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P R O T O K O Ł  NR XVIII/2020 
 

z obrad sesji Rady Gminy w Zakrzewie w dniu 12 maja 2020 roku. 
 
 
Ad.1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy. 
W dniu 12 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie odbyły się obrady 
XVIII sesji Rady Gminy. 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.00. 
Przewodniczący Rady Janusz Stawczyk powitał osoby uczestniczące w sesji: 

1. Radnych 
2. Sołtysów 
3. Wójta Gminy Leszka Margasa 
4. Sekretarza Gminy Marzennę Nosowską 
5. Skarbnika Gminy Agnieszkę Świątkowską 
6. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie Bernadetę 

Domińczak. 
7. Protokolanta Jolantę Głowacką. 

 
Ad.2. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Stawczyk stwierdził quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
O godz. 9.00 obecnych 13 radnych. Nieobecni radni: Roman Stępień, Mateusz Jaworski. 
 
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Janusz Stawczyk zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad 
i zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad (bez zmian). 
W wyniku glosowania 13 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 11 marca 2020 roku. 
5. Przyjęcie informacji „Ocena zasobów Pomocy Społecznej”. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Zakrzew na lata 2020 – 2026. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2020. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej  

z budżetu Gminy Zakrzew oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji  
i sposobu jej rozliczania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy w miejscowości Wacyn w Gminie Zakrzew. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek w Golędzinie na rzecz Gminy Zakrzew. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 
14. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami. 
15. Wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. 

 
Ad.4. Przyjęcie Protokołu Nr XVII/2020 z dnia 11 marca 2020 roku. 
Przewodniczący Rady Janusz Stawczyk zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do Protokołu. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie w/w Protokoł. 
Rada w obecności 13 radnych – 13 głosami za, bez zastrzeżeń i uwag przyjęła protokoł. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że na prośbę Pana Wójta oddaje mu głos. 
Pan Wójt Leszek Margas powiedział, że z dniem 27.03.2020 roku przeszła na emeryturę 
kierownik GOPS Pani Krystyna Czerwonka. W miesiącu lutym 2020 roku odbył się konkurs na 
stanowisko kierownika GOPS w Zakrzewie. Ten konkurs wyłonił Panią Bernadetę Domińczak. 
Pani jest mieszkanką Gminy Zakrzew, wcześniej pracowała w GOPS-ie w Wolanowie i od 
01.04.2020 roku pełni funkcję kierownika GOPS w Zakrzewie. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią kierownik. Pani kierownik Bernadeta 
Domińczak po krótce przedstawiła się. 
 
Ad.5. Przyjęcie informacji „Ocena zasobów Pomocy Społecznej”. 
Pani  Bernadeta Domińczak kierownik GOPS w Zakrzewie zapoznała radnych z informacją. 
Obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art. 16a ustawy  
o pomocy społecznej, która została opracowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, 
organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena obejmuje 
osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, a także rodzaje ich problemów. 
W roku 2019 GOPS objął wsparciem około 4,02% mieszkańców Gminy. 
Główne powody przyznawania świadczeń to: ubóstwo – 108 rodzin, bezrobocie – 96 rodzin, 
niepełnosprawność – 95 rodziny, długotrwała choroba – 35 rodzin, bezradność w sprawach 
opiekuńczo wychowawczych – 30 rodzin, alkoholizm – 14 rodzin, bezdomność – brak osób. 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej jak i liczby świadczeń utrzymuje się na 
podobnym poziomie jak w roku 2018. 
Zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, ale wśród bezrobotnych coraz więcej jest osób 
długotrwale bezrobotnych, a zmniejszyła się liczba osób z uprawnieniami do zasiłku. 
Największe problemy ze znalezieniem pracy mają kobiety. 
Rośnie liczba osób z problemami zdrowotnymi  - długotrwała lub ciężka choroba, a także liczba 
osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od X/2018 roku kryterium dochodowe wynosi 528 zł 
na osobę w rodzinie i 701 zł na osobę samotnie gospodarującą. 
Do zadań własnych gminy należy między innymi:  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
okresowych, celowych, celowych specjalnych, organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie posiłku, w tym dożywianie dzieci  
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w szkołach, kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańców. 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy: organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
W obecnej chwili większość zadań pomocy społecznej stanowią zadania własne gminy. 
Największe wydatki ośrodek ponosi za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.  
W roku 2019 przebywało 13 osób w DPS, których koszt utrzymania wyniósł 274.357 zł. Do DPS 
kierowane są jedynie osoby, w przypadku których nie istnieją żadne możliwości zapewnienia 
usług w miejscu zamieszkania. 
Dodatkowymi kosztami ośrodka jest opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, która rok 
rocznie wzrasta. W roku 2019 koszty poniesione za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 
55.178 zł. 
W roku 2019 problemy związane z przemocą w rodzinach utrzymują się na poziomie roku 
2018. Zespół Interdyscyplinarny prowadził 12 kart, pracownicy uczestniczyli w 30 spotkaniach 
grup roboczych. 
W roku 2019 na świadczenia wychowawcze przeznaczono kwotę 14.506.454 zł (dla 1177 
rodzin). 
Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka przeznaczono kwotę 2.954.622 zł. 
Na zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 2.091.846 zł. 
Na stypendia socjalne wydatkowano 115.559 zł (dla 144 rodzin). 
Nakłady finansowe na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 225.730 zł (na 48 
świadczeń). 
GOPS realizuje również program „Rządowy program Dobry Start”, gdzie wydatkowano kwotę 
623.400 zł (dla 1365 rodzin). 
Powyższe zadania będą nadal kontynuowane i na bieżąco modyfikowane. 
Na podstawie przedstawionej oceny posiadanych zasobów oraz analizy prognoz wydatków 
stwierdzić należy, że wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność 
znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 
społecznej. 
 
