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________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Ad.1 
Otwarcia obrad XVI 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.  
Powitała również obecną na obradach Panią Jadwigę Aleksandrowicz – Redaktor 
Gazety Kujawskiej.  
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 XVI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z   XV 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 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy: 
a. sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, 
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2007 rok, 
c. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
d. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e. opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej , 
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f. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu               
za 2007 rok, 

g. głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Wagańcu                 
za rok 2007. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        
w Wagańcu za rok 2007. 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu                  
za 2007 rok. 

12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec                            
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za  2007 rok. 

13. Sprawozdanie o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za  2007 rok. 
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2007 rok. 
15. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2007 rok. 
16. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2007 rok. 
17. Zapytania i interpelacje radnych.  
18. Wolne wnioski. 
19. Zamknięcie obrad XVI  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad . 
 
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  XV sesji V kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został 
przyjęty bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali  ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z XV sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły XV 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 . 
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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 ten okres międzysesyjnym był bardzo krótki                       
i wydał tylko jedno zarządzenie dotyczące Wójta i Gminy  tj. zarządzenie nr 10/08                    
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Urzędzie Gminy w Wagańcu , dotyczy 
ono ustalenia dnia 02 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy 
Waganiec jako zamienny za dzień świąteczny w dniu 03 maja 2008 r. Zarządzenie 
wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
W zakresie realizacji zamówień publicznych podpisano umowę na realizację                     
jednego zamówienia publicznego o wartości do 14 tys. Euro. Jedno postępowanie w 
trakcie realizacji . Ustawa Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania 
do tego rodzaju zamówień i konkursów. 
       Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu drogowego, z niezbędnymi uzgodnieniami , dla dróg gminnych           
o twardej nawierzchni. Oferty złożyły dwie firmy. Wybrano ofertę z najniższa ceną – 
wartość zamówienia na kwotę 25.000 zł brutto .   
Firma : Przedsiębiorstwo produkcyjno – Usługowo – Handlowe Andrzej Rydz                   
z Lipianek – Nowy Duninów. 
        Drugim postępowanie przetargowym był zakup koparko – ładowarki MIKRUS 
12 THS 8 z łyżką podsiębierną szerokości 500 mm w opcji z łyżka melioracyjna , 
skrętną szerokości 1350 mm. 
Na realizację zamówienie zabezpieczono w budżecie kwotę 35.000 zł . Wysłano 
zapytania do sześciu firm. Oferty złożyły trzy firmy. Wszystkie oferty przekraczają 
kwotę zabezpieczona w budżecie . Oferta z najniższą ceną 39.500 zł. 
       Następnym postępowaniem przetargowym był zakup żużla wielkopiecowego , 
ceny zbliżone do cen kamienia wapiennego, brak możliwości zakupu. 
        Ostatnim postępowaniem przetargowym przeprowadzonym w tym okresie to, 
montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Śliwkowo i modernizacja                              
w Kaźmierzynie i Plebance . Postępowanie na etapie złożenia oferty przez Zakład 
Energetyczny. 
 
Wójt poinformował, również , że trwają poszukiwania osób mogących 
przeprowadzić procedurę uzgodnienia projektu herbu i  barw gminy. 
 
Wnioski z ostatniej sesji : 
- 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.) 
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   Zakup autokaru jest rozpatrywany z dwóch pozycji tj. znalezienia środków                       
i zakupu z własnych pieniędzy gminy - druga możliwość to jest złożenie wniosku do 
PEFRON  o dofinansowanie zakupu autokaru z uwzględnieniem , że będą z niego 
korzystały również osoby niepełnosprawne. W naszych szkołach jest kilkanaście 
takich osób dlatego ten wniosek ma szansę powodzenia . Różnica polega na 
pieniądzach bo możliwość dofinansowania tego autokaru jest do 200 tys. zł . 
Natomiast po przejrzeniu ofert taki autokar będzie kosztował w granicach 400 tys. zł. 
Zakładając, że gmina otrzyma maxymalną kwotę 200 tys. zł z PFRON – nu , to będzie 
trzeba znaleźć te 200 tys. zł w budżecie gminy . Ta forma pozyskania autobusu jest 
pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Budżetową .  
Poinformował, że w dalszym ciągu nie ma informacji na stronie Ministerstwa 
Edukacji na temat wniosków o przydział autokaru i przetargu na ich pozyskanie . 
 
2. Rozpocząć rozmowy na temat wykupu terenu od Pani Wróblewskiej w Wagańcu  
z przeznaczeniem na mini – park . 
Realizując wniosek Rady Gminy spotkał się z Panią Edytą Wróblewską z Wagańca 
ul.Kujawska i wstępnie przeprowadzał negocjacje na temat wykupu działki pod 
teren rekreacyjny , czyli „mini- park” pod potrzeby mieszkańców gminy. Podczas 
wstępnych negocjacji wywnioskował, że cena wykupu tej działki wstępnie 
przekroczy proponowaną przez radnych kwotę na komisjach tj. 15 tys. zł, gdyż 
odczuł, że  właścicielce ta kwota nie odpowiada , jest za niska - oczywiście ona tego 
nie powiedziała, jednak są to jego spostrzeżenia. Będzie jeszcze rozmawiał , ale 
chciałby mieć od Rady Gminy propozycję do jakiej kwoty może negocjować .   
 
- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady  
3. Naprawa drogi  w miejscowości Konstantynowo i Sierzchowo. 
Jeżeli chodzi o drogi , to stara się sukcesywnie wszystkie drogi naprawiać , jednak 
nie ma takiej możliwości , aby robić to jednocześnie. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  
4. Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Waganiec Przewodniczącego Rady Powiatu               
i Starosty Powiatu Aleksandrowskiego. 
Wniosek będzie realizowany na najbliższej Sesji , gdyż w dniu dzisiejszym porządek 
obrad jest bardzo obszerny i dlatego na najbliższą Sesję zostaną zaproszeni : Starosta 
Powiatu Aleksandrowskiego, Przewodniczący Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. 
oraz Komendant Policji Powiatowej w Aleksandrowie Kuj. i Komendant Komisariatu 
Policji w Nieszawie. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  
5. Ponowienie wniosku – dokończenie oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Michalin i budowa w Michalinku. 
Stwierdził, że jeżeli chodzi o oświetlenia zgłaszane , to są rozbieżności co do oceny 
sytuacji.  
 
 



 
5 

W Michalinku dobudowa, to uważa, że na dzień dzisiejszy jest to sprawa do 
późniejszego rozpatrzenia , gdyż jest to miejscowość położona w pasie budowy 
autostrady i jeżeli byłyby środki i te lampy by się zamontowało , to później może się 
okazać , że będą one demontowane. A  jeśli zajdzie taka możliwość na zamontowanie 
tych kilka lamp w Michalinie – ok. 4 lampy to będzie trzeba dobudować do nich całą 
infrastrukturę. Będą to tylko 4 lampy i jak by nie patrzeć to mały wydatek , jednak 
jeżeli dochodzi infrastruktura to niestety już są duże koszty. 
  
- 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. 
Zarządcą tej drogi jest Zarząd Dróg i osobiście i poprzez Pana E.Musiała monituje             
o te naprawy , ale jak widać z mniejszym skutkiem, gdyż mimo obietnic efektów 
wizualnych nie widać. 
 
- 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.  
Pozostałe wnioski traktuje jako wnioski do przyszłorocznego budżetu . 
W sprawie naprawy dróg , to może powiedzieć, że dokładnie w piątek ukazała się 
informacja Marszałka Województwa Kuj. Pomorskiego o ogłoszeniu naboru 
wniosków o budowę dróg . Realizując wniosek Komisji StałychRady Gminy , aby 
pozyskiwać środki z zewnątrz na budowę dróg, gmina posiada zaktualizowane 
kosztorysy na budowę drogi na Osiedlu i w trakcie odtwarzania dokumentacji w 
Brudnowie . Analizując te przedstawione warunki – potencjalnie jest szansa na 
złożenie takich wniosków na budowę tych dwóch dróg. 
Następnie Wójt podziękował za udzielony głos i poprosił o ewentualne zapytania . 
 
Radna Michalska poinformowała, że wnioskowała o linię w Michalinie , która 
prowadzi od szkoły do Pana Grzegorza Chęcińskiego i tam w niczym nie 
przeszkodzi autostrada. 
 
Wójt – stwierdził, że jest to odcinek ok. 150 m z jedną zabudową i teoretycznie 
można tam założyć 2-3 lamp. 
 
Radna J.Michalska – stwierdziła, że tam mieszkają : Pan Molenda, Pani Gronowska, 
Pan Kotrych , Pan Zając. 
 



 
6 

Wójt – stwierdził, że jest to nieporozumienie bo rozmowa była o drodze przy szkole. 
W tegorocznym budżecie środków na takie inwestycje nie ma i należy potraktować 
to jako wniosek do przyszłorocznego budżetu. 
 
Radny J.Nowak – poinformował, że trzeba się zastanowić nad sprawą wykupu 
działki od Pani Wróblewskiej. 
 
Wójt – poinformował, że prosi nie traktować , że jest to oferta ze strony Pani 
Wróblewskiej bo taka nie padła , to są tylko jego domysły, że za te 0,2596 ha gruntu 
będzie sobie życzyła ok. 20 tys. zł. 
W tej sytuacji , jeśli Rada Gminy uzna , że jest ta wycena tyle warta, to należałoby 
zmienić zapis w budżecie . 
 
Radny J.Nowak – zaproponował , aby przed odczytaniem zmian w budżecie na 
dzisiejszej sesji została wprowadzona zmiana z przesunięciem tej kwoty i upoważnić 
Wójta Gminy do negocjacji w celu zakupu tej działki. Wówczas jak radni nie zmienią 
tego zapisu w budżecie i pozostanie 13 tys. zł, to niestety transakcja nie dojdzie do 
skutku. 
 
