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P R O T O K Ó Ł  NR XXV/2020 
 

z obrad sesji Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 grudnia 2020 roku 
 

Ad. 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy. 
W dniu 15 grudnia 2020 roku w Sali konferencyjnej w Zakrzewie odbyły się obrady XXV 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) Wójta Gminy Leszka Margasa 
3) Sekretarza Gminy Marzennę Nosowską 
4) Skarbnika Gminy Agnieszkę Świątkowską. 

Przewodniczący Rady zarządził minutę ciszy, aby uczcić niedawno zmarłego byłego radnego 
Pana Piotra Okolusa. 
 
Ad. 2. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Janusz Stawczyk stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. 
O godz. 9.00 obecnych 15 radnych.  
 
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do proponowanego porządku 
obrad. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.  
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołów: Nr XXIII/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku i Nr XXIV/2020  

z dnia 3 grudnia 2020 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Zakrzew na lata 2020 – 2026. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zakrzew w roku szkolnym 

2019/2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2021. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2025. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Zakrzew w roku szkolnym 2020/2021. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zakrzew  
na lata 2021 – 2024. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2021 – 2030.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części dachu na budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej. 

14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew  
na lata 2021 – 2027.  

16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
Budżetowej  
na rok 2021.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2021. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów,  
w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie. 

20. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami. 
21. Wolne wnioski. 
22. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.  