Radna Halina Lewandowska zapytała o spadek ubóstwa, ponieważ w roku 2018 było 122 
rodzin, a w roku 2019 było 108 rodzin. Z czego to wynika. Co to są za osoby. 
Pani Bernadeta Domińczak odpowiedziała, że są to osoby mieszane i są to osoby starsze. Jeżeli 
kryterium dochodowe nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł na osobę 
samotnie gospodarującą, to już takie osoby zaliczają się jako ubóstwo. Takich osób jest jeszcze 
sporo.  
 
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi.     
O godz. 9.15 do obrad dołączył radny Roman Stępień. Obecnych 14 radnych.  
Kierownik GOPS Bernadeta Domińczak objaśniła radnym projekt uchwały.   
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy zapewnienie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym.   
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Tymczasowe schronienie udzielane jest osobom bezdomnym w 3 kategoriach placówek:  
noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi. 
W przypadku konieczności skierowania osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych 
lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, gmina kierująca będzie 
pobierać odpłatność od osoby kierowanej.  
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby 
bezdomne posiadające dochód, który nie przekracza kryterium dochodowego, wnoszą opłatę 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości nie wyższej niż 30% dochodu lub  
w wysokości nie wyższej niż 50% dochodu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi.    
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś wnosi uwagi. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku glosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Pan Wójt poprosił Panią kierownik o przedstawienie kwestii podpisania u mowy z Bankiem 
Żywności.  
Pani kierownik powiedziała, że została podpisana umowa z Bankiem Żywności dotycząca 
realizacji programu „pomoc żywnościowa” na lata 2014 – 2020 dla osób z terenu naszej gminy. 
Obecnie zostało zakwalifikowanych 191 osób (53 rodziny). Osoby, które się zakwalifikowały 
musiały spełniać kryteria dochodowe dotyczące pomocy społecznej tj. 528 zł na osobę  
w rodzinie, z tym że dochód nie może przekroczyć 200% tj. 1.056 zł na osobę w rodzinie,  
a osoba samotnie gospodarująca 1.402 zł. 
Pan Wójt udostępnił nam miejsce do realizacji tego programu i jest to Dom Ludowy  
w Dąbrówce Nagórnej. Zapewnił również transport, co było jednym z warunków podpisania 
umowy. 
Pierwsza transza żywności wyniosła 2t300 kg. Będą jeszcze trzy transze tj. w maju, czerwcu 
i lipcu 2020 roku. 
Osoby, które nie mogły zgłosić się osobiście, pomoc zapewnili pracownicy naszego ośrodka. 
Były to artykuły spożywcze. Na osobę przypada 48 kg i dlatego żywność będzie wydawana  
w transzach. Program będzie trwał do 31.12.2020 roku. Jeżeli mieszkańcy będą zadowoleni, 
to do takiego programu przystąpimy również w przyszłym roku. 
Pani kierownik podziękowała radnemu Tadeuszowi Pikiewiczowi za udzielenie wsparcia,  
a także zapewnieniu wózka i pomocy przy rozładunku tej żywności. 
Radny odpowiedział, że zawsze służy pomocą w razie potrzeby. 
Radny Grzegorz Mastalerz powiedział, że osoby korzystają również z Caritasu i czy nie dublują 
się osoby korzystając z dwóch źródeł. 
Kierownik GOPS – osoby korzystające z Caritasu miały wydane skierowania w roku 2019, gdyż 
był to „program 2019”. Jeżeli osoby chciałyby korzystać z naszego ośrodka, to nie mogą brać 
skierowań do innej instytucji. Do tej pory taka pomoc również była w kościele w Zakrzewie, 
ale od tego roku już nie funkcjonuje. 
Radny Marek Jemioł poprosił o wydawanie tych rzeczy sprawiedliwie. Nie tak jak było do tej 
pory, że część osób dostawała rzeczy „lepsze”, a pozostali „gorsze”. Żeby wszyscy dostawali 
jednakowe rzeczy. Osoby przyjeżdżają drogimi samochodami i dostają rzeczy lepsze. 
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Pan Wójt – chciałbym abyśmy byli precyzyjni, bo to się odnosi do uczciwości Pani kierownik 
GOPS-u. Jeżeli wydajemy jakieś opinie to chciałbym, żeby one były sprawdzone i pewne. Pan 
Wójt zapytał, czy takie miejsce miało po ostatnim wydaniu żywności? 
Radny Marek Jemioł – nie po ostatnim. Było to wcześniej. 
Kierownik GOPS Bernadeta Domińczak -  wydawanie odbywa się na podstawie listy, co komu 
przysługuje. Żywność rozdajemy według tego, co nam dał Bank Żywności. Nie mogę odnieść 
się do tego, co robili inni. 
                           