Radny P.Wiatrowski – stwierdził, że można by było w kwestii tych przewidywań 
zwiększyć tą kwotę do 25 tys. zł, i nie wykorzystane pieniądze jeżeli by się udało 
zakupić za mniejszą kwotę pozostałyby w budżecie. 
 
Radny J.Nowak – złożył wniosek o 10 min. przerwę , aby Wójt razem z Panią 
Skarbnik przygotował zmianę zapisu w projekcie uchwały budżetowej . 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wniosek radnego J.Nowaka tj. 
wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały budżetowej „wyrażenie zgody na 
nabycie nieruchomości o pow. 0,2596 ha położonej w Wagańcu, stanowiącej 
własność Pani Edyty Wróblewskiej, zam. w Wagańcu za cenę nie wyższą niż 
20.000,00 zł.” i w związku z tym zarządzenie 10 min. przerwy w obradach. 

Rada Gminy – jednogłośnie przyjęła wniosek radnego Nowaka . 
Przerwa – godz. 1050 

 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – po przerwie wznowiła obrady – godz. 1100               
i poprosiła  o wgląd do materiałów tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2008 rok, które radni otrzymali w przesłanych zaproszeniach na obrady,  
następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko Skarbnikowi Gminy. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie tegorocznym o które wnosi 
Wójt Gminy, cyt.: 
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„ Po stronie dochodów dokonano dwóch zwiększeń i tak pierwsze: 
     Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego określono wysokość 
odszkodowania , które wpłynie do budżetu Gminy , jest to dodatkowa kwota 80.000 
zł z tytułu przejęcia działek pod budowę autostrady A-1. 
Natomiast druga zmiana wynika z decyzji Ministra Finansów , którą zwiększono 
część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 268.123 zł. 
 
         Zaprezentuję zmiany wnoszone po stronie wydatków.  
Kwota zaplanowana w budżecie na dokonanie odpisu na ZFSS pracowników Stacji 
Uzdatniania Wody okazała się o 20 zł za niska. Kwotę przemieszczono z poz. 
obejmującej wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń. 
Również 20 zł zabrakło dla pracowników GOPS-u i 12 zł dla pracowników Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków  w poszczególnych jednostkach , nie zwiększające ich budżetu. 
 
Dz. 600 – TRANSPORT  
    Wyasygnowano dodatkowa kwotę 22.638 zł na zakup materiałów do utrzymania 
dróg gminnych wraz z kosztami transportu. 
 
Dz. 700 – GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  
    Realizując składane wnioski zarezerwowano kwotę 6.000 zł na zakup dwóch 
słupów ogłoszeniowych. Poza jednym zaplanowanym w momencie uchwalenia 
tegorocznego budżetu, który ma być usytuowany w Wagańcu zostanie dokupiony 
dla miejscowości Plebanka i Zbrachlin. 
 
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
W związku z licznymi imprezami organizowanymi przez gmine koniecznym staje 
się zakup zestawu nagłaśniającego, umożliwiającego ich obsługę. Po rozpoznaniu 
oferowanego sprzętu przeznaczono na jego nabycie kwotę 7.000 zł. 
      Urealnienia wymaga wysokość wynagrodzenia jakie otrzymują dwaj pracownicy 
oczyszczalni ścieków , z tego jeden w części pracujący tez w Urzędzie Gminy. 
Dodatkowa kwota tegorocznej regulacji w zakresie UG wraz z pochodnymi to             
1.620 zł., natomiast w zakresie oczyszczalni ścieków to kwota 5.230 zł.  
 
Dz. 801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  oraz ŚWIETLICE  
     W dniu 08 kwietnia 2008 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół  
w Wagańcu  z prośbą o zwiększenie planów finansowych poszczególnych placówek 
oświatowych działających na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 331.986 zł. 
Podana kwota jest konsekwencja wydanego dnia 11 marca 2008 r. Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, i przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Waganiec w dniu 31 marca 2008 r. Regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
Na kwotę składają się: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe                  
i wiejskie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, szkolenia 
pracowników (w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli).  
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Kwota jest potrzebna po prostu na podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli z 
wyrównaniem od 1 stycznia br.  
        Kolejnym pismem Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wniósł o zwiększenie 
planów poszczególnych placówek i ZOS o łączna kwotę 6.630 zł. 
Zespół Obsługi Szkół jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe,                           
w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, opłaca stopę 
procentowa składki wypadkowej wyższa niż Urząd Gminy. 
W budżetach poszczególnych szkół zaplanowano niższa składkę, na poziomie 
Urzędu Gminy, stad powstała różnica.  
Tym samym pismem wniesiono o zmniejszenie planów „dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego” oraz składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz 
Pracy na ogólna kwotę 9.981 zł. 
Łączną kwota o jaka zwiększono budżet oświaty w związku z należnymi od dnia 01 
stycznia 2008 r. podwyżkami oraz różnica składki na ubezpieczenie społeczne 
wynosi 328.635 zł przy przyznanej różnicy części oświatowej subwencji w kwocie 
268.123 zł, stąd różnica dokładna z własnego budżetu to 60.512 zł . 
Dokonano ponadto przemieszczenia kwoty 200 zł z poz. obejmującej wynagrodzenia 
osobowe pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół do poz. 
zakup usług zdrowotnych. 
Konieczność przesunięcia środków podyktowana jest skierowaniem kierowcy 
autobusu na okresowe badania lekarskie i badanie psychotechniczne. 
 
