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Ad.1 
Otwarcia obrad XV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych, sołtysów oraz  zaproszonych gości . 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji , listę obecności podpisało 13 
radnych, jednak radny J.Nowak musiał na pół godziny opuścić obrady. 
Poinformowała również , że na obrady był poproszony radny powiatowy Pan Maciej 
Włoch , jednak nie mógł przybyć , ale w dniu 1.04.2008 r. będzie pełnił dyżur                    
w Urzędzie Gminy w godzinach od 830 do 930 , jeżeli będą chętni to zaprasza. 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.Bierzyńska nawiązując do projektu porządku obrad , 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy                
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XIII i XIV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Sierzchowie .  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju 
sportu kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
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b. podjęcie uchwały . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy  i planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej  na rok 2008. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady  
Gminy Waganiec na rok 2008. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy 
Waganiec na rok 2008 . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

        13. Podjęcie uchwały w  sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika  do 
Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały. 

14. Zapytania i interpelacje radnych.  
15.  Wolne wnioski. 
16.   Zamknięcie obrad XV  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodnicząca Rady  – złożyła wniosek o wykreślenie punktu 7 – tj.„Podjęcie 
uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie” 
w związku  z tym , że nie wpłynęła opinia związków zawodowych NSZZ 
„Solidarność” z Włocławka , prawdopodobnie na najbliższej sesji , która będzie                 
w miesiącu kwietniu br. , ta opinia wpłynie i wówczas będzie można wprowadzić 
ten punkt. 
 
    W miejsce tego punktu zaproponowała, aby umieścić sprawozdanie Pełnomocnika 
Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy                   
w rodzinie i patologii społecznej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej za 2007 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do 
proponowanego porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 
do proponowanego porządku obrad . 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem innych propozycji z sali poddała pod 
głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem 
zgłoszonych propozycji . 

1. Otwarcie XV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XIII i XIV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
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4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

7. Przyjęcie sprawozdania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii 
społecznej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej za 2007 rok. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju 
sportu kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy  i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej  na rok 2008. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady  
Gminy Waganiec na rok 2008. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy 
Waganiec na rok 2008 . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały . 

        13. Podjęcie uchwały w  sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika  do 
Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
 b.  podjęcie uchwały. 

13. Zapytania i interpelacje radnych.  
15.  Wolne wnioski. 
16.   Zamknięcie obrad XV  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad . 
 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji V kadencji Rady Gminy.  
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Poinformowała, że protokoły były wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z ich treścią – dlatego też zaproponowała, aby zostały 
przyjęte bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali  ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z XIII  i XIV sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły XIII i XIV 
sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska przeszła do następnego punktu porządku 
obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, 
następnie zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy - poinformował, że w omawianym okresie tj. od 28.XII.07 r. – 31.III.08 r. 
wydał 10 zarządzeń dotyczących Wójta i Gminy , i tak: 

1. Zarządzenie nr 01/08 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie : ustalenia wielkości 
gotówki w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu. Dotyczy ustalenia wielkości 
gotówki w kasie UG na sumę 3.300 zł . Traci moc zarządzenie nr 10/02 z dnia 
27.12.2008 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

2.  Zarządzenie nr 02/08 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie powołania stałej komisji 
do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego                 
w składzie :  

1) Edward Musiał – przewodniczący, 
2) Wojciech Mańkowski – z-ca przewodniczącego, 
3) Żanna Kaniuka – sekretarz, 
4) Maria Kopaczyk – członek, 
5) Ewelina Ferner – członek, 
6) Magdalena Kozłowska – członek. 
Traci moc zarządzenie  nr 17/04 z dnia 06.08.2004 r. Zarządzenie wchodzi 
w życie z dniem podjęcia. 

3. Zarządzenie nr 03/08 z dnia 08.01.2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
komisji skrutacyjnej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert 
konkursowych w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w składzie : 
Ewelina Ferner- przewodnicząca, Wojciech Mańkowski – członek, Ewa Pietrus 
– członek . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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4.  Zarządzenie nr 03/01/08 z dnia 08.01.2008 r. w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku 
ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika 
Zespołu Obsługi Szkół i przedstawienie Wójtowi listy kandydatów 
spełniających warunki naboru. Termin ukończenia prac 24.01.2008 r. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5.  Zarządzenie nr 04/08 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie utworzenia gminnego 
zespołu zarządzania kryzysowego . Przewodniczącym zespołu został Wójt 
Gminy . Podstawowe zadania: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, 
przygotowanie propozycji decyzji i wniosków i przedstawienie ich do 
akceptacji przewodniczącemu zespołu, przekazywanie do wiadomości 
publicznej informacji związanych z zagrożeniami, opiniowanie gminnego 
planu reagowania kryzysowego . Traci moc zarządzanie nr 23/2003 z dnia 
12.11.2003 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Zarządzenie nr 05/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy. 
Stawki obowiązują od 01.02.2008 r.  

7. Zarządzenie nr 06/08 z dnia 01.02.2008 r. w sprawie określenia wysokości 
opłat za świadczone usługi przez Gminne Centrum Informacji . Traci moc 
zarządzenie nr 01/05 z dnia 03.01.2005 r. Zarządzenie wchodzi w życie                      
z dniem podpisania . 

8. Zarządzenie nr 07/08 z dnia 01.02.2008 r. w sprawie : z dniem 01.02.2008 r. 
powołania kierownika Zespołu Obsługi Szkół i upoważnienie Pani Marii 
Bińkowskiej do wykonywania czynności w zakresie zarządu zwykłego. Traci 
moc zarządzenie nr 44/07 z dnia 17.12.2007 r. Zarządzenie wchodzi w życie z 
dniem podpisania. 

9. Zarządzenie nr 08/08 z dnia 04.02.2008r. w sprawie upoważnienia do 
prowadzenia negocjacji w sprawie wynagradzania nauczycieli . Zespół 
składzie : Maria Bińkowska, Danuta Roszko , Mirosława Centkowska . 
Zadaniem zespołu jest uczestniczenie w pracach związanych z negocjacjami 
nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli . 
zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

10. Zarządzenie nr 09/08 z dnia 12.03.2008 r. w sprawie sprawozdania                            
z wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2007 . 

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 10.249.263 zł, tj. 104,8% planowanych 
dochodów, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 
1.774.005 zł, tj.100% planowanych wpływów, dochody z tytułu wydawanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61.034 zł, tj. 100,1% 
planowanych wpływów, subwencja ogólna w wysokości 4.469.629 zł, tj.100,0% 
planowanych wpływów. 
Wydatki budżetu zrealizowanego w wysokości 9.342.861 zł, tj. 90,0% planowanych 
środków , w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej w wysokości 1.774.005 zł, tj. 100,0%planowanych środków, 
wydatki na inwestycje w wysokości 453.264 zł, tj. 43,5% planowanych środków, 
wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania 
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alkoholizmowi i patologii społecznej 43.474 zł, tj. 64,9% planowanych środków, 
rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 46.022 zł. 
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zrealizowano w wysokości 31.4449 zł, natomiast wydatki w kwocie 9.316 zł. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
W omawianym okresie , w bieżącym roku zrealizowano 3 zamówienia publiczne            
o wartości do 14 tys. EURO, a kolejne 3 są w trakcie realizacji. Ustawa Prawo 
zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do tego rodzaju zamówień 
konkursów. 
Pierwsze postępowanie przetargowe, to zakup ciągnika MTZ Belarus 820 na moście 
stożkowym w metalowej masce, opony rozmiar przód 11,2 R20, tył 15,5 R38, moc 82 
KM. Wyposażenie : TUZ, obciążniki przednie z zaczepem widełkowym , zaczep 
dolny widełkowy, 6 gniazd hydrauliki zewnętrznej , WOM wg. norm EURO 
(6wpustów), zaczep transportowy, śruba rzymska, radio, siedzenie pasażera, 
przenośne światło sygnalizacyjne (kogut), instrukcja obsługi w języku polskim, 
książka gwarancyjna. Gwarancja 24 miesiące. Wartość przedmiotu zamówienia 
61.000 zł brutto . Zamówienie zostało zrealizowane przez PUH „CALINKA” Oddział 
Bydgoszcz. 
 
Drugie postępowanie przetargowe , to zakup ładowacza czołowego PRONAR LC3              
z łyżką uniwersalna szerokości 1,8 m z montażem na ciągniku rolniczym MTZ 
Belarus 820. Wartość zamówienia: 200.000 zł brutto. Zamówienie zostało 
zrealizowane przez „Agro-Pol” Marcin Kowalczyk z Zakrzewa. 
 