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Zakrzew na lata 2020 – 2026. 
Pani Skarbnik Agnieszka Świątkowska objaśniła projekt uchwały. 
W WPF-ie dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz 
rozchodów. 
Dochody po zmianie wynoszą 64.278.777 zł, wydatki po zmianie wynoszą 68.032.849 zł. 
Planowana kwota długu zmniejszyła się o kwotę 600.000 zł i po zmianie wynosić będzie 
19.384.322,02 zł. 
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą komisji finansowej o opinię komisji. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura powiedziała, że komisja nie wnosi uwag i jest za 
przyjęciem uchwały. 
Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś wnosi uwagi. 
Uwag nie było. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu - 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew  na rok 2020. 
Przewodnicząca komisji finansowej Krystyna Stachura zapytała odnośnie punktu  
9 uzasadnienia dot. „budowy drogi w miejscowości Wola Taczowska” kwota 804.449 zł,  
a w dodatkowym uzasadnieniu, który Pani Skarbnik rozdała radnym, w pkt. 10 dotyczy tej 
samej inwestycji jest kwota 604.449 zł. Skąd ta różnica. 
Pani skarbnik odpowiedziała, że na komisji radni dostali dodatek, gdzie na w/w zadaniu została 
pomniejszona kwota o 200.000 zł, która została dołożona do budowy kanalizacji, gdzie 
brakowało środków.  
Następnie Pani Skarbnik zapoznała radnych ze zmianami w budżecie. 
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą komisji finansowej o opinię komisji. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura powiedziała, że komisja jest za przyjęciem uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu - 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej  
z budżetu Gminy Zakrzew oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczenia. 
Głos zabrał Pan Wójt Leszek Margas. 
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Gminna Spółka Melioracyjna już na etapie opracowania budżetu zwracała się z wnioskiem, aby 
wzorem innych gmin, również nasza udzieliła im dotacji, ponieważ środki które mają do 
dyspozycji ze składek jakie rolnicy wpłacają są zbyt małe żeby na bieżąco można utrzymywać 
rowy melioracyjne. Ja przychylam się do tego wniosku – powiedział Pan Wójt rozumiejąc, że 
jesteśmy gminą również rolniczą i wiemy jakie zaniedbania są na rowach melioracyjnych, co 
często później skutkują powodziami, bądź w czasie suszy nie nawadnianiem gruntów.  
W związku z tym proponuję, aby przyjąć uchwałę, która reguluje proces dostania takiej dotacji,  
a dopiero w następnej kolejności będą mogli do nas wystąpić o kwotę którą wcześniej  
w uchwale budżetowej zapisaliśmy jako dotację, którą będziemy mogli udzielić w kwocie 
10.000 zł.  
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję finansową. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura poinformowała, że komisja jest za udzieleniem  
spółkom dotacji celowej z budżetu gminy. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś wnosi uwagi. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod glosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Radny Leszek Kurkiewicz w imieniu Spółek Wodnych podziękował za przyjęcie uchwały. 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy w miejscowości Wacyn w Gminie Zakrzew. 
Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 24.02.2020 roku do Wójta gminy wpłynął wniosek 
właścicieli działek o nadanie drodze wewnętrznej nazwy ulicy. 
W związku z powyższym nadaje się ulicy nazwę „SARENKI”. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś wnosi uwagi. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działek w Golędzinie na rzecz Gminy Zakrzew. 
Głos zabrał Wójt Gminy Leszek Margas. 
Przez ostatnie 5 lat linia Nr 8 w Golędzinie funkcjonowała w formie umowy dzierżawy. Obecnie 
właściciel działki ma plany w stosunku do całej nieruchomości i zaproponował nam odkupienie 
tej działki o pow. 0.0800 ha tak, abyśmy my byli właścicielami tej działki. Na etapie 
przebudowy drogi powiatowej już zadbaliśmy o to, aby zorganizować zjazd publiczny. Działka 
została wydzielona. Na ostatnim posiedzeniu komisji finansowej komisja rozmawiała  
z właścicielem tej działki i ostatecznie uznano, że za kwotę 40.000 zł (50,00 zł za 1m/2) 
odkupimy tę działkę. Należy dodać,  że uruchamiając tę pętlę ponieśliśmy już nakłady poprzez 
utwardzenie działki, aby mógł autobus zawracać. 
Pan Wójt poprosił o przyjęcie uchwały. 
Przewodniczący Rady zapytał o opinię przewodniczącą komisji finansowej. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura powiedziała, że komisja jest za tym, aby działkę 
zakupić za kwotę 40.000 zł.  Rozmawialiśmy z właścicielem działki  na posiedzeniu komisji. Do 
tej pory gmina dołożyła do tego placu około 30.000 zł w utwardzenie działki. To też mieliśmy 
na uwadze. 
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Radny Leszek Kurkiewicz poprosił radnych o przyjęcie tej uchwały.  
Radny Grzegorz Leszczyński – rozmawialiśmy wiele razy na ten temat i ze strony radnych nie 
było głosów sprzeciwu. 
Radny Roman Stępień powiedział, że w takich przypadkach powinna być wycena 
rzeczoznawcy. 
Pan Wójt odpowiedział, że posiadamy taką wycenę.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Pani Sekretarz powiedziała, że uchwała została przygotowana i dostosowana do 
obowiązujących przepisów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Terminy nie ulegają zmianie, nadal jest do: 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 
listopada. 
Zmianie ulega natomiast to, że wpłatę należy wnieść na indywidualny przydzielony osobie 
zobowiązanej do wnoszenia opłat rachunek bankowy Gminy Zakrzew. 
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad.13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącą komisji rewizyjnej  
i przedstawienie sprawozdania. 
Przewodnicząca komisji rewizyjnej Magdalena Wieczorek zapoznała wszystkich ze 
sprawozdaniem komisji za 2019 rok. 
- sprawozdanie w załączeniu do protokołu - 
Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś wnosi uwagi. 
Uwag nie było. 
 