Dz. 921 - KULTURA 
      Zaplanowane w budżecie zadanie , a konkretnie ufundowania strojów dla 
Zespołu Śpiewaczego MIMOZA okazało się nie możliwe do wykonania z powodu 
ograniczonych środków.  
Należy dołożyć kwotę 1.000 zł do zakupu materiałów oraz 1.000 zł do 
wykonawstwa. 
 
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zmniejszono o 25.000 zł kwotę przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej                     
z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec 
i Zbrachlin oraz  stacji zlewnej ścieków dowożonych. Kwota jest niezbędna dla 
zbilansowania potrzeb w zakresie oświaty oraz innych , pomimo należnej subwencji 
i odszkodowania za działki przyjęte pod autostradę . 
        Przybliżyłam nieco zmiany w tegorocznym budżecie proponowane przez Wójta 
zostały one uwidocznione w materiałach , które Państwo otrzymaliście na dzisiejszą 
Sesję. 
 
Natomiast w międzyczasie w dniu 17.04.2008 r. wpłynęło faksem zawiadomienie 
Wojewody o przyznaniu naszej jednostce kwoty 118.421 zł na wypłatę uczniom 
stypendiów o charakterze socjalnym w okresie I półrocza br. 
  
Kolejna proponowana zmiana została przedstawiona przez Wójta na piątkowym 
posiedzeniu Komisji Budżetowej .  
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Ustawa o informatyzacji urzędów nakłada na wszystkie podmioty administracji 
publicznej z dnia 01 maja br. obowiązek przyjmowania podań i wniosków w postaci 
elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zadanie to 
wiąże się ze znacznymi kosztami . Na dostosowanie się do tych wymogów 
potrzebna jest szacunkowo kwota 50 tys. zł , z tego 45 tys. zł na zapłacenie firmie 
która wykona te czynności , a 5 tys. zł na dokupienie sprzętu , czytników , kart 
używanych przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym .  
Wniosek Wójta uzyskał akceptację Komisji Budżetu, zgodzono się na zmniejszenie                     
o kolejne , potrzebne 50 tys. zł środków na realizację II etapu kanalizacji . 
    Kolejna dzisiejsza zmiana , zgłoszona przed chwilą przez radnych , to 
powiększenie puli na zakup działki Nr 204/30 położonej w Wagańcu o powierzchni 
0,2596 ha  z przeznaczeniem na obszar parkowy – Wójt wnioskuje o kwotę 
pozyskując ze środków na kanalizację. 
 
W związku z zaprezentowanymi dodatkowymi wnioskami dot. zmian w budżecie 
Gminy została wyłożona przed Sesją druga wersja proponowanej uchwały ,                         
o przyjęcie której w imieniu Wójta wnoszę”. 
    
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawienie proponowanych zmian 
budżetowych przez Panią Skarbnik i otworzyła dyskusję. 
 
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. 
 
Przewodnicząca komisji – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 r. 
  
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 12 radnych – 10 głosami „za” i 2 głosami „przeciw”                               
i 1 głosem „wstrzymującym”  podjęła uchwałę nr XV/86/08 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. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Sierzchowie . Poinformowała, że w materiałach przesłanych radnym na obrady 
VI sesji był również projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem,  pozytywną  opinią 
Kuratorium Oświaty oraz opiniami związków zawodowych. 
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Na sali zostały również rozłożone materiały , które wypłynęły po przesłaniu 
materiałów tj. Opinia i stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu                      
i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec z dnia 16 kwietnia 2008 r.   
 
Przewodniczący Rady – przedstawiła treść projektu uchwały sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie wraz z uzasadnieniem – 
stanowi ona zał. nr 5 do protokołu 

 
Radny M.Dyko – zabrał głos i stwierdził, że jako Przewodniczący Komisji Oświaty 
chciałby odczytać opinie związków zawodowych, protokoły z posiedzenia Komisji 
Oświaty oraz pozostałe dokumenty omawiane w tej sprawie na posiedzeniu komisji . 
  
Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że miała przedstawić te dokumenty, jednak jak 
przewodniczący komisji jest chętny, to udziela głosu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty M.Dyko – w następującej kolejności przedstawił: 

1. Opinię o projekcie Uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sierzchowie przesłana przez 
Prezesa  Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Wagańcu 
Pana Michała Stróżyńskiego , podtrzymująca negatywne stanowisko 
wyrażone w opinii związku z dnia 15 lutego 2008 r. – stanowi ona zał. nr 6 do 

protokołu. 

