorzystac na taki cel. 
Przewodniczacy Rady zwrocil uwag$, ze w budzecie gminy nie bylo 
zaplanowanego takiego zadania, tylko renowacja boiska. Skoro zaoszczedzono 
srodki to nalezaloby je gromadzic. 
Wojt wyjasnil, ze renowacja boiska jest zgloszona do L G D i nalezy poczekac na 
przebieg wydarzen z realizacjq wnioskow, moze uda si? pozyskac srodki 
z zewnatrz. 
Radny Dariusz Obiala poparl argumenty Przewodniczacego Rady. 
Radny Radoslaw Matuszewski przychylil siej do glosu Przewodniczajcego, dodajac, 
ze taka sciezka to rowniez dobre rozwiazanie i moze nalezaloby wykorzystac 
zaangazowanie rodzicow. 
Radny Andrzej Wqsikowski zaproponowal natomiast, aby zaoszcz^dzone srodki 
przeznaczyc na zakup kamienia. 
Radny Slawomir Kazimierczak stwierdzil, ze sq, to dobre pomysly. 
Radny Marcin Szopski zapytal, czy ta kwota pozostala z pieni^dzy , ktore byly 
przeznaczone na remont PSP w S^dzinie? 
Sekretarz wyjasnil, ze konstruujac budzet w pazdzierniku ubieglego roku wszystkie 
zadania byly propozycjami i teraz to tez jest propozycja do przedyskutowania. 
W tamtym czasie nie bylo mozna przewidziec jak siq zakonczy remont PSP S^dzin . 
Skoro zostaly pieniadze, dobrze byloby zakohczyc w calosci to zadanie. 
Radny Marcin Szopski jako przewodniczacy Komisji Wychowania, Oswiaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych poparl propozycj? Sekretarza, aby wykorzystac 
zaangazowanie rodzicow. 
Radny Slawomir Kazimierczak zasugerowal, ze na odbior remontu w PSP S^dzin 
powinien bye zaproszony Przewodniczacy Komisji Wychowania Marcin Szopski. O 
odbiorach powinni bye zawiadamiani wszyscy radni, kto by chcial to by bral udzial 
w odbiorze. 
Sekretarz wyjasnil, ze od dawna stosowany byl zwyczaj, ze na odbior zapraszani 
byli radni z danego okr^gu wyborczego na terenie ktorego realizowana byla 
inwestyeja. 
Radny Radoslaw Matuszewski zaproponowal, aby pozostalo jak do tej pory. 
Radny Marcin Szopski stwierdzil, ze nie ma pretensji z tego powodu i nie prosil 
radnego Kazimierczaka o interwencj? w tej sprawie. 
Radny Mariusz Kempara zapytal: ilu b^dzie stazystow i ile dolozymy z budzetu 
gminy? 
Wojt wyjasnil, ze b^dzie cos wiadomo po 4.05. br. po spotkaniu p. dyrektor PUP. 
Radna Agnieszka Stefahska zapytala czy mozna dokonac przesunie.c sprzataczek z 
gimnazjum do PSP w Zakrzewie, poniewaz jest tak tylko jedna zdrowa sprzataczka. 
Wojt wyjasnil, ze jest to w gestii p. dyrektor Zespohi Szkol. 
Radny Slawomir Kazimierczak zapytal, kto i za ile kupil drewno? 



Sekretarz wyjasnil, ze odbyl si? przetarg, kupil ktos z Gniewkowa, za 170,00 zl czy 
180, OOzlza lm 3 . 
Czlonkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwary. 

2) P. Skarbnik omowila projekt uchwaly zmieniajacej Wieloletniq. Prognoz? 
Finansow^ Gminy Zakrzewo na lata 2016-2019. 
Czlonkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwary. 

3) Sekretarz omowil projekt uchwaly w sprawie zbycia nieruchomosci zabudowanej 
wchodzacej w sklad zasobu gminy Zakrzewo. 
Radny Slawomir Kazimierczak zapytal: 
1) co b?dzie jezeli najemca nie zgodzi si? z wycenq, czy b?dq_ stosowane bonifikaty 
przy sprzedazy mieszkah? 
2) czy byly wymieniane piece w tych mieszkaniach? 
Sekretarz wyjasnil, ze najemca moze dokonac zakupu jednorazowo lub na raty. 
Cena bedzie zroznicowana. Przy zakupie ratalnym nie mozna skorzystac 
z rozlozenia na raty. 
Wymiana pieca byla u p. Zientary, inni wykonywali remonty we wlasnym zakresie. 
O wysokosci bonifikaty decyduje Rada Gminy. 
Radny Andrzej Wqsikowski stwierdzil, ze nalezy zaczekac za wycenq, wowczas 
b?dzie wiadomo ile kosztujq. mieszkania. 
Radny Slawomir Kazimierczak zapytal, czy rzeczoznawca jest etatowy, bo geodeta 
jest. 
P. Skarbnik wyjasnila, ze o zatrudnieniu geodety na etat nie nie wiadomo, ale jezeli 
ktos wykonuje prac? dobrze i szybko to czy warto go zmieniac? 
Czlonkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwaly. 