Trzecie postępowanie przetargowe, na wykonanie dokumentacji projektowej sieci 
wodociągowej z przyłączami na działkach : w miejscowości Nowy Zbrachlin (obwód 
geodezyjny Nowy Zbrachlin) 56/2, 56/18, 100/21, 56/20, 100/11, 100/9, 100/7                         
z przyłączami do przyległych działek ; w miejscowości Ariany (obwód geodezyjny 
Waganiec) 147/7 z przyłączami do przyległych działek, w miejscowości Sierzchowo 
(obwód geodezyjny Sierzchowo) 162/1 z przyłączami do działek 158/2 i 159/1 . 
Wartość zamówienia 11.000 zł brutto. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na etapie podpisania umowy . Wykonawca – biuro projektowe Wiesław 
Bubak z Aleksandrowa Kuj.  
 
Czwarte postępowanie przetargowe , na wykonanie systemu alarmowego dla : stacji 
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i zespołu obsługi szkół. Wartość 
zamówienia 7.501,78 zł brutto. Zamówienie w trakcie realizacji Biuro Ochrony 
Mienia i Osób PATRONUS z Włocławka . 
 
Piąte postępowanie przetargowe , na zakup mieszanki kwarcowej )-31,5 mm do 
naprawy – stabilizacji dróg gminnych w ilości 720 Mg. Wartość zamówienia – 
62.000n zł brutto .  
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Zamówienie zostało zrealizowane przez Tarmac Kruszywa Polska z Łodzi. 
 
Szóste i ostatnie postępowanie przetargowe , na opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu drogowego, z niezbędnymi uzgodnieniami , ale dróg gminnych                  
o twardej nawierzchni. Zamówienie w trakcie przygotowań (wysłane pisma z prośbą  
o założenie oferty)   
 
Z pracy Urzędu Gminy w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego w tym okresie było :                
10 urodzeń, 5 małżeństw, 11 zgonów, przyjęto 5 zapewnień o zawarciu związku 
małżeńskiego , 7 wymeldowań poza gminę , 15 zameldowań na pobyt stały (spoza 
Gminy), 3 przemeldowania na terenie Gminy, 7 zameldowań na pobyt czasowy 
(spoza Gminy), 1 zameldowanie na pobyt czasowy z terenu Gminy, 11 zgłoszeń 
pobytu czasowego poza gminą , udzielono 19 informacji adresowych na wniosek.  
Ponadto wydano odpisów aktów USC : 4 zupełnych, 54 skróconych. Jeżeli chodzi              
o dowody osobiste, to wydano ich w ciągu trzech miesięcy 341 szt. , natomiast 31 szt. 
pozostało do wymiany , a termin ich wymiany upływa w dniu dzisiejszym. 
 
W zakresie podatków wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku, rozpatrzono                    
2 podania , w tym 1 pozytywnie na kwotę 45 zł. Wpłynęło 5 podań o odroczenie 
terminu płatności podatku – zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie 
podatkowe. Wpłynęło 125 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które zostaną 
rozpatrzone w miesiącu kwietniu Br. Udzielono 6 ulg kupna i przyznano 1 ulgę 
inwestycyjna w podatku rolnym. 
Ilość wystawionych upomnień 27 , w tym : osoby fizyczne 16, osoby prawne 5, osoby 
fizyczne czynsz wraz z opłatami 6. Złożono 10 tytułów wykonawczych dla 4 
podatników na kwotę 6.827,30 zł . Wydano 35 decyzji na dodatki mieszkaniowe dla 
35 osób , w tym: przyznające dodatek 30 decyzji, odmowne 5 decyzji. Ogólna liczba 
dodatków mieszkaniowych 162, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 
19.818,27 zł . 
 
Poinformował, że wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji  tj. 
 - wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską  
1. Wszczęcie procedury reorganizacji placówki oświatowej w Sierzchowie .  
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  
2. Pozyskany dochód ze sprzedaży działki w m.Przypust zabezpieczyć na 
modernizację oświetlenia we wsi Przypust. 
- są w trakcie realizacji , gdyż odnośnie szkoły w Sierzchowie do tematu rada Gminy 
powróci na najbliższej sesji , natomiast wniosek radnego M.Dyko będzie do realizacji 
gdy działka będzie sprzedana. 
 
Wójt podziękował za udzielony głos i poprosił o ewentualne zapytania . 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali , podziękowała 
Wójtowi Gminy za udzieloną  informację i zamknęła dyskusję. 
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Ad.6 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 
rok. Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali w przesłanych 
zaproszeniach na obrady,  następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko 
Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie tegorocznym o które wnosi 
Wójt Gminy, cyt.: 
 
„ Dochody : 
Dział 750  – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
        Powszechny Zakład ubezpieczeń przyznał odszkodowanie z tytułu 
ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w łącznej kwocie 4.440 zł. Szkody 
powstały w dniu 2007-01-19 oraz w dniu 2008 -02-23 w budynku Zespołu Szkół w 
Zbrachlinie . 
 
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
      Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 2008-02-
26 zmniejszono o 150 zł kwotę dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację 
stałego rejestru wyborców. 
 
Dz.801  – OŚWIATA I WYCHOWANIE   
       Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2008-02-22 zmniejszono                      
o 10.700 zł kwotę dotacji przeznaczonej na pokrycie pracodawcom kosztów 
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 
 
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA  
      Tą sama decyzją dokonano szeregu zmian w zakresie dotacji celowych w dziale 
pomocy społecznej. Są one konsekwencją opracowania układu wykonawczego 
budżetu wynikającego z wielkości dochodów i wydatków województwa kujawsko – 
pomorskiego zawartych w Ustawie Budżetowej na 2008 r. Wielkości dotacji ujęte              
w budżecie naszej Gminy były dotychczas tylko szacunkowe , wynikające z projektu 
budżetu państwa. Zwiększono o 1.000 zł środki przewidziane  na opłacenie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy 
społecznej . 
Również zwiększono o 2.962 zł dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków               
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. 
Zmniejszono natomiast : 
- o kwotę 148.000 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 
oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , 
- o 7.000 zł kwoty na wypłatę zasiłków i Pomocy w naturze oraz składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych oraz 19.000 zł na te 
same zadania, ale jako dofinansowanie zadań własnych gminy, 
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- o 3.000 zł kwoty przewidziane na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 
 
Wydatki : 

Dz. 600 – DROGI GMINNE 
    Zaplanowano kwotę 20.079 zł ( w tym:17.000 zł na opłacenie usług oraz 3.079 zł na 
zakup materiałów) niezbędnych do wykonania drogi w Wagańcu jest to droga bez 
nazwy, naprzeciw Placu Zabaw. , czyli nowo wykupione działki od p.Wróblewskiej , 
należy wykorygować grunt, wywieść ziemię, nawieść piasek . 
    Po okresie zimowym uwidoczniły się bardzo liczne ubytki w drogach asfaltowych, 
dlatego tez pulę przewidzianą w budżecie na ich naprawę tj. 20.000 zł powiększono 
o 60.000 zł .  
Aby w pełni uzbroić zakupiony w miesiącu styczniu br. Ciągnik rolniczy 
przeznaczono dodatkowo kwotę 35.000 zł  na zakup koparki zaczepianej do ciągnika 
oraz 17.000 zł na pług odśnieżny. 
 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
    Kwotę 7.300 zł zaplanowaną  w budżecie na wykonanie remontu dachu na 
budynku komunalnym w Sierzchowie wraz z obróbkami blacharskimi  ( w tym: 
4.300 zł na zakup materiałów oraz 3.000 zł na opłacenie umów – zleceń ) przesunięto 
w łącznej kwocie 7.300 zł na zakup  do poz. obejmującej zakup usług. Zadanie to 
będzie wykonane przez firmę zewnętrzna , a nie własnymi pracownikami 
gospodarczymi. 
   Pilnym zadaniem remontowym koniecznym do zrealizowania w bieżącym roku 
jest naprawa dachu wraz z ociepleniem na budynkach komunalnych w Wagańcu , 
przy ul.Dworcowej  3-7, czyli: GOPS, Apteka, Sklep Pani Włodarskiej . Na jej 
opłacenie zarezerwowano kwotę 29.000 zł. 
   Wyasygnowano ponadto środki w wysokości 1000.000 zł na pobudowanie wiaty , 
w której będzie garażowany sprzęt komunalny. 
 
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
   W ramach kwot dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu 
Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej dokonano przesunięcie środków między 
paragrafami na kwotę 291 zł. 
     Zwiększono o 1.800 zł kwoty ujęte w planie finansowym Gminnego Centrum 
Informacji działającego przy Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na : zakup 
niezbędnych materiałów kwotę 700 zł. na naprawę kserokopiarki 500 zł oraz 600 zł 
na zakup tzw. akcesoriów komputerowych , czyli tonerów do drukarki. 
 