2. Opinię o projekcie Uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie przesłana przez Prezesa 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Pana Wojciech 
Jaranowski, również  podtrzymująca negatywne stanowisko wyrażone w 
opinii związku z dnia 15 lutego 2008 r. – stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 

3. Stanowisko  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej 
Rady Gminy Waganiec z dnia 16 kwietnia 2008 r.  w sprawie odrzucenia w 
całości stawisk związków zawodowych. – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

4. Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady 
Gminy Waganiec z dnia 16 kwietnia 2008 r.  w sprawie odrzucenia w całości 
stawisk związków zawodowych. – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu. 

5. Treść protokołów Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki 
Społecznej  z dnia 16 kwietnia 2008 r. i z dnia 21 kwietnia 2008 r. – stanowią 

one zał. nr 10 do protokołu. 
6. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty  i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej kierowany do 
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o uchylenie uchwały Nr XIV/78/08 Rady 
Gminy Waganiec z dnia 20.03.2008 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Sierzchowie. – 

stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 
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7. Pismo Wójta Gminy Waganiec kierowane do Pana Mirosława Suskiego 
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wniosku związków 
zawodowych o uchylenie uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Waganiec. 
stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

8. Pisma Wójta Gminy Waganiec kierowane do Pana Wojciecha Jaranowskiego 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty                                 
i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Włocławek i Pana 
Michała Stróżyńskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd  Oddziału 
Waganiec  w sprawie wyrażonej opinii o projekcie uchwały Rady Gminy 
Waganiec w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Sierzchowie. stanowi ona zał. nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował, że są to wszystkie pisma , które 
zostały skierowane do Komisji Oświaty i były analizowane na posiedzeniu komisji. 
 
Wójt – stwierdził, że pismo które przewodniczący komisji oświaty odczytał jest 
skargą na podjętą uchwałę Rady Gminy o zamiarze  likwidacji szkoły . Skarga ta 
trafiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i przeszła cały tryb badania i na 
końcu została przesłana do  Urzędu Gminy. 
Pan Jaranowski Przewodniczący związku jako temat tej skargi podaje jeden 
zasadniczy powód , a mianowicie właśnie brak swego rodzaju konsultacji w ramach 
Komisji Stałej Rady . I faktycznie w art. 29 – konstrukcja tego artykułu związków 
zawodowych jest taka , że związki na wstępie mówią o opiniowaniu przy czym 
opinia jest wyrażeniem woli związków zawodowych . Natomiast ten ust.3 faktycznie 
jakby zobowiązuje do prowadzenia negocjacji co do warunków . Uznał tak i jest to 
wśród wielu pragmatyków prawa, że nie każdy akt uchwałodawczy Rady wymaga 
tak szerokiej konsultacji . Po tej skardze i piśmie Wojewody uznał swego rodzaju 
„swój błąd” , źle zinterpretował to. 
Zarówno Pan Jaranowski jako Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej jak i Pan Michał Stróżyński Przewodniczący ZNP Zarządu Gminnego 
otrzymali odpowiedź , pisma były przedstawione przez Przewodniczącego Komisji 
Oświaty . Oczywiści już nie można było się wrócić do spotkania z Komisją Rady 
Gminy , czy też Radą Gminy i stąd ponieważ procedura przy opiniowaniu uchwały 
nad którą dzisiaj radni pracują jest dokładnie taka sama jak przy poprzedniej, czyli 
też wyrażenie opinii przez związki zawodowe. 
W dniu dzisiejszym była umożliwiona ta wymiana poglądów na forum komisji                   
i związku zawodowe otrzymały takie zaproszenie. 
W dniu dzisiejszym Komisja Oświaty miała swoje posiedzenie o godz. 830 , aby 
spotkać się z przedstawicielami związków i wymienić te zastrzeżenia , które były 
przedstawione w piśmie Pana W.Jaranowskiego Przewodniczącego Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej   do projektu omawianej uchwały .  
 
 



 
12

Z zaproszenia skorzystał Pan Michał Stróżyński Przewodniczący ZNP Zarząd 
Oddziału Gminnego w Wagańcu , natomiast Pan W.Jaranowski Przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty                             
i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Włocławek nie przybył , ani nie 
odpowiedział na zaproszenie . 
Dlatego też w protokole Komisji Oświaty prosiłby , aby Przewodniczący zmienił 
zapis z „ nie przyjął zaproszenia” na zapis „ iż, nie przybył”. 
I tym sposobem uważa, że te wymogi zapisu art. 19 ust 1,2,3 związków zawodowych 
zostały spełnione. 
Natomiast z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody tej omawianej na wstępie 
skargi do dnia dzisiejszego nie otrzymał. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Pani Marii Bińkowskiej Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sierzchowie . 
 