Ad.14. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami. 
Głos zabrał Pan Wójt Leszek Margas. 
- otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na rozbudowę drogi 
Zakrzew – Taczów, która będzie sfinansowana w kwocie 75% kosztów. Wstępna dotacja to 
2.530.870 zł. Biorąc pod uwagę, że przetarg „poszedł” po niższej cenie to i dotacja będzie 
niższa – max 75%. 
 
- otrzymaliśmy 70.000 zł na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”. 
Zakupiliśmy za tę kwotę 28 laptopów. Po zakończeniu zdalnej nauki zostaną przekazane do 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej i Dąbrówce Podłężnej. 
Pan Wójt podziękował Panu informatykowi oraz Pani Sekretarz za napisanie wniosku, który 
należało złożyć umiejętnie. 
 
- otrzymaliśmy bezpłatnie 9.000 maseczek ochronnych. Rozprowadzamy je przy pomocy 
Państwa sołtysów.  
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Pan Wójt podziękował za pomoc. 
 
- za kwotę 80.000 zł zakupiliśmy 4 kardiomonitory (1 dla dzieci, 3 dla dorosłych) do leczenia 
COVID-19 i przekazaliśmy je do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. 
Pan Wójt podziękował radnym za jednogłośne zaakceptowanie pomysłu. 
 
- została zakończona budowa drogi gminnej Al. Kasztanowa w Milejowicach. W kwocie 
350.000 zł była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
- dobiega końca rozbudowa drogi gminnej Zakrzew – Pieńki. Na drodze położone są już dwie 
warstwy asfaltu. Zostały do utwardzenia pobocza. Dofinansowanie otrzymaliśmy w kwocie 
369.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
- system monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie już zakończono (w 
terminie). Na dzień dzisiejszy monitoring i alarm zlecono firmie zewnętrznej. 
 