Dz. 751 – URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
     W związku ze zmniejszeniem o 150 zł kwoty dotacji , zmniejszono środki na 
zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru 
wyborców. 
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Dz. 801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 
     Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie otrzymane od 
ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 4.440 zł przeznaczono na ; zakup 
materiałów (2.440 zł) oraz na opłacenie umów – zleceń (2.000 zł). Dodam, iż w trakcie 
huraganów uszkodzeniu uległy rynny i kominy . 
     Realizując kolejny wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie dokonano 
zwiększenia budżetu szkoły podstawowej o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów zakupu palnika olejowego do kotła , który uległ awarii. W m-cu             
styczniu  br. Dyrektor wyasygnował środki na opłacenie tego zakupu z puli 
przeznaczonej na zakup m.in. środków czystości, stąd konieczność uzupełnienia 
teraz tej puli. 
    Ponadto w ramach planu finansowego przedszkola w Zbrachlinie dokonano 
przesunięcia kwoty 950 zł z poz. Pomoce naukowe do poz. Obejmującej zakup 
materiałów i środków czystości. Zdaniem p.Dyrektor jest bardziej uzasadnione takie 
wydatkowanie środków z uwagi na znaczne doposażenie w roku ubiegłym placówki 
w pomoce naukowe. 
    Realizując wniosek Zespołu obsługi Szkół , który zebrał zapotrzebowanie od 
poszczególnych placówek oświatowych dokonano urealnienie planów poprzez 
przesunięcia środków między paragrafami w zakresie wynagrodzeń osobowych 
pracowników, dodatkowo wynagrodzenia rocznego , składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz na Fundusz Pracy) na ogólna kwotę 2.605 zł. 
   Nie w pełni  oszacowano potrzeby powstałego w początkiem bieżącego roku 
Zespołu Obsługi Szkół. Koniecznym okazało się zwiększenie planu o kwotę 3.320 zł, 
przeznaczając na: opłacenie kosztów dostępu do Internetu kwotę 1.120 zł, zakup 
oprogramowania biurowego niezbędnego do pracy w dziale księgowym kwotę                                    
1.000 zł oraz na wykonanie szafy w celu zagospodarowania wnęki pomieszczenia 
Zespołu na bieżące potrzeby oraz dla celów archiwizacji dokumentów w kwocie 
1.200 zł. 
   Na podstawie złożonych przez dyrektorów szkół informacji o planowanych 
imprezach szkolnych zwiększono o 2.650 zł środki na zakup paliwa na dodatkowe 
kursy autobusu szkolnego związane z dowozem uczniów na szkolne zabawy, 
wycieczki, zawody sportowe i basen. 
    Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody zmniejszono o 10.700 zł środki 
zaplanowane na pokrycie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych 
pracowników. 
 
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA  
      Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody dokonano korekty wielkości 
dotacji ujętych w budżecie gminy. Zwiększono: 
- o 1.000 zł środki przewidziane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , 
- o 2,962 zł środki przewidziane w ramach wynagrodzeń osobowych na wypłatę 
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku. 
Zmniejszono natomiast: 
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- o kwotę 148.000 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczki 
alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego,  
- o 7.000 zł kwoty na wypłatę zasiłków i Pomocy w naturze oraz kładek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych oraz 19.000 zł na te 
same zadania , jako dofinansowanie zadań własnych gminy, 
- o 3.000 zł kwoty przewidziane na wypłatę zasiłków na zakup żywności w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
      Ponadto przychylono się do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o przemieszczenie w planie finansowym dot. świadczeń rodzinnych 
kwoty 100 zł zakup materiałów do poz. Wydatków osobowych niezliczonych do 
wynagrodzeń. Drugi wniosek dotyczy planu finansowego Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o zmniejszenie poz. obejmującej zakup materiałów papierniczych 
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 200 zł oraz zakup materiałów 
tez o 200 zł , przy równoczesnym zwiększeniu poz. wydatki osobowe niezliczone do 
wynagrodzeń o 200 zł oraz 200 zł na wykonanie umów – zleceń. 
    W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek Kierownika GOPS z prośbą o zwiększenie 
budżetu o 275 zł na pokrycie części kosztów licencji rocznej Systemu Elektronicznej 
Platformy Informacyjnej ( dot. to przetwarzania danych ze zbioru danych 
osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. zarejestrowanych 
osób, gdy będzie to niezbędne rozpatrzenia wniosków złożonych w GOPS, 
wniosków dotyczących pomocy finansowej. 
   Środki zaplanowane na zakup materiałów do naprawy dachu na budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( rozdz.85212 – 7.000 zł oraz rozdz.85219 – 
7.000 zł ) przesunięto do paragrafu obejmującego zakup usług , pozostawiając w tym 
samych rozdziałach . 
 
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
    Zwiększono o 325.000 zł kwoty ujęte w budżecie na realizację II etapu budowy 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej wsie Ariany, Kaźmierzyn, Nowy 
Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych. 
 
 Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
   W dniu 18.03.2008 r. wpłynął wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej           
w Wagańcu o zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji 
kultury. W nowej formie prawnej Biblioteka działa od początku bieżącego roku . Po 
analizie przedstawionych faktów Wójt postanowił zwiększyć dotację o kwotę 4.500 zł 
Uznał argumenty przedstawione w piśmie, głównie iż płace Kierownika tej instytucji 
w bardzo znaczący sposób odbiegają od płac kierowników innych gminnych 
jednostek organizacyjnych, a kwota otrzymanej dotacji nie pozwala na jej 
podwyższenie. 
 
   W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano wiele załączników do 
tegorocznego budżetu tz. : 
1) prognozowanie kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań, 
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2) plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008, 
3) wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010, 
4) plan finansowy zadań zleconych, 
5) dotacje podmiotowe. 
 
W związku ze złożonym bilansem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły , 
ustaleniem wyniku finansowego możliwe jest dokonanie podziału powstałej 
nadwyżki budżetowej. Osiągnięto nadwyżkę w kwocie 906.402 zł, natomiast kwota 
tzw. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy to 1.173.124 zł. Dzięki tak wypracowanym środkom możliwe stało się 
dołożenie w proponowanej uchwale wielu nowych zadań , w tym głównie 
inwestycyjnych oraz poszerzenie zakresu zadań ujętych w uchwalonym w dniu 27 
grudnia 2007 r. budżecie na rok bieżący. Podział wolnych środków został 
zaprezentowany w zał. pn. przychody i rozchody budżetu w roku 2008. Z kwoty 
1.173.124 zł zarezerwowano 516.000 zł na spłatę przypadających na rok bieżący rat 
zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych 
oraz pozostałe 657.124 zł na pokrycie powstałego w związku ze wzrostem zadań 
niedoboru budżetu. 
 
   Ponadto dokonano zmiany w zakresie planu finansowego Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Urealniono stan środków obrotowych 
na początek roku z planowanej kwoty 92.785 zł do kwoty wynikających ze złożonych 
sprawozdań tj. 104.868 zł. Zwiększono 2.500 zł kwoty zaplanowane po stronie 
wydatków na likwidację dzikich wysypisk śmieci . W konsekwencji uległ zmianie 
stan środków obrotowych planowanych na koniec 2008 r. z kwoty 35.585 zł do     
45.168 zł.” 
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na obrady przybył radny J.Nowak – godz. 
1130. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawienie proponowanych zmian 
budżetowych przez Panią Skarbnik i otworzyła dyskusję. 
 
Radny S.Szudzik – zwrócił się z zapytaniem : 
- został zakupiony kamień , gdzie on poszedł , na jaką drogę? 
- 60 tys. Zł zostało zwiększone na zakup asfaltu, czy tez grys- co z drogami 
żużlowymi?, gdyż są one w opłakanym stanie . Kamień został zakupiony , asfalt tez , 
a co z żużlem? 
 