Pani Dyrektor – cyt . „ Szanowni Państwo Radni - na pewno już podjęliście decyzje 
jaka uchwała będzie podjęta , ale na tej sesji chciałaby ustosunkować się do pewnych 
rzeczy , które usłyszała , które były podawane na sesji , kiedy podejmowano uchwałę 
o zamiarze likwidacji szkoły.  
Mówi się o tym jak to dobrze nasze dzieci z Sierzchowa będą miały , pójdą do szkoły 
w Zbrachlinie , pójdą do szkoły w Brudnowie . Jest tutaj wykwalifikowana kadra , są 
pracownie komputerowe , są logopedzi , jest olinofrego-pedagog itd. – to wszystko 
prawda! Ale to samo dzieci mają tutaj na miejscu w swojej szkole. Tylko niestety jeśli 
chodzi o demografię , to jest tak jak jest. Dzieci jest mało , kadra jest 
wykwalifikowana , jest tam 5 nauczycieli dyplomowanych. A z tego co wszyscy 
wiedzą taki nauczyciel dyplomowany ma tą pensję trochę większą , niż nauczyciel 
który rozpoczyna prace, jak nauczyciel stażowy , czy nauczyciel kontraktowy                                  
i w związku z tym koszty utrzymania tej szkoły są takie , a nie inne. 
Dzieci w szkole jest 50 – cioro jest podane 40 uczniów i oddział przedszkolny 10 
uczniów. Najliczniejsza klasa to klasa V w której jest 11 – cioro dzieci i te dzieci , 
gdyby szkoła była , to one by chodziły do naszej szkoły. Jednego roku nie chcieliśmy 
robić klasy II – bo wtedy trzeba było klasy łączyć. Jeśli chodzi o demografię , to                      
w 2006 – 2007 tam troszeczkę tych dzieci się  urodziło , ale to nie znaczy , że to będzie 
w klasie ośmioro czy dziesięcioro uczniów- niestety jest mało dzieci. 
Rzeczywiście konieczne by było klasy łączyć , czy też poszczególne zajęcia w szkole . 
Ciężko jest wszystkim bo szkoła nosi imię Jana Pawła II – przygotowywaliśmy się do 
tego imienia. Nikt nie sądził , że tak szybko szkoła przestanie istnieć . Mamy 
nadzieję, że rzeczywiście spełnione zostaną te obietnice, że dowóz będzie 
zapewniony z tego co się zorientowała, to części dzieci pójdzie do szkoły Brudnowie, 
części do szkoły w Raciążku , a pozostałe do Zbrachlina.  
Większość pozostanie na terenie  naszej Gminy. Jak będzie z nauczycielami , to 
zobaczymy. Teraz jeśli chodzi o prognozy , to większość nauczycieli będzie miała 
zatrudnienie w szkołach może nie w pełnym etacie , ale te godziny będą. Na razie 
jest to teoretycznie zagwarantowane , a w praktyce się okaże . Arkusze organizacyjne 
będą przez Pana Wójta zatwierdzone.  



 
13

       Mi osobiście bardzo przykro  jest , że tej szkoły już nie będzie , bo pracowałam          
w niej tyle lat i robiło się wszystko , aby szkoła się rozwijała . A Rada Gminy w dniu 
dzisiejszym podejmie decyzje , co dalej ze szkołą?” 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za wystąpienie Pani Dyrektor Marii 
Bińkowskiej. 
  
