
ProtokolNrXXII/2017 
z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 19 kwietnia 2017 r. 
w Domu Kultury w Zakrzewie 

Liczba radnych -15 
Liczba obecnych -14 
Frekwencja -93,3 % 
Nieobecni : Radna Iwona Morawska 

Porzqdek obrad: 
1) Otwarcie obrad XXII Sesji. 
2) Stwierdzenie quorum. 
3) Powolanie protokolanta. 
4) Przyj^cie protokolu z X X I Sesji. 
5) Podj^cie uchwary zmieniajacej uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu 

Gminy Zakrzewo na rok 2017: 
a) omowienie projektu uchwaly - wystapienie Wojta Gminy, 
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela: 
- Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansow, 
- Komisji Wychowania, Oswiaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 
- Komisji Przestrzegania Prawa, Porzadku Publicznego i Samorzadow, 
- Komisji Rewizyjnej. 
c) dyskusja, 
d) podjecie uchwary. 

6) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017 - 2027: 

a) omowienie projektu uchwaly - wystapienie Wojta Gminy, 
b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela: 
- Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansow, 
- Komisji Wychowania, Oswiaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 
- Komisji Przestrzegania Prawa, Porzadku Publicznego i Samorzadow, 
- Komisji Rewizyjnej. 
c) dyskusja, 
d) podjecie uchwaly. 

7) Informacje i komunikaty. 
8) Zamkniecie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

Ad.1.2. 
Przewodniczacy Rady Wieslaw Szczepahski o godz. 10 3 0 rozpoczal obrady 
XXII Sesji Rady Gminy i po powitaniu Radnych , Sortysow, Radcy Prawnego, 
pracownikow U G , oswiadczyl, ze zgodnie z lista^ obecnosci w Sesji 
uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalajace podejmowac 
prawomocne decyzje. 



Ad.3. 
Przewodniczajcy Rady zaproponowal na protokolanta inspektora ds. obsrugi 
rady Urszul? Skrzypinska^. 
Propozycja Przewodniczacego Rady zostala przyjeta 13 glosami, przy 
1 glosie wstrzymujacym. 

Ad.4. 
Protokol z X X I Sesji Rady Gminy zostal przyj^ty 12 glosami, przy 
1 wstrzymujacym i 1 przeciwnym. 

Ad.5. 
a) Wojt Gminy omowil projekt uchwaly zmieniajacej uchwaly w sprawie 
uchwalenia budzetu Gminy Zakrzewo na rok 2017. 
Poinformowal, ze zabezpieczenie srodkow jest konieczne, aby moc oglosic 
przetarg na fotowoltaik^, ktory jest niezb^dny do zlozenia wniosku 
o dofmansowanie do Urz^du Marszalkowskiego. Termin skladania wnioskow 
uprywa 28 kwietnia 2017 r. 
Urzad Marszalkowski dopiero we wrzesniu br. dokona oceny wnioskow. 
Maksymalna kwota dofinansowania ma wynosic do 50%. 
Skarbnik dodala, ze zmiany dotyczq. planowanych wydatkow inwestycyjnych 
roku2018. 
b) Komisje pozytywnie zaopiniowaly projekt uchwaly. 
c) Brak dyskusji, 
d) Przewodniczacy Rady przystapil do czytania projektu uchwaly 
Nr XXII/137/2017 zmieniajacej uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu 
Gminy Zakrzewo na rok 2017 rok, ktora zostala podjete 12 glosami, przy 2 
wstrzymuj ajcy ch. 

Ad.6. 
a) Skarbnik omowila projekt uchwary zmieniajacej uchwaly w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027, ktore nast̂ puja^ 
konsekwentnie do zmian w wielkosciach wydatkow w uchwale budzetowej. 
Zmianie ulegajq. wydatki na przedsiewzi^cia na lata 2018-2019. 
b) Komisje pozytywnie zaopiniowaly projekt uchwaly. 
c) Brak dyskusji, 
d) Przewodniczacy Rady przystapil do czytania projektu uchwaly 
Nr XXII/138/2017 zmieniajacej uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017 - 2027, ktora zostala przyjeta 12 glosami, przy 
2 wstrzymuj acych. 

Ad. 7. 
Soltys Monika Baczkowska zapytala Wojta, czy jezeli nie b^dzie przetargu na 
fotowoltaik^, czy mozna liczyc na szybszajnstalacje/? 



Nast?pnie zapytala Radnego Slawomira Kazimierczaka, kiedy zrzeknie sie_ 
mandatu, poniewaz obiecal na zebraniu soleckim oficjalnie w obecnosci kilku 
osob? 
Wojt udzielii nast?pujacej odpowiedzi: jezeli Urzad Marszalkowski w miar? 
szybko oceni wniosek, to i tak nie bedzie wczesniej niz w 2018 roku. 
Radny Slawomir Kazimierczak udzielii nast?pujacej odpowiedzi:" jezeli 
Kolezanka bylaby na ostatniej Sesji, niestety Kolezanka rzadko bywa, to z mojej 
wypowiedzi, dowiedzialaby si?, ze si? zastanawiam. Jeszcze jestem , musicie 
mnie znosic, mam cos do zrobienia. Jest to ciezka praca. Nie bylo mi latwo i nie 
jest. Na pewno Kolezanka dowie si? o tym pierwsza". 
Radny Mariusz Kempara zapytal, czy bedq_ konsultacje przy sciezce rowerowej 
oraz dlaczego b?dq_cz?ste przejscia z jednej strony na druga? 
Czy prawdajest, ze b?dzie przebudowa drogi wojewodzkiej i czy w S?dzinie nie 
bedzie wykopany row po drugiej stronie, jezeli istniejacy zostanie zasypany 
przy budowie sciezki rowerowej? 
Wojt odpowiedzial, ze konsultacje sâ  przewidziane, w sprawie rowu w S?dzinie 
to jest zadanie. ZDW i co oni zrobia^ nie wiadomo. Obecnie w Urzedzie 
Marszalkowskim planujq. remont, ale nie posiadajq. zapewnionych srodkow. 
Radny Michal Mankowski zapytal, czy prawdajest, ze w Zakrzewie ma powstac 
kolejny Market? 
Wojt wyjasnil, ze grunt zostal wykupiony, sâ  rozne informacje; co b?dzie, nie 
ma oficjalnego zgloszenia. 
Wojt poinformowal i zapraszal na : 
1) honorowe oddawanie krwi, ktore b?dzie w dniu 23.04.br. przy Domu Kultury 
wgodz. od 9 3 0 - d o 14 3 0 , 
nastepnie na zawody mlodziezowych druzyn OSP o godz. 15 0 0 w sali 
gimnastycznej w Gimnazjum, 
2) przeglad tancow, ktore odb?da^ si? 30.04.br o godz. 15 0 0 na sali 
gimnastycznej gimnazjum. 
Soltys Jaroslaw Zdzitowiecki zapytal, kiedy bedzie dowozony kamien 
i dlaczego tak malo? 
Wojt wyjasnil, ze najpierw drogi zostana^ wyrownane i dopiero tarn gdzie 
wystapi potrzeba bedzie dowieziony kamien. 
Wojt poinformowal, ze prawdopodobnie w dniu dzisiejszym w drodze 
powiatowej w Kobielicach i S?dzinie b?dâ  latane dziury. 

Przewodniczacy Rady po wyczerpaniu porzadku obrad zakonczyl XXII Sesj? 
Rady Gminy. Godz. I I 4 . 
Protokolqwala: 

Ad.8. 

PRZE,WODIMICZACY 
RADY G M i N Y . 

3 

http://23.04.br
http://30.04.br