Wójt – stwierdził, że 720 ton kamienia jest to maksymalna kwota bezprzetargowa, 
którą mógł wydać na zakup tego kamienia i zostało to wykonane . Kamien został 
zakupiony  i przywieziony. Został on rozwieziony w : Arianach WOPZH, Stary 
Zbrachlin przy Stacji Uzdatniania Wody , Siutkowo, Przypust i został pozostały 
zeskładowany przy boisku w Zbrachlinie . Żużel będzie tez zakupiony w formie 
bezprzetargowej . Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie na ile dróg tego materiału 
starczy. 
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Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , czy została sprzedana koparko – 
spycharka „Białoruś” , i za jaką sumę? 
Poinformował, że 1000 zł jest przeznaczone na budowę wiaty pod potrzeby sprzętu 
komunalnego – czy wystarczy ta kwota i w którym miejscu będzie budowana . 
Trzecia sprawa najbardziej go bulwersuje i mówi się o niej w na posiedzeniach 
komisji na korytarzu pośród radnych , to sprawa zakupionego ciągnika . Wydano 
136 tys. zł , gdzie orientacyjnie wie , że za 130 tys zł by kupiono sprzęt , który by był 
samobieżny bez żadnego doczepiania , bez innego osprzętu. I tu wydano 136 tys. zł , 
i w dalszej kolejności następne koszty aby zakupić osprzęt do niego . Stwierdził, że 
jest to jego zdanie i części radnych , że jest to zły pomysł z tym zakupem. Radni są 
zorientowani , że za 136 tys. zł  można by było zakupić sprzęt bez doczepiania  i bez 
innych spraw związanych z tym. Kto decyduje o takim zakupie? Zwrócił się do Z- cy 
Wójta i Wójta Gminy o udzielenie odpowiedzi! Przecież ktoś podjął decyzję o takim 
zakupie – prosi o wyjaśnienia. 
Poinformował, cyt.  „Panowie Wójtowie – mieszkańcy Gminy mieszkający na wsiach 
są osaczeni poprzez dziury i wyrwy w drogach gminnych”  
Stwierdził, że Wójtowie powinni się wziąć w garść do roboty , aby poprawić stan 
tych wiejskich dróg . Samochody można na tych drogach popsuć , a ze strony władz 
gminy nic się nie robi – konkretnie nic! 
Czy Ci mieszkańcy są drugą kategorią ludzi ? – jak można długo się tłumaczyć 
swoim wyborcom , że nic w tym temacie się nie robi. Przecież są w budżecie 
pieniądze zaoszczędzone – dlaczego się nic nie robi! 
Ościenne Gminy inaczej rozwiązują ta sprawę , a u nas nic się nie robi , mieszkańcy 
nie sa drugą kategorią , płaca podatki i tez wymagają i żądają! 
Podziękował i poprosił Wójtów o wyjaśnienia. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że w związku , że radny M.Dyko wspomniał o 
tych drogach można powiedzieć , że jest to fakt i tak to wygląda , ale jest to sytuacja 
występująca w całej Polsce. Jeżeli chodzi o ładowacz, było posiedzenie komisji 
budżetowej i członkowie zapoznali się z informacja jaką Wójt przedstawił na ten 
temat . Wówczas po wyjaśnieniach komisja budżetowa stwierdziła , że decyzja była 
podjęta słusznie o takim zakupie. W związku z tym , że ta koparka jest 
wielofunkcyjna, będzie również do kopania rowów. Poruszyła  sprawę pracowników 
gospodarczych , którzy wykonują swoje prace na drogach , był taki przykład na 
Bertowie , gdzie nie miał kto pracować przy przywiezionym kamieniu na drogę. 
Pomocnik kierowcy ciągnika był w stanie upojenia alkoholowego , jednak później się 
o0kazało , że to osoba odpracowująca prace dozorowane – skazana za jazdę po 
pijanemu. Nie ma ludzi do takich prac i nie ma z kim ich wykonywać. 
Może będą prace interwencyjne , ale obecnie ich nie ma. 
Komisja budżetowa przeanalizowała proponowane zmiany i przyjęła wniosek                    
o zakup autokaru .  
Stwierdzono, że nie ma na co się oglądać , bo z Ministerstwa mimo tych złożonych 
wniosków gmina nie otrzyma autobusu i dlatego zobowiązała Wójta Gminy do 
przygotowania kalkulacji i przyjęcia odpowiednich kwot na zakup autokaru. 
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Punkt dotyczący likwidacji szkoły w Sierzchowie został przesunięty na najbliższe 
obrady sesji do tematu rada powróci – nie można utrzymywać szkoły , gdzie jest 40 
uczniów i 11 nauczycieli! – komisja budżetowa pozytywnie opiniuje projekt tej 
uchwały. 
Komisja wnioskowała również o ustawienie słupów ogłoszeniowych , takich jakie 
zakupiła gmina Nieszawa – wniosek komisji , aby na początek były zakupione i 
ustawione w : Wagańcu przy Urzędzie Gminy, Plebanie i Zbrachlinie. 
 
Wójt – potwierdził, że stan tych dróg jest w bardzo złym stanie. Jednak zarzut , że 
nic się nie robi jest nieuzasadniony. 
Ten stan jest po zimie i częstych opadach deszczu , który zalega w tych wyrwach i 
niestety dopóki się drogi trochę nie obsuszą , to sytuacja się nie poprawi, gdyż 
materiał na drogi nie będzie wożony i sypany , aby powstało błoto. 
Przykładem nieszczęśliwie podjętej decyzji jest fakt , że drogę wokół Kościoła w 
Zbrachlinie chciał poprawić przed procesją , niestety efekt był taki jak wszyscy 
widzieli – zrobiło się niesamowite błoto i efekt był odwrotny. 
Jest teraz coraz lepszy sprzęt więc uważa, ze będzie to sprawniej szło i przy 
sprzyjającej pogodzie stan tych dróg się polepszy. 
Jeżeli chodzi o zarzut zakupu ciągnika – Wójt stwierdził, że za taką kwotę można by 
było zakupić sprzęt do ładowania, spychania i może do kopania . Jednak w skali 
roku dużo takich czynności nie ma . Aby ten sprzęt był funkcjonalny nastąpił zakup 
tego ciągnika . 
Wniosek komisji budżetowej o zakup autokaru – na komisji zobowiązał się do 
przedstawienia kosztów porównawczych , czy warto zakupić samochód , czy 
autokar, czy też przyjąć rozwiązanie wynajętego autokaru . W dniu dzisiejszym 
otrzymał informację , że jest możliwość dofinansowania zakupu auta do dowozu 
dzieci pt. „Dziecko na wsi” . Przeanalizuje tą ofertę i postara się przedstawić te 
symulacje . 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił się z zapytaniem , co do budowy wiaty , gdyż wcześniej 
była mowa , że ze sprzedaży kotłowni miała być budowana wiata , natomiast jest 
cicho , czy to będzie dzierżawa, jak to wygląda? 
Odnośnie autokaru również jest poważna sprawa , gdyż komisja budżetowa 
zapoznała się z tematem , jednak pozostali radni nie . 
 
Wójt – trwają rozmowy odnośnie wydzierżawienia części tego ternu i ma nadzieję , 
że później zostanie on wykupiony. Jednak ta część dzierżawy to właśnie te 
pomieszczenia które obecnie służą do garażowania i dlatego ten pomysł z budową 
wiaty. Przyjął, że wiata będzie pobudowana przy oczyszczalni ścieków.  
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią M.Kulińską o wyrażenie 
opinii komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie na 2008 r. 
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Przewodnicząca komisji – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 r. Komisja przyjęła również 
wniosek o zakup autokaru i poruszyła sprawę przyśpieszenia wykupu działki przed 
budynkiem Urzędu od Pani E.Wroblewskiej w celu utworzenia „parku zieleni”                 
w centrum Wagańca, aby służył on wszystkim mieszkańcom gminy.  
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że wniosek komisji w sprawie autokaru będzie 
przyjęty w dalszej części obrad w wolnych wnioskach. 
 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w związku z brakiem dyskusji z sali 
przestawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2008. – stanowi on zał. 

nr 3  do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” i 2 głosami „przeciw”                               
i 1 głosem „wstrzymującym”  podjęła uchwałę nr XV/79/08 zmieniającą uchwałę 
Nr XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2008 – stanowi ona zał. nr 4 do protokołu. 

 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. Przyjęcie sprawozdania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej z 
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej za 2007 rok. 
Poprosiła o zabranie głosu Pełnomocnika Pana Edwarda Musiała . 
 