 
Ad. 4. Przyjęcie Protokołów Nr XXIII/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku i Nr XXIV/2020 z dnia 
3 grudnia 2020 roku. 
Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do Protokołów. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie w/w protokoły. 
Rada w obecności 15 radnych – 15 głosów za, bez zastrzeżeń i uwag przyjęła protokoły. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Zakrzew na lata 2020 – 2026. 
Pani Skarbnik Agnieszka Świątkowska zapoznała radnych z projektem uchwały oraz  
objaśnieniami do uchwały. 
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji finansowej. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura poinformowała, że komisja jest za przyjęciem 
uchwały. Uwag nie wnosi. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu - 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 
rok. 
Pani Skarbnik Agnieszka Świątkowska zapoznała radnych z projektem uchwały oraz 
objaśnieniami do uchwały. 
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Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji finansowej. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura poinformowała, że komisja jest za przyjęciem zmian 
w uchwale budżetowej. Uwag nie wnosi. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zakrzew w roku szkolnym 
2019/2020.  
Pani Sekretarz przedstawiła uchwałę. Zgodnie z ustawą prawo oświatowe Gmina zobowiązana 
jest do przedstawienia Radzie Gminy informacji o realizacji zadań oświatowych za miniony rok 
szkolny. W roku szkolnym 2019/2020 działało 5 szkół podstawowych i 1 szkoła filialna  
w Mleczkowie. Była również sprawowana opieka przedszkolna w oddziałach przedszkolnych 
we wszystkich szkołach oraz w Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie i Przedszkolu 
Niepublicznym „Hania” w Zakrzewie. Każda szkoła wyposażona jest w pracownię 
informatyczną oraz pracownie przedmiotowe. W tym roku Urząd Gminy pozyskał dodatkowe 
środki na doposażenie szkół. W ramach rezerwy budżetowej otrzymaliśmy dodatkową 
subwencję na wyposażenie pracowni przedmiotowych do przedmiotów przyrodniczych  
tj. biologii, chemii, geografii i fizyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi. Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, w ramach Mazowieckiego programu dofinansowania 
pracowni informatycznych i językowych, otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego  
na utworzenie nowej pracowni informatycznej w formie pracowni terminalowej.  
W poprzednim roku szkolnym szkoły w Zakrzewie, Bielisze i Cerekwi wzięły udział  
w ogólnopolskim konkursie Sieci Edukacyjnej i otrzymały mobilne pracownie multimedialne 
składające się z 16 laptopów.  
W roku szkolnym 2019/2020 dokończono budowę i wyposażono Przedszkole Samorządowego 
w Bielisze. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 5 653 460 zł. Jest to obiekt dla 125 dzieci. 
Wykonano instalację systemu monitoringu i systemu alarmowego w szkole w Zakrzewie oraz 
zakończono drugi etap termomodernizacji – koszt 146 392 zł.  
W roku szkolnym 2019/2020 81 uczniów z terenu Gminy otrzymało stypendia naukowe  
w kwocie 15 000 zł.  
Egzamin ósmoklasisty – z języka polskiego i matematyki uczniowie zajęli pierwsze miejsce  
w powiecie i wynik ten jest wyższy w województwie i kraju. Wynik z egzaminu z języka 
angielskiego jest wyższy niż w powiecie, ale niższy niż wynik w województwie i kraju. 
Od połowy marca poprzedniego roku było nauczanie zdalne. Dwukrotnie Urząd Gminy 
aplikował o środki z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus w wyniku czego otrzymano 
dotacje na łączną kwotę 175 000 zł. Z tych pieniędzy zakupiliśmy 67 laptopów  
z oprogramowaniem i obecnie te laptopy służą zarówno uczniom jak i nauczycielom do dalszej 
nauki zdalnej.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania odnośnie przedstawionej informacji. 
Pytań i uwag nie było. 
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji oświatowej. 
Przewodniczący komisji Grzegorz Mastalerz podziękował za dobre wyniki egzaminów 
ósmoklasistów oraz dobrą organizację i wyposażenie uczniów podczas zdalnego nauczania.    
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Ad. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2021 . 
Pani Sekretarz przedstawiła uchwałę. W związku w obowiązkami ustawowymi corocznie 
przyjmowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zasadniczym celem tego programu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez 
minimalizowanie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, tj. zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów alkoholowych, ograniczenie dostępności do alkoholu 
poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie, wspieranie tworzenia alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, tworzenie odpowiedniej bazy 
materialnej dla realizacji tego programu, edukacja publiczna, wspieranie działalności instytucji 
stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujący się problematyką uzależnień, zwiększenie 
dostępności do świadczeń i programów dla osób uzależnionych od alkoholu i wspieranie 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych. Adresatami programu są  
osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące, dzieci i młodzież szkolna, rodziny, osoby 
współuzależnione oraz mieszkańcy gminy zagrożeni wykluczeniem. Program realizowany jest 
z funduszu, na który wpłacają przedsiębiorcy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach 
tego programu jest finansowany również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Problemów 
Alkoholowych. Program ten realizuje Pełnomocnik Wójta do spraw rozwiązywania problemów 
alkoholowych w wymiarze 1/2 etatu. Środki z tego programu przeznaczane są również  
na dotacje na realizację przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, na organizację 
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym, zakup materiałów, szkolenia czy opłaty 
sądowe. 
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję oświaty. 
Przewodniczący komisji oświaty Grzegorz Mastalerz powiedział, że komisja przychyla się do 
przyjęcia uchwały. Uwag nie wnosi. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2025. 
Pani Sekretarz przedstawiła, że uchwała w tej sprawie podejmowana jest na lata 2021-2025. 
Realizacja tego programu skorelowana jest z programem przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Środki na jego realizację pochodzą również z opłat za sprzedaż alkoholu. Program ten określa 
strategie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i zmniejszania szkód wynikających  
z zażywania narkotyków. Jest to zadanie własne gminy. Narkotyki i dopalacze to bardzo duży 
problem społeczny. Dlatego tak ważna jest działalność profilaktyczna uświadamiająca w tym 
zakresie przede wszystkim grupy ludzi młodych. Na realizację tego programu przeznaczamy 