Radny M.Dyko – poinformował, że jemu najbardziej szkoda tych pieniędzy , które 
Rada Gminy tam włożyła w rozbudowę , wyposażenie . W każdej Radzie była ta 
tendencja , aby wesprzeć finansowo szkołę – wie o tym , gdyż jest radnym już 
czwarta kadencję . Jego opinia jest jednoznaczna, większość radnych ją zna , jest on 
bardzo związany z oświatą , jednak decyzja należy do całej Rady Gminy. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że jeśli chodzi o szkołę w Sierzchowie , to 
zostało już powiedziane wiele i tak to długo się ciągnie , pismo za pismem, a tu 
związki zawodowe , Nadzór Wojewody – jednak koniec z końcem Rada Gminy jest 
od tego , aby podjąć ostateczna decyzję , czy negatywną , czy pozytywną.  
Jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego w swoich pismach ujmuje:  
cyt. „ Stwierdzenie , że analiza wskaźników demograficznych w obrębie obwodu 
szkolnego Sierzchowa nie rokuje wzrostu liczebności uczniów owiane jest  zasłoną 
dymną, ponieważ w tabeli nr 1 nie podano liczby urodzeń w roku  2006 – 2007”  , 
niestety nie wie ile dzieci w tych latach się urodziło, jednak na pewno nie tak dużo , 
aby szkołę utrzymać. 
Następnie ujęty zapis , cyt. „ Reasumując nasze zastrzeżenia do przedstawionych 
wirtualnych oszczędności” tzn. że zdaniem związku ich nie będzie ? , niestety 
uważa, że jednak będą , być może się myli, ale tak uważa.  
I nikt nie ma pretensji do Pani Dyrektor i jest to oczywiste , że broni swojej szkoły               
i powinna jej bronić. 
W związku z tym, że dzieci jest mało koszty są coraz większe i były one wyliczone 
przez Panią Skarbnik przez kilka lat i jest to kompetentna osoba , która przygotowała 
te wyliczenia rzetelnie, prawidłowo i nie teraz tylko od wielu lat są wyliczane i są 
coraz większe .  
Jest  Przewodniczącą Komisji Budżetowej i te koszty dość dobrze zna i jest za 
zamknięciem szkoły, jest to nieprzyjemne , ale niestety takie decyzje też trzeba 
podejmować. 
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej Pan Wójt informował o wstępnych działaniach 
celu pozyskania środków finansowych na nowy autokar z PFRON pod nazwą 
„Uczeń na wsi” . Jest on bardzo drogi , ale jest szansa na wparcie 50%  tych kosztów    
i Komisja Budżetowa wyraziła  zgodę na podjęcie tych działań. 
Tak samo komisja pozytywnie przyjęła informacje o wykupie gruntu                                    
z przeznaczeniem na „park - zieleni” w centrum Wagańca . 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – stwierdził, że w jego sołectwie 
Konstantynowo do szkoły w Sierzchowie uczęszcza dwoje dzieci i na przyszłe lata 
się zapowiada, że też będzie dwoje dzieci.  
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Niedawno w Warszawie był protest nauczycieli i wyszło na ulice 12 tys. nauczycieli                   
i zapewnienie było, że dzieci nie ucierpiały, były zastępstwa . Stwierdził, że nie ma 
co się dziwić , że jeśli się mówi , iż w Sierzchowie jest 40 uczniów , 5 oddziałów i 11 
nauczycieli . To samo przez to mówi , że jeśli ktoś pojechał , to dzieci nie ucierpiały. 
Słyszy się w mediach , prasie , że powstają szkoły społeczne – ludzie przejmują 
szkoły i jeżeli by Ci nauczyciele się zabrali , aby tą szkołę utrzymać – właśnie 
społecznie . 
Stwierdził, że jest w dobrym położeniu , że nie musi w dniu dzisiejszym ręki 
podnosić i głosować w sprawie szkoły w Sierzchowie – bo szkoda tej szkoły . 
Poinformował, że ma jeszcze jedną uwagę do radnych, gdy była uchwalana 
podwyżka dla nauczycieli bez uchwały tylko na wniosek jednego z radnych podjęto 
uchwałę , aby utajnić podwyżkę dla nauczycieli – czy pozostali nie są podatnikami , 
przecież wszyscy powinni wiedzieć na co podatki idą . Jest to błąd wielki! 
 
Wójt – odniósł się do stwierdzenia Pana sołtysa, iż jest to nieporozumienie , gdyż 
Rada Gminy nie uchwala podwyżek dla nauczycieli , gdyż są one już ustalone 
ustawowo i zgodnie z tym przeliczone. 
Natomiast Rada Gminy uchwalała regulamin zasad wynagradzania nauczycieli i na 
pewno  chodziło o to , że radni analizowali tą uchwałę bez odczytania, gdyż 
materiały otrzymali wcześniej przed obradami. 
Odniósł się do wypowiedzi , które tu padały tych „za” i „przeciw” . Szczególnie do 
tych elementów dotyczących wyliczeń , do demografii i pracy szkoły . Od szeregu lat 
obowiązuje zasada jawności pracy samorządów . Ta jawność przejawia się nie tylko 
do dyskusji na sesji , ale również także dostępem w każdej chwili do dokumentów  
szczególnie finansowych – budżetowych . Praktycznie informacje są podawane 
często na tablicy informacyjnej Urzędu , na stronie internetowej również . Jakie były 
wydatki , jakie są planowane wydatki. Opinia, że Pani Skarbnik w jednym z pism 
związków zawodowych tak jakby „fałszowała dokumenty” tak należałoby się 
odnieść do tego, są to z góry z założenia nie prawdziwe. 
Mając wgląd do tych materiałów , każdy potrafi wyliczyć i wywnioskować czy jest to 
zgodne i prawdziwe z tym co jest przedstawiane na sesji. 
Padały podczas dyskusji opinie , czy ta szkoła była rzeczywiście najlepsza? 
Tego sformułowania użył sam na pierwszym spotkaniu , że jest to dobra szkoła z 
dobrą kadrą pedagogiczną i dobrze wyposażona w sprzęt – jedynym powodem jest 
to co wielokrotnie podkreślał , stwierdzenie rzeczywistości z kosztami utrzymania 
szkoły. 
Natomiast co do wyników szkół , to przedstawi zestawienie przesłane z Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej z Gdańska w rozbiciu na lata 2004 – 2007 . 
* w 2004 roku średnia ocena w gminie Waganiec wyniosła  21,97 punktów : 
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – średni wynik 20,68 
- Szkoła Podstawowa w Sierzchowie  – średni wynik 24,17 
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach – średni wynik 18,55 
- Szkoła Podstawowa w Brudnowie – średni wynik 27,70 
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* w 2005 roku średnia ocena w gminie Waganiec wyniosła  26,39 punktów : 
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – średni wynik 26,01 
- Szkoła Podstawowa w Sierzchowie  – średni wynik 28,91 
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach – średni wynik 21,44 
- Szkoła Podstawowa w Brudnowie – średni wynik 29,00 
 