Z-ca Wójta E.Musiał - przedstawił sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie                    
i patologii społecznej z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej za 2007 rok. 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej 
powołana została zarządzeniami Wójta Gminy Waganiec nr 16/03 z  dnia 31.07.2003 
r. nr 09/06 z dnia 14.03.2006 r. i nr 15/07 z dnia 19.03.2007 r. w następującym  
składzie: 
1.Edward Musiał  - pełnomocnik, przewodniczący komisji, 
2.Wanda Gmyrek – członek , 
3.Maria Kołowrocka - członek, 
4.Ewa Pietrus - członek, 
5.Szczepan Urbański - członek, 
6.Maciej Włoch - członek. 
7.Wojciech Szafrański - członek 19 marca 2007 r. 
8.Zbigniew Marciniak – członek od 19 marca 2007 r. 
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W 2007 roku komisja  realizowała zadania wynikające z przyjętego przez Radę 
Gminy Waganiec Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na  2007 rok jak również uchwały Rady Gminy w sprawie zasad 
usytuowania  na terenie gminy punktów handlowych oraz  punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. W roku 2007 GKRPA i PS  odbyła 7 posiedzeń, na których 
rozpatrzyła  między innymi 37 wniosków przedsiębiorców na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych . Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie .   
Na terenie Gminy Waganiec , według stanu na dzień 31. 12. 2007 roku, działalność 
prowadziły 20 punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży    
i 4 w miejscu sprzedaży przy dopuszczalnym limicie  uchwalonym  przez Radę 
Gminy 29 placówek z tego 22 mogące prowadzić  sprzedaż alkoholu do spożycia 
poza miejscem sprzedaży i 7 mogących prowadzić sprzedaż alkoholu do spożycia            
w miejscu sprzedaży. 
 
W 2007 roku Wójt Gminy Waganiec wydał 37 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym 
35 zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i tak : 
a. 14 na sprzedaż alkoholi o zawartości alkoholu  do 4,5% oraz piwa; 
b. 13 na sprzedaż alkoholi o zawartości alkoholu  od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa; 
c. 8  na sprzedaż alkoholi o zawartości alkoholu  powyżej18% . 
W 2007 roku Wójt Gminy wydał 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia               
w miejscu sprzedaży. 
 
Ponadto Wójt wydał 20 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów 
alkoholowych w tym:  

a. 16 przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, 
b. 4  jednostkom ochotniczych straży pożarnych.  

Z tytułu opłat za wydanie zezwoleń do budżetu Gminy wpłynęło 61.948,- zł co 
stanowi 100,1% środków zaplanowanych w budżecie na 2007 rok ( w tym 875,- zł za 
zezwolenia jednorazowe). Z kwoty tej na realizację gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii społecznych wydatkowano 
kwotę 43.474,37,- zł co stanowi 70,18 % wpływów. Ponadto, oprócz środków 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, gmina finansuje z budżetu gminy dożywianie dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych ; na działalność świetlic 
opiekuńczo wychowawczych oraz udzielono pomocy materialnej rodzin objętych 
wsparciem z powodu uzależnienia  lub nadużywania alkoholu . 
 
 
Kwotę tę przeznaczono między innymi  na:  

1. funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego , 
2. pomoc materialną dla rodzin za problemami alkoholowymi, 
3. dożywianie dzieci , 
4. pozalekcyjne zajęcia sportowe, 
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5. realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, 
6. konsultacje psychologiczne , 
7. dotacja celowa na rzecz UM Włocławek na prowadzenie działalności 

związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez 
mieszkańców Gminy, 

8. dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin zagrożonych, 
9. zakup materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, podręczniki...), 
10. zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczeń i wyposażenia 

dla Centrum Wzajemnej Pomocy (na potrzeby grup wsparcia , punktu 
konsultacyjnego). 

 
Członkowie GKRPA i PS, w ramach posiadanych uprawnień , wezwali na 
posiedzenia komisji osoby nadużywające alkoholu będące sprawcami przemocy               
w rodzinie oraz ich ofiary. Na posiedzenie wezwano 22 sprawców oraz zaproszono 
13 współuzależnionych,  najczęściej współmałżonków. Na wezwanie  nie stawiło się 
6 osób nadużywających alkoholu. Dwie, z tych osób, z własnej inicjatywy podjęły 
terapię.   
Z powodu braku woli lub niedostatecznej współpracy z GKRPA i PS i instruktorem 
terapii uzależnień w stosunku do 7 sprawców przemocy  Komisja, przy udziale 
rodzin, podjęła czynności zmierzające do ustalenia sytuacji rodzinnej sprawców                
i pokrzywdzonych przez Prokuraturę i Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny                      
i Nieletnich. W stosunku do 6 osób Sąd orzekł obowiązek poddania się leczeniu.              
W jednym przypadku Komisja wycofała wniosek . 
Wielu sprawców przemocy uczestniczy w spotkaniach grupy wsparcia 
prowadzonych przy punkcie konsultacyjnym. Dla przykładu w spotkaniu 
Wigilijnym w dniu 23.12.2007, które odbyło się w  Centrum Wzajemnej Pomocy , 
uczestniczyli członkowie grupy wsparcia AA i Al-anon oraz osoby wspierające                 
i sympatycy ruchu. 
W warsztatach z psychologiem uczestniczyły 3 osoby dorosłe 5-cioro małoletnich 
dzieci. 
Na wynagrodzenia członków komisji przeznaczono 3.760,- zł. 
Bardzo ważną rolę w działalności komisji spełniała profilaktyka szkolna                              
i środowiskowa .W realizowanych programach profilaktycznych ,  a było ich 
kilkanaście, udział wzięło : 

- w szkolnych programach profilaktycznych powyżej 1,5 tys.  osób; 
- pozaszkolnych ( środowiskowych) programach profilaktycznych około 400 

osób. 
Wśród programów profilaktycznych  należy wymienić między innymi : 

- „Twój sprzeciw ma znaczenie” i „alkohol nieletnim wstęp wzbroniony”,  
- spartakiada szkół podstawowych o puchar Wójta Gminy Waganiec, 
- program Studia Artystycznego KLAT z Łodzi „Złudzeniom nie! Iluzji tak!” 

dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i gimnazjalnych, 
- „Ciąża bez alkoholu”, 
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- gminny konkurs plastyczny na wykonanie plakatu o tematyce 
przeciwdziałanie alkoholizmowi , paleniu papierosów ,propagowanie 
zdrowego stylu życia, 

- wycieczkę z programem zajęć profilaktycznych do Zakopanego i okolic,  
- edycja powiatowego konkursu „Przemocy – Stop”, 
- bliżej zdrowia – dalej od nałogów, 
- alkoholowi na drodze – stop, 
- sport alternatywą dla nałogów, 
- trzeźwość na drodze- ogólnopolski turniej bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
- konkursy szkolne „skutki picia alkoholu” , „szczęśliwa rodzina”, 
- szkolny dzień teatru – inne formy spędzania czasu wolnego, 
- „Pływać każdy może”- aktywne formy spędzania czasu wolnego, 
- „Kształtowanie postaw prospołecznych wśród osób dotkniętych chorobą 

alkoholową”, 
- przykłady pozytywnych zachowań w wierszach poetów polskich, 
- zajęcia plastyczne „najlepsi razem”. 

 
     Gmina złożyła wniosek i uzyskała dotację Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w otwartym konkursie na „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień” na realizację 
zadania Centrum Wzajemnej Pomocy w Wagańcu. 
Dzięki dotacji stworzono możliwość prawidłowej pracy punktu konsultacyjnego                    
i funkcjonowania grup wzajemnej pomocy jako przeciwdziałanie uzależnieniom 
przez udzielanie pomocy osobom borykającym się z trudnościami w ramach 
Centrum Wzajemnej Pomocy. 
Na potrzeby Centrum Wzajemnej Pomocy adoptowano pomieszczenia stanowiące 
zaplecze gospodarcze zlikwidowanego baru o powierzchni około 51 m2 z zapleczem 
sanitarnym. W ramach prac budowlanych  wykonano instalację elektryczną, wodno 
– kanalizacyjną, zamontowano drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, umywalki, 
zlewozmywak, podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, wykonano posadzki, 
położono glazurę i terakotę, położono gładź tynkową , instalację centralnego 
ogrzewania , pomalowano ściany i sufity itp. 
W 2007 koszty funkcjonowania centrum wzajemnej pomocy  związane                                
z utrzymaniem pomieszczeń, opłatami centralnego ogrzewania, energii elektrycznej , 
wody, ścieków, wywozu odpadów, wynagrodzeniem specjalistów itp.) pokrywane 
były z budżetu Urzędu Gminy (rozliczenia wewnętrzne). 
Spotkania, w ramach Centrum Wzajemnej Pomocy, odbywały się  2 razy w tygodniu 
(wtorki i piątki) w godzinach 1700 – 2100, a od listopada 2007 r., na wniosek 
instruktora terapii uzależnień, we wtorki i niedziele.  
   W okresie realizacji zadania, działania centrum nakierowane były na  spotkania 
osób zagubionych, cierpiących, często poszukujących wsparcia. Lokalizacja                     
w centralnej części Gminy ,blisko miejsca zamieszkania, stworzyła dogodne warunki 
do spotkań osób  wymagających pomocy . Dobre warunki lokalowe sprzyjają 
organizowaniu się mieszkańców w grupy samopomocowe.  
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Uczestnicy spotkań mają zapewnione maksimum intymności i prywatności co jest 
szczególnie ważne na początku terapii. 
   Zainteresowani skupieni zostali w grupach wsparcia  dostarczając  sobie 
emocjonalnej i praktycznej pomocy w ramach AA , Al-Anon.  Członkowie grup 
wsparcia i grup samopomocowych  mają możliwości organizowania spotkań                      
z instruktorem terapii uzależnień, lekarzem , psychologiem. Wspierają  tym samym 
profesjonalne służby w bardzo długiej rekonwalescencji osób uzależnionych                        
i członków ich rodzin. W grupach wsparcia AA i Al-Anon uczestniczyli mieszkańcy 
gminy Waganiec i gmin ościennych. 
Prowadzenie działalności w dobrych warunkach lokalowych i praktycznie                        
w dowolnym czasie ograniczyło kontakt osób o krótkim stażu abstynenckim                      
z osobami wzywanymi na rozmowy interwencyjno – motywacyjne.   
Ponadto osiągnięto następujące rezultaty : stworzono warunki do ograniczenia 
patologii społecznej  , przemocy w rodzinie, zwiększono efektywność pracy grup 
samopomocowych, ułatwiono diagnozowanie przyczyn  powstawania patologii, 
wymiana doświadczeń jako element wyboru skutecznych metod walki z nałogami, 
propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów przez organizowanie spotkań 
integracyjnych, tematycznych itp.       
 W okresie realizacji zadania : 