stosunkowo mało pieniędzy w porównaniu do programu alkoholowego. 
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję oświatową. 
Przewodniczący komisji oświatowej Grzegorz Mastalerz powiedział, że komisja jest  
za przyjęciem uchwały. Uwag nie wnosi. 
Radny Roman Stępień – jak na terenie Gminy wygląda sprawa z narkomanią? 
Pani Sekretarz – w tej chwili nie mamy takich przypadków ani informacji. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
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Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Zakrzew w roku szkolnym 2020/2021.  
Pani Sekretarz przedstawiła uchwałę. Propozycja podjęcia tej uchwały wynika z wniosków 
rodziców, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół i ośrodków w Radomiu. 
Przygotowaliśmy tę uchwałę ze względu na wzrost cen paliw, który jest znaczący zwłaszcza dla 
rodziców. Poprzednia uchwała w tej sprawie była podjęta 30 lipca 2020 roku.  Po rozpoznaniu 
cenowym na stacjach z terenu Gminy proponujemy następujące ceny: 
- oleju napędowego – 4,31 zł było 4,00 zł 
- benzyna bezołowiowa 95 – 4,39 zł było 4,09 zł, 
- autogaz – cena nie ulega zmianie.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
Uwag nie było. 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zakrzew na lata k 
2021 – 2024. 
Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie - Bernadeta Domińczak  
przedstawiła uchwałę. Artykuł 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na 
Gminę obowiązek stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, w tym m.in. 
opracowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie. W grudniu kończy się poprzedni program, który był realizowany w poprzednich 
latach, dlatego też zaszła potrzeba stworzenia kolejnego dokumentu mającego na celu 
niwelowanie zjawisk przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy poprzez działania zespołu 
interdyscyplinarnego, który współpracuje z różnymi instytucjami, służbami - policją, służbą 
zdrowia, oświatą, kuratorami, czy sądami. Wszystkie te działania mają na celu doprowadzenie 
do tego, aby zapewnić wsparcie rodzinom w razie potrzeby. Mamy nadzieję, że dzięki 
programowi wzrośnie też świadomość społeczna. Będziemy bardziej reagować na zjawiska 
przemocy, gdyż oszacowanie przemocy jest nadal zjawiskiem nie do końca stwierdzonym.  
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję oświatową. 
Przewodniczący komisji oświatowej Grzegorz Mastalerz powiedział, że komisja jest  
za przyjęciem uchwały. Uwag nie wnosi. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
Uwag nie było. 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030.   
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Pani kierownik Bernadeta Domińczak przedstawiła uchwałę. Konieczność opracowania 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. Strategia ma na celu kształtowanie lokalnej polityki społecznej, podczas 
wyznaczania głównych celów i zadań do realizacji ukierunkowanych na poprawę życia 
mieszkańców naszej Gminy. Strategia została stworzona w oparciu o dokumentację  
i dane statystyczne będące w posiadaniu różnych instytucji, a także poprzez badanie 
ankietowe. Zostało przeprowadzonych 115 ankiet wśród mieszkańców Gminy. Dokument ten 
zawiera odniesienie do różnych sfer życia społecznego, zdrowia, oświaty, kultury, 
bezpieczeństwa, czy rodziny i innych problemów z jakimi spotykają się mieszkańcy na naszym 
terenie. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet nadal ważnym problemem społecznym jest 
alkoholizm i inne uzależnienia. Ankietowani zwrócili uwagę na większe wsparcie ze strony 
specjalistów czyli psychologa, pedagoga. Chcą mieć większy dostęp do takich form. Innym 
pojawiającym się problemem jest problem finansowy osób starszych, przede wszystkim osób 
samotnych i przewlekle chorych. Ważnymi sprawami dla mieszkańców są również: drogi, 
kanalizacja czy inne działania związane z infrastrukturą mające na celu poprawę ich życia. 
Oczekują oni z naszej strony wsparcia i w miarę możliwości rozwoju dziedzin życia 
społecznego, by mieli godniejsze warunki życia na naszym terenie. Dlatego jest potrzeba 
skoordynowanych działań i współpracy przedstawicieli samorządów, ale także i partnerów 
społecznych oraz innych instytucji działających na rzecz pomocy innym.  
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisję oświatową. 
Przewodniczący komisji oświatowej Grzegorz Mastalerz powiedział, że komisja jest  
za przyjęciem uchwały. Uwag nie wnosi. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej uchwały. 
Uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części dachu na budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej.  
Pan Przewodniczący zapoznał radnych z uchwałą. W 2018 roku została zawarta umowa  
na wydzierżawienie części dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej  
do wykorzystania przez uprawniony podmiot gospodarczy, świadczenia usług dostępu  
do internetu na okres trzech lat. 31 grudnia 2020 roku upływa termin wydzierżawienia,  
w związku z tym dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie na kolejny okres.  
W związku z tym proponujemy przedłużenie tego okresu dzierżawy na okres 3 lat.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej uchwały. 
Uwag nie było. 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Lewandowska zapoznała radnych z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia pozytywna. 
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Zakrzew na lata 2020 – 2026. 
Pani Skarbnik Agnieszka Świątkowska zapoznała radnych z uchwałą. Do złożonego projektu 
uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Radzie Gminy nastąpiły zmiany, w których 
zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 410 673 zł. Zwiększono dochody  
i wydatki bieżące o kwotę 7 380 zł. 
Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji finansowej. 
Przewodnicząca komisji Krystyna Stachura poinformowała, że komisja jest za przyjęciem 
uchwały. Uwag nie wnosi. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do w/w uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały  
Budżetowej na rok 2021. 
Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Lewandowska zapoznała radnych z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia pozytywna. 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2021. 
Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę.  
Pan Wójt zabrał głos. W stosunku do pierwotnego projektu budżetu, który został złożony  
na dzień 5 listopada 2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zgodnie z przepisami,  
a dniem dzisiejszym tj. 16 grudnia 2020 roku nastąpiły zmiany. Dlatego wnosimy 
autopoprawkę do projektu budżetu.  
Następnie przedstawił radnym planowane dochody, wydatki oraz wydatki inwestycyjne: 