- odbył się przetarg na przebudowę drogi gminnej w Sosnowicy. Wpłynęło 4 oferty. Najtańszą 
firmą była ZYKO-DRÓG za kwotę 235.069 zł. W dniu jutrzejszym zostanie rozstrzygnięty 
przetarg. 
 
- trwa przebudowa drogi gminnej w Cerekwi ul. Akacjowa. Nie otrzymaliśmy dofinansowania 
w kwocie 450.000 zł, ponieważ droga nie spełniała warunków technicznych. Wpłynęło 7 ofert. 
Umowa została podpisana z firmą BUDROMOST na kwotę 545.179 zł. Prace trwają. 
 
- droga Zakrzew – Taczów. Wpłynęło 7 ofert. Wygrała firma BUDROMOST za kwotę 2.748.809 
zł. Umowa została już podpisana. Od 20 maja 2020r powinna się rozpocząć budowa. Termin 
zakończenia 30 wrzesień 2020r. 
 
- odbył się przetarg na budowę VIII etapu wodociągów na terenie Gminy Zakrzew. Wpłynęło  
7 ofert. Przetarg wygrało Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie za kwotę 177.000 
zł. 
 
- odbył się przetarg na wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Bielisze. Najtańsza oferta 
za kwotę 158.636 zł. W budżecie mieliśmy 300.000 zł. Dalsze wyposażenie jeszcze przed nami.  
W tej kwocie będzie jeszcze sprzęt audiowizualny. 
 
- przetarg na budowę kanalizacji VIII etap. Wpłynęła 1 oferta. Biorąc pod uwagę, że kosztorys 
inwestorski był za kwotę 600.000 zł, a oferta wynosiła 405.000 zł, przetarg będzie 
rozstrzygnięty niebawem. 
Wodociąg i kanalizacja będą budowane ze środków własnych. 
Zrezygnowaliśmy z pożyczki, którą mieliśmy zaplanowaną w kwocie 600.000 zł. 
 
- została podpisana umowa na zaprojektowanie II-go etapu drogi w Zakrzewskiej Woli tj. 
230m. Wartość 20.000 zł. Projekt zostanie wykonany do końca 2020 roku. 
 
- podpisaliśmy umowę i trwa w tej chwili projektowanie III-go etapu projektu budowy 
kanalizacji w Aglomeracji Radom – Janiszew. Jak wszyscy pamiętają przy ul. Zielonej, 12 
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mieszkańców było pominiętych przy głównym projekcie, ponieważ były problemy  
z uzgodnieniem 6-ciu nieruchomości. Przy pomocy Pana Prezesa oraz Pana radnego udało się 
tę trasę wytyczyć. Mamy okazję zdobyć jeszcze dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w granicach 350.000 zł – 370.000 zł, a więc ten projekt jest bardzo ważny 
i zależy nam, aby został wykonany do 15.06.2020r. Jest to warunkiem uzyskania dotacji. 
 
- uczestniczyłem w Starostwie Powiatowym w Radomiu w podpisaniu umowy między Starostą 
Radomskim, a firmą STRABAG dot. przebudowy drogi Gózdek – Kolonia Piaski. W budżecie 
roku 2021 powinniśmy przewidzieć pomoc finansową w kwocie 374.000 zł. Stosowne 
zobowiązanie podpisaliśmy w 2019 roku. 
 
- przed sesją radni otrzymali aktualny telefon do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
w Zakrzewie. Od środy przedsiębiorstwo będzie urzędowało w budynku po byłym ADRAR-U. 
Opłaty za wodę i kanalizację należy wpłacać na indywidualne konta. 
 
- budowa Przedszkola Samorządowego w Bielisze dobiega końca. Przedszkole ruszy od 
01.09.2020 roku. Została zakończona rekrutacja do przedszkola. W porozumieniu z Panią 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielisze podjęliśmy decyzję, że 1 oddział będzie 
nadal w szkole, po to, żeby wszystkie dzieci z naszego terenu mogły znaleźć miejsce  
w przedszkolu. 
Nie odbył się konkurs na dyrektora przedszkola, ponieważ sytuacja epidemiczna zabroniła 
przeprowadzania konkursów. Dotyczy również konkursu w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie. W tym przypadku podjąłem decyzję, aby przedłużyć 
umowę dla Pani dyrektor do końca roku 2020. Natomiast jeśli chodzi o przedszkole w Bielisze, 
powołana jest Pani Justyna Golus na dyrektora do końca sierpnia, ale była umowa, że pierwszy 
rok będzie bez konkursu. Na dzień dzisiejszy mamy taką możliwość. Nabór na pracowników 
jest ogłoszony i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
- równiarka była do dyspozycji sołtysów. 
Radny Grzegorz Mastalerz powiedział, że miał informację, że na ul. Ogrodowej w Wacynie nie 
było równiarki. 
Pan Wójt odpowiedział, że Pan z równiarki został „przepędzony” z tej ulicy przez mieszkańców, 
ponieważ nie podobało się mieszkańcom, że się kurzy. 
Radny Roman Stępień potwierdził. 
Radna Magdalena Wieczorek powiedziała, że równiarka nie dojechała na ul. Nową w Wacynie. 
Pan Wójt – sołtys dysponował równiarką, każdy był umówiony przez pracownika Urzędu 
Gminy, ale przyjmujemy do wiadomości. 
 
- zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na utylizację azbestu, ponieważ musieliśmy złożyć 
wniosek do Narodowego Funduszu o środki na jego utylizację. 
Jak będziemy zbierać kolejne wnioski będę Państwa informował. Na ten moment składanie 
wniosków zostało zakończone. 
 
- odbiór folii rolniczej odbędzie się w dniu 14.05.2020 roku spod Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zakrzewie. Rolnicy którzy złożyli wnioski są telefonicznie umówieni, o której 
godzinie będzie odbiór. Wnioski które zostały złożone opiewały na 17 ton (foli, sznurków, 
siatek itp.). 
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- Pan Wójt zaapelował do wszystkich (za pośrednictwem radnych) na temat palenia w piecach, 
a konkretnie czym palimy. Jest mnóstwo pism, telefonów, skarg, wniosków o kontrolę od 
mieszkańców łącznie ze zdjęciami komina i czarnego dymu. 
W miesiącu marcu do każdego mieszkańca trafiła ulotka czym możemy palić i jakie piece 
powinniśmy na dzień dzisiejszy mieć. To wszystko jest przyjęte uchwałą przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego. My mamy wymagać od mieszkańców, żeby to było 
przestrzegane. Przez okres letni zadbajmy o to. Gmina pomaga napisać wniosek do programu 
„Czyste powietrze”. 
 
- Pan Wójt zaapelował, aby uświadomić naszych mieszkańców, aby regulowali stan prawny 
dróg. Każdy kto zaczyna budowę domu, to uważa, że droga o szerokości 3m mu wystarczy. 
Dopiero później jak zaczyna mieszkać, dzieci uczęszczać do szkoły, to wtedy każdy chciałby, 
żeby Gmina mu wybudowała drogę. Nawet drogę o szerokości 5m jest problemem 
wybudować. Na następną sesję przygotuję Państwu listę warunków, które muszą być 
spełnione, żeby Gmina podjęła się przebudowy, budowy czy remontu drogi. Brak 
odpowiedniej szerokości drogi dyskwalifikuje dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
 
- dobiegają końca prace regulacji prawnych drogi Mleczków – Cerekiew. Pan Wójt podziękował 
radnej Beacie Wilk za pomoc. Osobiście jeździła do mieszkańców, aby nieodpłatnie oddali 
działki o różnych szerokościach. W tej chwili geodeci złożyli do Starostwa Powiatowego  
w Radomiu swoje prace. Prace projektowe dobiegają końca. Chcemy jak najszybciej wystąpić 
do Starostwa o pozwolenie na budowę. 
 
- zakończyła się regulacja stanu prawnego drogi ul. Polnej w Milejowicach doprowadzonej do 
szerokości 8m. Droga jest przygotowana pod projektowanie. 
 
- w miejscowości Wola Taczowska doprowadzamy drogę do szerokości 10m. Mieszkanka 
chodziła i zbierała podpisy. Jest to droga od kościoła w kierunku Legęzowa. 
 
-trwają prace geodezyjne w Wcynie ul. Taczowska. W roku 2018 przyjęliśmy uchwałę, że 
będzie podpisane porozumienie z Miastem Radom w celu wybudowania tej drogi. Jest to ulica 
na granicy Gminy Zakrzew i Miasta Radomia. Mieszkańcy od kilku lat starają się  
o wybudowanie tej drogi. Ja postawiłem warunek – powiedział Pan Wójt, że najpierw 
uregulujemy stan prawny naszej drogi (po naszej stronie) dopiero przystąpimy powtórnie do 
dyskusji w sprawie porozumienia z Miastem Radom. 
 
- w Gulinie została zlecona regulacja prawna drogi (naprzeciwko garbarni). 
 
- w Dąbrówce Podłężnej w związku z tym, że mieszkaniec blokował regulację drogi wycofał 
wniosek i prace powinny się niebawem zakończyć. 
 
- na komisji finansowej rozmawialiśmy i jest zgoda komisji, aby zlecić regulację stanu 
prawnego drogi w Bielisze ul. Liliowa. 
 