- 68 osób uzależnionych i współuzależnionych skorzystało z porad i wsparcia 
punktu, 

- wśród klientów korzystających z punktu było 56 osób uzależnionych i 12 osób 
współuzależnionych, 

- 6 osób nawiązało kontakt z punktem przez rozmowę motywacyjną na 
GKRPA, 

- 14 osób nawiązało kontakt z punktem przez rozmowę motywacyjną w GOPS, 
- 9 osób było pacjentami oddziału psychiatrycznego, z czego 2 osoby utrzymują  

kontakt z grupą AA „Pierwszy Krok” na oddziale, 
- 18 osób brało udział we wtorkowych spotkaniach – GRUPA WSPARCIA - 

konfrontacja grupowa z chorobą. 
- 6 osób zmotywowano do podjęcia leczenia stacjonarnego, 
- 2 osoby ukończyły terapię odwykową na oddziale stacjonarnym, 
- 5 osób po terapii utrzymuje ścisły kontakt z instruktorem terapii uzależnień             

i dobrze rokuje, 
- 3 osoby bez  odbycia terapii utrzymują kontakt z instruktorem terapii 

uzależnień, członkami GKRPA  i dobrze rokują, 
- 3 osoby po raz pierwszy dowiedziały się, że są uzależnione od alkoholu, 
- 2 osoby obchodziły „Pierwszą rocznicę” abstynencji, kolejna osoba zbliża się 

do tego terminu, 
- 17 osób ma ciągłe kłopoty z utrzymaniem dłuższej abstynencji, niektórzy 

pomimo ukończenia terapii odwykowej, 
- 8 osób zmotywowano do uczestnictwa w spotkaniach grupy samopomocowej 

Al-Anon  - zmienna liczba uczestników, 
- przeprowadzono 187 rozmów indywidualnych z osobami potrzebującymi 

wsparcia. 
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      Wiele wymienionych zadań nie zostałoby zrealizowanych gdyby nie dobra 
współpraca pomiędzy Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Patologii Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przedstawiciele 
GOPS :  

a) uczestniczą w posiedzeniach Komisji, 
b) przeprowadzają wywiady środowiskowe w ramach niebieskiej karty, 
c) kierują, na podstawie informacji pracowników socjalnych, sprawców 

przemocy w rodzinach na rozmowy interwencyjno – motywujące do podjęcia 
leczenia odwykowego, 

d) informują o prawdopodobieństwie występowania choroby alkoholowej                 
w celu podjęcia działań przez Komisję,  

e) ściśle współpracują z instruktorem terapii uzależnień, 
f) pomagają osobom , które na skutek rozmów interwencyjno –motywujących 

zgodziły się na dobrowolną terapię odwykową, dzięki ścisłej współpracy                
z placówkami lecznictwa odwykowego. 

 
GKRPA i PS i GOPS ściśle współdziałają z instytucjami takimi jak: Sąd Rejonowy 
Wydział Rodzinny i Nieletnich, Prokuratura Rejonowa, Komendą Powiatową Policji, 
Oddziałem Psychiatrycznym SPZOZ w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie 
ograniczenia skutków choroby alkoholowej. 
W trakcie wypowiedzi Z-cy Wójta na obrady przybyła radna J.Michalska – godz. 
1230 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za udzielone sprawozdanie z pracy komisji              
i otworzyła dyskusję . 
 
Następnie w związku z brakiem dyskusji podziękowała za przedstawione 
sprawozdanie i zamknęła punkt dotyczący sprawozdania GKRPA i PS. 

 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Poprosiła o wgląd do projektu uchwały , który radni 
otrzymali wraz z materiałami przesłanymi na sesję. 
Następnie odczytała opinie związków zawodowych : 
- Opinia Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 
Kujaw  i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ „Solidarność” Włocławek – kserokopia stanowi zał. 

nr 5 do protokołu  

- Opinia ZNP Zarząd Oddziału w Wagańcu - kserokopia stanowi zał. nr 6 do protokołu  

 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jaki jest skład tej komisji ? 
Wójt – stwierdził, że przedkładając informację z pracy Wójta informował o składzie 
tej komisji , ale może przypomnieć skład : Maria Bińkowska, Danuta Roszko , 
Mirosława Centkowska . Zadaniem zespołu było uczestniczenie w pracach 
związanych z negocjacjami nad projektem uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli . I oczywiście przedstawiciele związków zawodowych . 
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Przewodnicząca Rady – z uwagi na brak dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli -  stanowi on zał. nr 7 do 

protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XV/80/08 w sprawie  regulaminu 
wynagradzania nauczycieli – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj.    
podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju 
sportu kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec. 
Projekt uchwały radni otrzymali , poprosiła o wgląd do materiałów. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec. - stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 
 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach ”za” i 1 głosie „przeciw” 
podjęła uchwałę Nr XV/81/08 w sprawie zmiany uchwały nr XV/81/08 Rady  - 
stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 

 

Ad.10 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w dalszej części porządku obrad dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy      
i planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na rok 2008. 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła o wgląd. 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej  na rok 2008.- stanowi on zał. Nr 11 do protokołu. 
Zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę                          
Nr  XV/ 82/08w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2008 rok – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady  Gminy Waganiec 
na rok 2008. Poprosiła o wgląd do materiałów. 
 
W dalszej części przestawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy 
Stałych Komisji Rady  Gminy Waganiec na rok 2008.- stanowi on zał. Nr 13 do 

protokołu. 
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Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych –– jednogłośnie podjęła uchwałę                           
Nr XV/83/08 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady  Gminy 
Waganiec na rok 2008 -  stanowi ona zał. nr 14 do protokołu. 

 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt przyjętego 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady  Gminy Waganiec na rok 2008 . 
Przestawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy 
Waganiec na rok 2008 . stanowi ona zał. nr 15 do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych –– jednogłośnie podjęła uchwałę                           
Nr XV/84/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok -  stanowi 

ona zał. nr 16 do protokołu. 

 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały 
w  sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 września 
2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie 
Kujawskim. 
Przedstawiła dokumentację związaną z przygotowanym projektem uchwały – 
stanowi ona zał. nr 17 do protokołu. 

Poinformowała, że uchwała jest po to, aby wyeliminować stan nie zgody                         
z prawem, a Rada Gminy nie ma obowiązku wybierania nowego ławnika zgodnie                           
z nowelizacja ustawy. Pan Paweł Kuliński zrzekł sam się mandatu i ten mandat 
wygasł. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 
września 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego                                    
w Aleksandrowie Kujawskim  -  stanowi on zał. Nr 18  do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych –    przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XV/85/08 w sprawie  zmiany Uchwały               
Nr X/49/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim -stanowi ona zał. 

Nr19 do protokołu. 