1) Planowane dochody w 2021 roku – 72 843 796 zł 
Planowane wydatki w 2021 roku – 76 510 538 zł 

                                                       Deficyt – 3 666 742 zł 
2) Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki – 2 000 000 zł 

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 3 941 814 zł 
 

3) Wydatki inwestycyjne w kwocie – 17.027.737,00 zł 
- z dochodów własnych – 7 519 108 zł 
- z kredytów i pożyczek – 2 200 000 zł 
- ze środków pozyskanych – 7 508 629 zł 

 - Dział Drogi – 9 434 057 zł 
 - Dział OSP – 2 408 000 zł 
 - Dział Oświata – 26 938 293 zł 
 - Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 3 636 347 zł 
 - Dział Odpady Komunalne: - dochody 1.533.840 zł 
                                                   - wydatki 2.196.347 zł 
 - Dział Kultura (świetlice, biblioteki, place zabaw, muzea) – 1 024 358 zł 
 - Dział Kultura Fizyczna – 304 700 zł 
 - Dział Promocja Gminy – 180.000 zł 
 - Dział Pomoc Społeczna – 1 496 716 zł. 
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4) Wydatki inwestycyjne na 2021 rok (Tabela Nr 3). 
1. rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji 

Radom II etap – 350 000 zł, 
2. rozbudowa systemu wodociągowego IX etap w Gminie Zakrzew – 450 000 zł, 
3. rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew – 500 000 zł, 
4. zakup działki pod budowę studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna – 

35 000 zł, 
5. budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe 

– 200 000 zł, 
6. modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew – 200 000 

zł, 
7. rozbudowa drogi gminnej Mleczków – Cerekiew – 2 785 770 zł, 
8. rozbudowa drogi gminnej Mleczków – Cerekiew II etap – 603 557 zł, 
9. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielicha ul. Zielna – 1 136 000 zł, 
10. rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap – 

895 430 zł, 
11. rozbudowa drogi gminnej w m. Wacyn ul. Szafirowa/ul. Traktorzystów – prace 

projektowe – 13 872 zł, 
12. rozbudowa drogi gminnej Mleczków- Cerekiew – prace projektowe – 35 698 zł, 
13. budowa dojścia i dojazdu do działek w miejscowości Cerekiew – prace projektowe 