- toczą się rozmowy dot. regulacji drogi Mleczków ul. Przemysłowa.  
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- ul. Kierzkowska w Cerekwi wg stanu prawnego droga ma szerokość 5m i dopóki nie zostanie 
ona poszerzona to nie ma szans wybudowania tej drogi. Droga łączy drogę Nr 12 (gm. 
Wolanów). Jest potrzebna dyskusja z mieszkańcami. 
 
- mieszkańcy Bielichy ul. Aroniowej sami projektują ulicę o długości 1 km. O decyzję inwestycji 
celu publicznego projektant już wystąpił. Droga była przejęta przez Gminę, szerokość drogi 
wynosi 6m. 
 
- plan zagospodarowania przestrzennego Jaszowice – Kolonia. Plan został przez urbanistkę 
wykonany, posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia i teraz powinno nastąpić wyłożenie  
i dyskusja publiczna nad planem miejscowym. Zastanawiam się jak mamy zorganizować tę 
debatę w związku z COVID-19. Świetlica jest zbyt mała i nie będzie spełniała przepisów 
epidemiologicznych. Mamy problem jak to zorganizować, a jednocześnie ucieka nam termin 
 9 miesięcy. Rozważamy jakąś dyskusję zdalną. Później możemy spotkać się z zarzutem, że nie 
każdy mógł uczestniczyć w debacie. Nikt nie przewidział epidemii. 
Radny Grzegorz Leszczyński zaproponował rozłożyć w czasie i ograniczyć liczbę mieszkańców. 
Pan Wójt – Pan mecenas nad tym pracuje. 
 
- rozmawiałem z Państwem telefonicznie o pomocy finansowej przebudowy drogi Jaszowice – 
Wacławów. Zdecydowaliśmy, że 150.000 zł przekażemy dla Powiatu. Pan Starosta 
podziękował za deklarację. 
 
- ukazała się informacja na stronie internetowej urzędu na temat oszczędzania wody. Na dzień 
dzisiejszy woda jest, ale jak mówią przewidywania ma być suchy rok i apeluję, żebyśmy się 
przyzwyczajali, aby nie marnować wody. Woda która jest uzdatniana nie należy 
wykorzystywać do podlewania trawników. Musimy nauczyć się oszczędzania wody. 
Podpisany został aneks z Państwowym Instytutem Geologicznym, ponieważ w związku  
z COVID-19 instytut nie pracował i nie mógł wywiązać się z umowy. Termin został przesunięty 
do końca maja 2020 roku. Mamy nadzieję, że na następną sesję będziemy posiadać jakieś 
informacje. 
 
- na stronie internetowej urzędu ukazał się komunikat dla podatników, aby występowali  
o przesunięcie terminów płatności podatku w związku z COVID-19, a jeżeli chodzi o umorzenie 
zaległości podatkowych to sugeruję o powstrzymanie się z występowaniem i złożenie dopiero 
po terminie zapłaty raty. Projekt uchwały jest już przygotowany, żebyśmy mieli podstawę do 
umorzenia. Będę jeszcze z Państwem rozmawiał.  
 
Ad.15. Wolne wnioski. 

1. Pani sołtys Danuta Wiechecka zapytała, jak to teraz jest z odczytem liczników 
(wodomierzy) . 
Pan Wójt odpowiedział, że kończy się w tej chwili pierwsze fakturowanie za wodę. Na 
koniec roku była przeprowadzona inwentaryzacja wodomierzy. Program pokazuje 
średnią zużycia miesięcznie i wszędzie tam, gdzie mieszkaniec nie sygnalizuje (sam nie 
zgłasza wodomierza) to faktury są wystawiane na podstawie średniego zużycia wody. 
Podany został Państwu numer telefonu do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
gdzie np. co miesiąc można samemu zrobić odczyt i zadzwonić, podać stan licznika. 



12 
 

Zostanie wtedy Państwu wystawiona faktura. Pod koniec roku ponownie zostanie 
przeprowadzony spis z natury wodomierza i wtedy będzie  faktura wyrównująca. 
Pani Wiechecka – ponieważ mieszkańcy dostali pisma odnośnie budowy gazociągu i są 
takie osoby, które planują zmianę pieca grzewczego, to chciałam zapytać kiedy 
rozpocznie się budowa tej nitki. 
Pan Wójt – decyzja inwestycji celu publicznego została już wydana i jest już 
prawomocna. Chciałbym, aby do końca września dokumentacja została złożona do 
gazowni. Inwestorem tej nitki jest gazownia. Jeżeli do września uda się przekazać 
dokumentację do gazowni to zostaniemy ujęci w budżecie przyszłego roku jako zadanie 
inwestycyjne. Jak się uda to w roku 2021 rozpoczną budowę. 