 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. zapytania                     
i interpelacje radnych. Udzieliła głosu radnym. 
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Radny K.Rydlewski – poruszył sprawie  ul.Strumykowej,  a właściwie wschodniej 
części ul.Strumykowej w Plebance. To jest ulica żużlowa i tam podczas budowy 
kanalizacji firma która tą kanalizację wykańczała tą część ulicy położyła jakby dłużej 
zmieniając jakby kształt nawierzchni tej ulicy , gdzie woda podczas ulewnych 
deszczy spływa do piwnicy i garażu Państwa Kaźmierczak . Poinformował, że jego 
interpelacja jest następująca : czy Pan Wójt mógłby przedstawić program 
naprawienia tej drogi? 
O ile dobrze został poinformowany przez Panią Kaźmierczak, to byli już tym 
przedstawiciele Urzędu w zeszłym roku oglądali ten teren i obiecywali , że nastąpi 
jakby poprawienie tej sytuacji i przywrócenie stanu z przed budowy kanalizacji . 
 
Radna E.Pietrus – jak się przedstawia sprawa drogi Osiedlowej jest - już kwiecień ? 
Czy zamierza Pan Wójt tak zrobić jak w ubiegłym roku czy inaczej ? W ubr. Był 
złożony wniosek na przetarg w okresie zimowym. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy uczestniczył Pan Wójt , czy miał 
wiadomość o spotkaniu Wójtów i Burmistrzów za Bydgoszczą – spotkanie w celu 
pozyskania kwot pieniężnych z Unii Europejskiej . 
 
Radna J.Michalska – poinformowała, że ma sygnały od mieszkańców, że jest słabe 
zasilanie linii  energetycznej w m.Michalin, gdzie mieszkańcy mają się zwrócić w tej 
sprawie ? Czy pismo wysłać prosto na Zakład Energetyczny , czy za pośrednictwem 
Urzędu Gminy? 
 
Radny K.Rydlewski – poinformował, że jest problem ze sprzątaniem przystanku                  
i miejsca gdzie stoją kosze do segregacji śmieci w m.Plebanka .  
Przystanek od 2 miesięcy sprzątają mieszkańcy Wspólnoty lub Agrofirma                          
Plebancka . A z kolei przy śmietnikach zdarza się tak , że sprzątają pracownicy 
Gminy. Ale najczęściej zdarza się tak , że sprząta to Pani która, pracuje w pobliskim 
sklepie i porządkuje tam teren praktycznie codziennie. Zwrócił się do Wójta , aby 
porozmawiać z tą Panią , aby chociaż 1/8 etatu dla tej Pani  wygospodarować , aby 
ona tym się już zajęła na stałe . Ta Pani tam wkłada ogromną pracę , mimo że nie ma 
z tego żadnej korzyści . 
Stwierdził, że wnosi o traktowanie tej spawy jako wniosku. 
 
Radna M.Kulińska – zwróciła się z zapytaniem, czy gmina Waganiec przystąpiła do 
Kujawskiej Sieci Informacyjnej ? . Z tym, co słychać , to przystąpiło co 50 gmin, 
chodzi tu   o szerokopasmowy Internet na terenach  wiejskich - czy Pan Wójt może 
na ten temat udzielić odpowiedzi? 
 
Radny P.Wiatrowski – zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądać sprawa 
przydomowych szamb ekologicznych. Kilku mieszkańców zwraca się z zapytaniem, 
gdyż nie otrzymali informacji odnośnie pomiarów przyłącza do kanalizacji .  
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Pojawia się temat oczyszczalni przydomowych – czy jest jakiś wstępny termin , czy 
byłoby wyszczególnienie w których punktach np. Zbrachlina nie dotrze sieć 
kanalizacyjna. Chciałby wiedzieć  w jaki sposób będzie to rozwiązane , jeśli chodzi o 
montaż tych przydomowych? 
 
Radny J.Dybowski – złożył wniosek o dowiezienie żużla w m.Sierzchowo i Ariany. 
 
Radny K.Rydlewski – poruszył sprawę skrzyżowania w Plebance – jest to droga 
powiatowa . Tam wykrusza się asfalt , jest tam tylko jeden pas ruchu , gdyż powstały 
tam potworne dziury. Odcinek w kierunku Szpitalki i Wagańca jest w strasznym 
stanie . Woda pozostaje na skrzyżowaniu i niszczy dalej tą nawierzchnię. 
Jak wcześniej wspomniał sytuacja jest trudna  po obu stronach skrzyżowania – wnosi 
o powiadomienie Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego          
w tej sprawie . 
   
Wójt – odniósł się do  drogi przy ul.Strumykowej , stwierdzając, że właściwą rzeczą 
byłoby doprowadzenie do stanem projektu który jest , czyli położenie utwardzonej 
nawierzchni. To jest konsekwencja dokończenia ul.Osiedlowej i znalezienia 
pieniędzy na dalsza prace . Nie do końca jest prawdą jeżeli chodzi o przyczynę, jeżeli  
chodzi o popsucie nawierzchni po budowie kanalizacji. Przyczyna tkwi w tym, że jak 
była deszczowa pogoda to na życzenie mieszkańców był dowożony żużel droga ta 
została wywyższona. 
Na jesieni był tam z pracownikiem i obiecał wówczas , że coś trzeba będzie z tym 
zrobić . Jednak dobrego pomysłu poprawy  bez obniżenia całej powierzchni 3 ulic nie 
będzie. Konieczne jest jej zniwelowanie. Jest pomysł nie zrealizowany z jesieni aby w 
tym miejscu przy okazji zakończenia przebudowy tej drogi zrobić odprowadzenie tej 
wody w postaci tego koryta, które by zbierał znaczną część wody spływającą z tej 
drogi  do rowu melioracyjnego.  
Nie zdążył wykonać prac w związku umieszczeniem tzw. przeszkody                                  
i odprowadzeniem tej wody do kanalizacji i pilnowania, aby się nie zamulało. 
Oczywiście to 100% nie naprawi tej sytuacji , ale przynajmniej przy ulewnych 
deszczach nie będzie to tak gwałtownie spływało do piwnic.  
To jest zaplanowano zadanie które w małym stopniu pomoże – lecz dobrego 
rozwiązania na dzień dzisiejszy nie ma. 
 
Skrzyżowanie w Plebance – Wójt poinformował, że były sygnały, uzgodnienia od 
prawie 4 lat z Zarządem Dróg Powiatowych , skończyło się tylko na przeczyszczeniu 
jednego przepustu i pobliskiego rowu. Drugi przepust na tym skrzyżowaniu 
prawdopodobnie działa – ale przy takiej sytuacji , to aby on był sprawny należałoby 
go często przepłukiwać. Jest zaplanowane spotkanie z Panem Dyrektorem Zarządu 
Dróg Powiatowych i będzie również poruszał ponownie sprawę naprawy tego 
skrzyżowania. 
 
Kolejny zgłoszony problem , to sprzątanie przystanku w m.Plebanka, od jakiegoś 
czasu zwraca uwagę, aby chociaż raz w tygodniu przystanki były sprzątane .  



 
25

Jednak mieszkańcy sami nie dbają o ten porządek, gdyż resztki w koszu na śmieci na 
przystanku w Zbrachlinie zostały wyrzucone za przystanek , a kosz został 
wywrócony i sytuacja powtarza się również na innych przystankach. 
Pojemniki do selektywnej segregacji śmieci zostały ustawione po to aby odciążyć 
„kieszeń” mieszkańców. Jednak mieszkańcy nie segregują tych śmieci, tylko 
wyrzucają wszystkie śmieci i zaśmiecają teren wokół nich. I to co miało być pomocą 
staje się w tej chwili problemem. 
 
Radny J.Nowak – przytoczył przykład Miasta Nieszawa, gdzie było zarządzenie z 
Urzędu i pracownik razem z policjantem dokonywał sprawdzania na posesjach , czy 
są pojemniki na wywóz śmieci i tam gdzie nie było pojemnika dzielnicowy dał 2 
tygodnie na załatwienie umowy na taki pojemnik i po tym okresie kierowane 
wnioski do sądu. Jednak takie posunięcia pomagają, gdyż tam ten problem szybko 
się rozwiązał. Wnosi aby w Gminne Waganiec również tak załatwić sprawę śmieci. 
 
 Wójt – poinformował, że Gmina Waganiec deklarowała przystąpienie do Kujawsko 
Pomorskiej Sieci Informacyjnej , na początku powstania – zostały przygotowane 
projekty i w tej chwili trwają ostatnie próby odbioru masztu przesyłowego. Ten 
sygnał Gmina otrzymuje bezpłatnie , ale na swoje potrzeby natomiast, gdy chce go 
udostępnić na zewnątrz kupuje odpowiednią moc tego sygnału i może rozprowadzić 
wśród mieszkańców. W tej chwili są analizowane trzy projekty tych umów z KPSI. 
Gmina jako instytucja musiałaby zatrudnić odpowiednio człowieka, który by się znał 
na tym i pełniłby funkcję dystrybutora tego sygnału. Stwierdził również , że może 
być to wszystko załatwione ok. lipca – sierpnia br. 
 