– 10 000 zł, 
14. przebudowa drogi wewnętrznej w m. Milejowice ul. Polna – prace projektowe – 

25 000 zł, 
15. rozbudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Nagórna – prace projektowe – 55 000 zł, 
16. modernizacja budynku w miejscowości Wacyn – 82 000 zł, 
17. termomodernizacja budynku gospodarczego Urzędu Gminy – 40 000 zł, 
18. zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy – 50 000 zł, 
19. zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na 

Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w m. Gulin – 1 891 000 
zł, 

20. rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe 
– 4 470 000 zł, 

21. budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Taczowskiej 
– prace projektowe – 100 000 zł, 

22. termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – etap II – 
2 000 000 zł, 

23. budowy oświetlenia ulicznego w: Legęzowie, Nieczatowie, Wacyn, ul. Platynowa, 
Zakrzewska Wola, Taczów (stadion), Milejowice – Zdziechów, 

24. budowy placów zabaw w miejscowości: Gustawów, Zakrzewska Wola, Nieczatów, 
Mleczków, 

25. budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Mleczkowie – 25 000 zł. 
 
Przewodniczący zapytał komisje Rady Gminy o opinię na temat budżetu. 
Przewodnicząca komisji finansowej Krystyna Stachura powiedziała, że po przeanalizowaniu 
budżetu komisja jest za przyjęciem projektu budżetu. 
Przewodniczący komisji oświaty Grzegorz Mastalerz powiedział, że komisja jest za przyjęciem 
projektu budżetu na 2021 rok. 
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Przewodniczący komisji Rolnej Tadeusz Pikiewicz również powiedział, że komisja jest za 
przyjęciem projektu budżetu na 2021 rok. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt budżetu na rok 2021. 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania co do budżetu na 2021 rok. 
Pytań nie było. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu oraz Pani Skarbnik. 

 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Zakrzew.  
Pani Przewodnicząca komisji skarg i wniosków Aneta Pytka przedstawiła opinię komisji  
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy. Do Urzędu Gminy  wpłynęła skarga na Wójta 
gminy Zakrzew, ponoszącego odpowiedzialność prawną za obieg dokumentów wychodzących 
z Urzędu Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pracownik nieprawidłowo  
i niekompletnie przesłał dokumenty mieszkanki Milejowiec. W przesłanych pismach 
pracownik urzędu popełnił błąd pisarski, omyłkowo wpisał osobę, której nie dotyczyła sprawa. 
Nie były to błędy mające wpływ na bieg sprawy. Dokument prostujący przekazano do SKO.  
Po wyjaśnieniach Pana Wójta i złożonym na piśmie wyjaśniającym przez pracownika, komisja 
na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 roku uznała skargę za bezzasadną. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej uchwały. 
Uwag nie było. 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 15 radnych głosowało za, 0p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew, 
powiat radomski, woj. mazowieckie. 
Pan Wójt zabrał głos. Projekt ten ma 2 strony postępowania. Jedną stroną są  
wnioskodawcy starających się o wydanie warunków na budowę chlewni, a drugą są 
mieszkańcy sołectwa Zdziechów i Cerekiew, którzy złożyli wniosek o sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy jako organ stanowiący 
musi podjąć decyzję czy będziemy przystępować do wykonywania tego planu. Na komisji 
rolnej był jeden z wnioskodawców, który przedstawił swoje argumenty. Druga strona nie miała 
takiej możliwości ze względu na panujący stan epidemii. Jest to zupełnie inna sytuacja niż  
w przypadku planu miejscowego dla Jaszowic, gdzie były organizowane spotkania, które mogły 
mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie uchwały. Ze względu na obostrzenia w tym 
przypadku nie dopuszczalne było zorganizowanie spotkania, dlatego otrzymaliście Państwo 
wniosek z 230 podpisami z prośbą o przyjęcie planu miejscowego. Jeśli Państwo zdecydujecie 
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, to z chwilą Państwa decyzji wszystkie 
postępowania dotyczące warunków zabudowy zostają zawieszone na okres 9 miesięcy. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnej, który poinformował, że na komisję 
przybył jeden z wnioskodawców budowy chlewni i przedstawił swoje stanowisko w tej 
sprawie. Komisja Rolna na posiedzeniu podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu przestrzennego dla obszaru Zdziechów.   
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Radny Grzegorz Leszczyński – była propozycja dla wnioskodawcy o przedstawienie w wersji 
pisemnej jego sprawy. Czy takie pismo wpłynęło? 
 