4) Sekretarz poinformowal, ze wplynaj wniosek o zakup dzialki nr 130/4 
w Siniarzewie o powierzchni 0,0203 ha, ktora bylaby wykorzystana jako dojazd 
z drogi publicznej do nieruchomosci zabudowanej stanowiacej wlasnosc 
P. M . Stefahskiego. 
Wczesniej dzialka ta byla do sprzedazy lecz nie bylo woli zakupu przez 
poprzedniego wlasciciela. 
Radna Bernadeta Stolcman poinformowala, ze rozmawiala z mieszkankq, ktora 
korzysta z tej drogi dojazdowej i obawia si?, ze po sprzedazy nie b?dzie mogla 
z niej korzystac. 
Sekretarz wyjasnil, ze mieszkanka, o ktorej mowa, ma wykupionq dzialk?, ktora 
stanowi dojazd do drogi publicznej lecz wykorzystana zostala w inny sposob. 
Przewodniczacy Komisji Rolnictwa Mariusz Kempara zglosil wniosek, aby 
sprawdzic na miejscu jak si? przedstawia sytuacja. 
Wniosek zostal przyj?tyl0 glosami. 
Po powrocie z wyjazdu Radny Michal Mankowski zaproponowal, aby na calej 
dlugosci pozostawic grunt o szerokosci 3 m, a pozostalosc sprzedac. 



Radny Dariusz Obiala wyrazil zgod? na sprzedaz, skoro bylo rozgraniczenie 
i wlascicielka wykupionej drogi wykorzystala w inny sposob, to jest jej zaniedbanie. 
Radny Slawomir Kazimierczak zaproponowal, aby wyodrebnic drog? dojazdowq 
i jqsprzedac. 
Radny Mariusz Kempara zglosil wniosek, aby projekt tej uchwaly odlozyc do 
nast?pnego posiedzenia Komisji. 
Wniosek zostal przyj?ty 9 glosami, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujacych. 

5) Sekretarz omowil projekt uchwaly zmieniajacej uchwal? w sprawie okreslenia 
Programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzat w Gminie Zakrzewo na rok 2016. 
W lutym nalezalo podjac uchwal?, a wowczas schronisko w Otloczynku jeszcze nie 
dzialalo, a poniewaz odleglosc do Otloczynka jest duzo mniejsza, w zwiazku czym 
b?d%z tego powodu nizsze wydatki. Postanowiono z dniem 31 marca br. rozwiazac 
umow? ze schroniskiem „Daniel" z siedzibq. w Grudziadzu, a od 1.04.br podpisac 
umow? ze schroniskiem z siedzibqw Otloczynku. 
Radny Slawomir Kazimierczak zapytal, jak si? to przedstawia cenowo? 
Sekretarz wyjasnil, ze kwota za 1 km wynosi 1,70 zl, pozostale oplaty sq. podobne. 
Czlonkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwaly. 

Ad.5. 
Wojt poinformowal, ze do tej pory rolnicy zlozyli 192 wnioski. 81 wnioskow jest 
powyzej 30% strat, trwa weryfikacja, niektorzy z rolnikow jeszcze skladajq. 
Do tej pory jeszcze nie ma zadnych wytycznych dot. rodzaju odszkodowah. 

Ad.6. 
Radna Bernadeta Stolcman zglosila wniosek o zlozenie skargi na Firm? InPost, 
ktora bardzo nieterminowo dostarcza korespondencj?. 
Radny Andrzej Wqsikowski zapytal co ze spotkaniem z Ministerstwem Rolnictwa? 
Wojt wyjasnil, ze trzy gminy planujq. zorganizowac spotkanie w Zakrzewie poprzez 
naszego Senatora. 
Wojt poinformowal, ze Ministerstwo Rozwoju przyj?lo wniosek o utylizacj? 
azbestu. 
Wojt poinformowal, ze wplynal wniosek o zakup dzialki w poblizu hydroforni 
w S?dzinie. 
Czlonkowie Komisji nie wyrazili zgody na sprzedaz gruntu 12 glosami, przy 
1 wstrzymujacym. 
Wojt poinformowal, ze p. T. Borkowski z Zar?bowa chce oddac kawalek dzialki na 
plac zabaw w Zar?bowie. 
Czlonkowie Komisji zdecydowali jednoglosnie, aby przejqc grunt w uzyczenie. 
Przewodniczacy Rady zapoznal z apelem Rady Gminy Dobrzen Wielki o podj?cie 
aktywnosci starah zmierzajacych do zmiany przepisow ustawy o samorzadzie 
gminnym w zakresie regulujacym podstawy prawne dla zmian granic gmin. 
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Radny Andrzej Wasikowski stwierdzil, ze nalezy poprzec wniosek-apel, jesli 
wystajri taka potrzeba. 
- Wojt poinformowal, ze na razie nie bedzie wprowadzony projekt, w ktorym to 
radni mieli bye przeszkoleni i otrzymac bezplatne tablety. 
- Wojt zaprosil na spektakle w imieniu dyrektora D K w dniu 1 maja br. o godz. 
17.00 oraz dyrektora SPSPSK w Siniarzewie do D K w Zakrzewie w dniu 3.05.br. 
ogodz. 15.00. 
Rowniez Wojt zaprosil na dzien 4 maja br. o godz. 13.00 na przyjazd 
informacyjnego busa 5 00+. 
P. Skarbnik poinformowala, ze jest juz wyplacona akcyza za paliwo. 

Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy Komisji Rolnictwa, Rozwoju 
Infrastruktury Wsi i Finansow zamknal obrady. 

Ad.7. 

Przewodniczacy Komisji 

Michal Mahkowski 
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