Odnośnie kanalizacji poinformował, że są dwie informacje , kto ma być podłączony 
do starej sieci i druga kto będzie mógł skorzystać z kanalizacji. 
Jak wszyscy pamiętają ze sprawozdania z wykonania budżetu różnica między 
dochodami gminnego Funduszu Ochrony Środowiska a wydatkami jest dość 
rozbieżna – to jest działanie celowe. 
Pod koniec m-ca kwietnia będą informacjie które domostwa będą podłączone                      
i wówczas będą przeprowadzone rozmowy nt. przydomowych oczyszczalni.  
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  dokonała otwarcia punktu dotyczącego 
wolnych wniosków i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Radny J.Nowak złożył wniosek o zakup autokaru do przewozu dzieci do szkół na 
terenie Gminy Waganiec (z uwzględnieniem zabezpieczenia na ten cel kwoty ok. 60 
tys. zł.) 
Wnioskował również o rozpoczęcie rozmów na temat wykupu terenu od Pani 
Wróblewskiej w Wagańcu  z przeznaczenie na mini – park . 
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Sołtys Kuliński – poinformował, cyt: „że chciałbym się ustosunkować do poruszonej 
sprawy ławnika , nie będę się powtarzał , gdyż Pani Przewodnicząca szczegółowo 
przedstawiła sprawę . Wpłynął na mnie donos do Prezesa Sadu o poświadczeniu 
nieprawdy, a tym samym o przestępstwo. W oświadczeniu swoim napisałem, że 
posiadam wykształcenie średnie – Dyplom tytuł mistrza w zawodzie tokarz; 
Ukończyłem Szkołę Inżynieryjną – jak tytuł ten otrzymał na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów – była to stara uchwała z 1955 r. Prezes Sadu pisze wyraźnie , że 
uchwała ta została w 1989 r. uchylona – do tej uchwały 7.09.1991 r. zostały wydane 
nowe akty prawne o „systemie oświaty” i na podstawie tej uchwały nie mógł 
legitymować się wykształceniem średnim . Nie ma nigdzie zmian , ani od Prezesa 
Sądu , ani z Urzędu Wojewódzkiego konkretnie jakim się może legitymować 
wykształceniem na podstawie tej uchwały. 
I w związku z tym jest jednoznaczna odpowiedź , że Prezes nie ma możliwości 
stwierdzenia , że ja dokonałem nieprawnego oświadczenia , tym samym nie 
popełniłem przestępstwa. I w związku z tym , jeżeli uważacie Państwo, że ja 
nadużyłem Państwa zaufania – składając fałszywe oświadczenie bo gdybym napisał , 
że jestem technikiem, to świadomie bym skłamał , ale nic takiego nie zrobiłem                     
i złożyłem takie oświadczenie jakie kwalifikacje poosiadałem. Jeżeli Państwo 
uważacie , że głosując na mnie , że wprowadziłem was w błąd nadużywając waszego 
zaufania – to przepraszam! Tak praktycznie uważa, że nie ma za co przepraszać , 
gdyż nie skłamałem , ale słowo przepraszam jeszcze nikomu nie zaszkodziło” 
 
Sołtys Włoszyca E.Marciniak  - zgłosił naprawę drogi od torów w kierunku Bertowa      
i Włoszyca – chodzi o kamień i żużel. 
 
Przewodniczący Rady -  zgłosiła naprawę drogi w m.Sierzchowo i Konstantynowo. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała- zwróciła uwagę na prace Urzędu – jako sołtys 
dokumenty podatkowe otrzymuje dzień przed pobieraniem podatku, rolnicy są 
bardzo zdenerwowani bo renty np. otrzymują 10 – 13 każdego m-ca jest to za krótki 
termin. Przyjmuje ona nieraz pieniądze bez pokwitowania bo mieszkańcy zostawiają 
te kwoty mówiąc, że dwa razy nie będą chodzić. Nie byłoby problemu jakby były te 
dokumenty na miejscu – to powinny być one od 10 – 11 każdego m-ca już u sołtysa . 
Wnosi również o zwiększoną liczbę kartek z informacjami do mieszkańców, gdyż 
potrzebuje ich ok. 7 szt. 
 
Wójt – stwierdził, że  nie ma problemu prosi o zgłoszenie ile jest potrzebne. 
 
Rady M.Dyko – poinformował, że żąda o pojawienie się na tej sali 
Przewodniczącego Rady Powiatu – prosi to oficjalnie napisać. Niech on się nie 
wykręca i ma tu być on jest tu potrzebny. I oczywiście Starosta Powiatu 
Aleksandrowskiego . 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że zawsze są kierowane oficjalne 
zaproszenia. 
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Radna J.Michlska – wnosi o dokończenie oświetlenia w m.Michalin i Wiktorynie . 
Tam też mieszkają ludzie i mają swoje potrzeby. Również oświetlenie od szkoły 
Niszczew – droga kamienna są tam słupy  - 13 lamp. 
 
Wójt – o oświetleniu o którym radna mówi za 1 rok do 1,5 roku będzie można 
rozmawiać gdyż trwała będzie inwestycja – budowy autostrady. 
 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj -  mostek przy posesji Pana Trojanowskiego jest 
zerwany jest to droga gminna – wnosi o naprawę. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – wnosi o wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi powiatowej od Piekarni w kierunku 
Dworca i naprawę mostku na  odcinku tej drogi . Wnosi o umieszczenie napisu przy 
pojemnikach do segregacji śmieci „ o zakazie pozostawiania śmieci w workach”. 
 
Radna M.Kulińska – ponawia wniosek o budowę chociaż 1 km dróg gminnych na 
obrzeżach Gminy, gdyż tam również mieszkańcy płacą podatki – a nie w centrum 
Wagańca. W sprawie śmieci to temat się ponawia , często porusza – a społeczeństwo 
wyrzuca gdzie popadnie. Zaproponowała, aby radni i sołtysi podpisali petycję o nie 
zanieczyszczaniu gminy śmiećmi i zwrócić się z nią o pomoc do Księdza Proboszcza 
aby ogłosił to ludziom po mszach niedzielnych , być może wówczas posłuchają. 
  
Sołtys Zbrachlina H.Szudzik – wnosi ponownie o budowę oświetlenia ulicznego              
w Nowym Zbrachlinie za torami i budowę oświetlenia na nowo powstałym osiedlu 
w Nowym Zbrachlinie. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że w budżecie są środki na wykup gruntu od Pani 
Wróblewskiej w Wagańcu pod potrzeby parku zieleni dla mieszkańców Gminy – 
dlatego wnosi o przyspieszenie tych rozmów. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że z uwagi na treść zgłoszonych wniosków 
zostaną one przegłosowane oddzielnie poprosiła Sekretarza obrad o przedstawienie 
tych wniosków. 
 
Sekretarz obrad E.Pietrus odczytała zgłoszone wnioski na XV Sesji Rady Gminy : 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka  
1. Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Waganiec                   
(z uwzględnieniem zabezpieczenia na ten cel kwoty ok. 60 tys. zł.) 
2. Rozpocząć rozmowy na temat wykupu terenu od Pani Wróblewskiej w Wagańcu  
z przeznaczenie na mini – park . 
 
- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady  
3. Naprawa  drogi w miejscowości Konstantynowo i Sierzchowo. 
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- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  
4. Zaproszenie na sesję Rady Gminy Waganiec Przewodniczącego Rady Powiatu               
i Starosty Powiatu Aleksandrowskiego. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  
5. Ponowienie wniosku – dokończenie oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Michalin i budowa w Michaliku. 
 
- wniosek sołtys Wagańca B.Gajdzińskiej  
6. Naprawa drogi powiatowej przy ul.Dworcowej w Wagańcu ( przebiegającej od 
Piekarni do Dworca PKP). 
7. Naprawa mostku , droga powiatowa przy ul.Dworcowej w Wagańcu. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską  
7. Ponowienie wniosku – budowa 1 km dróg gminnych w roku na obrzeżach gminy, 
nie w centrum. 
   
- wniosek zgłoszony przez sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik 
8. Ponowienie wniosku  - budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Zbrachlinie za 
torami i budowa oświetlenia na nowo - powstałym osiedlu w Nowym Zbrachlinie.  
 
Ad.16 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
XV  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1410               
 
Protokołowała:                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
Iwona Marciniak                                                                    Monika Bierzyńska 