Pan Wójt – nie wpłynęło pismo odnośnie warunków zabudowy, ale jest pismo dotyczące 
innego zapytania, które Pan Przewodniczący przedstawi później. 
 
Radna Aneta Pytka – w moim imieniu i mieszkańców proszę Państwa radnych o przyjęcie 
miejscowego planu dla sołectwa Cerekiew. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej uchwały. 
Uwag nie było. 
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 14 radnych głosowało za, 1 p, 0w. 
- Imienny wykaz stanowi załącznik do protokołu – 
 
Następnie głos zabrał radny Roman Stępień, który powiedział, że to nie radni powinni 
podejmować decyzje w takich sprawach tylko powinny być przeprowadzone konsultacje  
z mieszkańcami oraz opracowane raporty oddziaływania na środowisko.   
 
Ad.20. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami. 
Głos zabrał Pan Wójt: 
- rozbudowa szkoły w Cerekwi przebiega zgodnie z harmonogramem prac,  
 
- odbył się odbiór przebudowanej drogi gminnej Zakrzew – Taczów, 
 
- został rozstrzygnięty przetarg na rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej – etap II. Na przetarg wpłynęło 4 oferty. Wykonawcą 
tej inwestycji będzie firma INTERBUD, 
 
- przetarg na usługi z zakresu odśnieżania dróg gminnych wygrała firma Pana Zbigniewa 
Gorzewskiego z Taczowa. Osobą koordynującą to zadanie z ramienia Gminy będzie Pani 
Karolina Korcz. 
 
- zostały otwarte oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpłynęło  
4 oferty, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, 
 
- trwa budowa kanalizacji w Janiszewie, 
 
- rozpoczął się sezon grzewczy, dlatego zwracam uwagę, że są przepisy regulujące czym można 
palić w piecach. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową 
nakładającą  na Wójtów obowiązek przeprowadzenia kontroli. Na naszą Gminę nałożono 
przeprowadzenie  kontroli 140 palenisk w ciągu roku. Dlatego musimy przeszkolić 
pracowników i zakupić odpowiedni sprzęt do pobierania próbek, 
 
- informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Urząd Gminy w Zakrzewie będzie nieczynny, 
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- przetargi, które chcemy ogłosić przed końcem roku to: rozbudowa budynku w Taczowie, 
termomodernizacja szkoły w Zakrzewie, przebudowa drogi Mleczków – Cerekiew dwa etapy, 
budowa drogi w Bielisze ul. Zielna. 
 
Ad. 21. Wolne wnioski. 
Pan Przewodniczący zabrał głos. Przypomniał przewodniczącym komisji  o przygotowaniu 
planów pracy na kolejny rok oraz zapoznał radnych z pismem mieszkańca Gminy, które 
wpłynęło do Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany lokalizacji i budowy 
chlewni. 
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że na terenie Gminy Zakrzew trwają 
prace porządkowe, które wykonywane są przez pracowników gospodarczych.  
Później Pan Wójt podziękował kierownikom i pracownikom Urzędu oraz złożył wszystkim 
życzenia świąteczne i noworoczne.  
 
Ad. 22. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Janusz Stawczyk złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 11.00 zamknął XXV sesję Rady Gminy. 

 
 
 
  Protokolant:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
Marta Podgórska                                                                    Janusz Stawczyk 
 
 
 

 
 