2. Radny Tadeusz Pikiewicz zaapelował do radnych z terenu Milejowic, Kozinek, 
Nieczatowa, aby uczulić mieszkańców, ponieważ pojawiły się dzikie wysypiska w tym 
rejonie. Sam byłem świadkiem jak przyjechał samochód (bus) i wyrzucił śmieci, ale 
uciekł i zdążyłem go spisać. Dzięki Panu Wójtowi zrobiliśmy tam porządek. 

3. Pan Wójt – od 05.05.2020 roku mamy dopiero osoby na pracach interwencyjnych. 
Zaczęliśmy sprzątać rowy na drodze Milejowice – Kozinki – Dąbrówka Nagórna. 
Sukcesywnie będziemy sprzątać. 

4. P. Wójt - PSZOK ruszył od 11.05.2020 roku po przerwie związanej z COVID-19. 
5. P. Wójt – od 11.05.2020 roku ruszyło Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie. Dzieci 

jest bardzo mało. Dzisiaj jest 2 dzieci. 
6. Radna Halina Lewandowska zgłosiła uszkodzoną barierkę mostu w Koziej Woli. Pan 

sołtys zgłosił do Urzędu Gminy lecz nic się nie dzieje w tej sprawie. Osobiście 
zadzwoniłam do kierownika Krzysztofa Sieka, który też nic o tym nie wie. Ktoś uszkodził 
barierkę i odjechał. Trudo ustalić sprawcę. Proszę o naprawę barierki. 
Pan Wójt – przyjąłem do wiadomości. 

7. Radny Grzegorz Mastalerz zapytał odnośnie przeniesienia, wykonania elektryczności  
w miejscowości Wacyn. 
Pan Wójt – Zakład Energetyczny rozwiązał umowę z niesumiennym wykonawcą. W tej 
chwili przygotowywany jest przetarg. Wszystko jest pod kontrolą. 
Radny Mastalerz – na ul. Spacerowej w Wacynie oprócz śmieci leżą znaki drogowe 
(około 5 szt.). 
Radny powiedział również, że w związku ze zdalnym nauczaniem jest bardzo 
wzmożony pobór internetu. Zasięg na naszym terenie jest bardzo słaby. 
Pan Wójt – firma, która wygrała konkurs na budowę światłowodu w całym powiecie,  
z Panem informatykiem próbujemy ciągle wymusić jakiś harmonogram. Ciągle unikają 
odpowiedzi. Ciągle się zmienia koordynator  tego projektu. Na dzień dzisiejszy nie 
wiemy nic. 

8. Radny Marek Jemioł zapytał Pana Wójta, czy wszyscy Panowie którzy stróżowali  
w szkole w Zakrzewie przyjęli oferty pracy. 
Pan Wójt odpowiedział, że nie. Trzech Panów portierów korzysta z wypowiedzenia, 
jeden Pan w związku z tym ,że w miesiącu styczniu ma możliwość przejścia na rentę, 
wyszliśmy naprzeciw jego prośbie, żeby nie utrudniać - pozostał, jeden Pan jest na 
zwolnieniu lekarskim. 

9. Radna Krystyna Stachura zapytała jak wygląda w tej chwili sprawa projektów chodnika 
Marianowice – Zakrzewska Wola. 
Pan Wójt – nic się nie dzieje. Pracownicy w Urzędzie Marszałkowskim pracują zdalnie 
w związku z COVID-19. 
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10. Pani sołtys Grduk Katarzyna zapytała odnośnie znaku tonażowego ul. Kierzkowska  
w Cerekwi. 
Pan Wójt powiedział, że odpowie po sprawdzeniu jakiej kategorii jest droga. 

11. Radna Magdalena Wieczorek – na ul. Traktorzystów (na przedłużeniu ulicy) w Wacynie 
znajduje się wysypisko śmieci. 
Pan Wójt odpowiedział, że musi się temu przyjrzeć, wyślę pracownika, bo to jest już 
chyba teren Miasta Radomia, ale sprawdzimy gdzie jest granica. 

12. Od tego roku w każdą niedzielę rano jeden pracownik z grupy interwencyjnej będzie 
opróżniał kosze w miejscowościach: Taczów, Mleczków, Zatopolice.  

 
Ad.16. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Janusz Stawczyk w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 
11.000 zamknął XVIII sesję Rady Gminy. 
 
 
 
 
        Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
 
    Jolanta Głowacka                                                                      Janusz Stawczyk 
 
 