* w 2006 roku średnia ocena w gminie Waganiec wyniosła  21,24 punktów : 
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – średni wynik 20,34 
- Szkoła Podstawowa w Sierzchowie  – średni wynik 28,21 
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach – średni wynik 15,11 
- Szkoła Podstawowa w Brudnowie – średni wynik 20,43 
 
* w 2007 roku średnia ocena w gminie Waganiec wyniosła  25,4 punktów : 
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – średni wynik 24,03 
- Szkoła Podstawowa w Sierzchowie  – średni wynik 28 
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach – średni wynik 24,5 
- Szkoła Podstawowa w Brudnowie – średni wynik 26,22 
 
Te przybliżone wartości obrazują jaki jest poziom nauczania w poszczególnych 
szkołach . W ciągu ostatnich 4 lat .  
Zawsze starał się i zespół współpracujący opracować jak najszersze i rzetelne 
informacje , aby Rada Gminy mogła podjąć decyzję . Powołał się na słowa radnego , 
że Rada Gminy i gmina Waganiec inwestowały w tą szkołę i to jest przykład , że nie 
działał koniunkturalnie , bo gdyby chciał tą szkołę zamknąć z przyczyn innych niż 
merytorycznych – to od szeregu lat szkoła by nie otrzymywała pieniędzy na 
remonty. Przecież Rada Gminy decyduje na wniosek Wójta o podziale środków 
budżetowych i gdyby były to inne działania poza merytoryczne , to ta szkoła nie 
powinna mieć na opał, na inne sprawy remontowe. I wówczas byłby powód , że 
szkoła jest w złym stanie – to ją zamykamy! Ale takiej sytuacji nie było. Były inne 
powody demograficzne do podjęcia tych rozmów . Jest to przykre również do 
obecnych na sali , jak i również dla jego osoby. Nikt nie może zarzucić , że nie dbano 
o tą szkołę , bo były przymiarki do jej zamknięcia – tylko niestety powody tej decyzji 
są inne  nie zależne od Wójta , Rady Gminy i Rady Pedagogicznej , po prostu jest za 
mało dzieci  i stan ten się nie poprawi w następnych latach . 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali ponownie przedstawiła  
projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                       
w Sierzchowie i poddała jego treść pod głosowanie . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za” , 1 głosem „przeciw”                   
i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie - stanowi ona zał. nr 14  do protokołu. 
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Wójt Gminy – złożył wniosek o  dołożenie jeszcze jednego punktu do porządku 
obrad na skutek wniosku radnych w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości . 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o poszerzenie porządku obrad 
o dodatkowy punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.  
 
Wójt - złożył wniosek o 5 min. przerwę w celu przygotowania projektu uchwały                 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła 5 min. przerwę. 
  
Następnie Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady i w związku                    
z wnioskiem Rady Gminy odnośnie wykupu działki od Pani Wróblewskiej , Pani 
A.Wiśniewska Radca Prawny przygotowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości, który również został wyłożony radnym do 
wglądu. Następnie odczytała treść projektu uchwały – stanowi ona zał. nr 15 do 

protokołu. 

Zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/88/08  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – stanowi ona zał. nr 16 do 

protokołu. 

 

Ad.8 
Przewodniczący Rady Monika Bierzyńska – dokonała otwarcia następnego punktu 
przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2007 rok. Poinformowała, że zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad punkt ten został  rozłożony na podpunkty : 

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2007 rok, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej , 
f) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2007 rok, 
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy. 
Poinformowała, że zgodnie z przedstawioną kolejnością będzie prowadzony ten 
punkt .  
Udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Marciniak i poprosiła                                
o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.  
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Wójt Gminy – poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy                 
za 2007 rok z opisem finansowym radni otrzymali miesiąc przed obradami obecnej 
Sesji i dokonali analizy na swoich posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy przy 
szczegółowych wyjaśnieniach Pani Skarbnik.  
Jeżeli będą zapytania do tego sprawozdania to udzieli odpowiedzi -  sprawozdanie z 

wykonania budżetu gminy za 2007 rok stanowi zał. Nr 17  do protokołu. 

Cyt : „Wysoka Rado! Szanowni goście! 
      Budżet na rok 2007 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 r., a następnie              
11 razy zmieniany (7 uchwał Rady Gminy i 4 zarządzenia Wójta). Po zmianach 
wyniósł ostatecznie: 
- dochody 9.779.978 zł 
- wydatki 10.378.478 zł  
- deficyt budżetu 598.500 zł 
 
       DOCHODY zostały zrealizowane w 104,8 %  i osiągnęły kwotę 10.249.263 zł.          
W stosunku do planowanych wyższe były o ok. 470 tys. zł, głównie z powodu 
wpływu wcześniej nie planowanych kwot za działki przejęte przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Publicznych pod budowę autostrady A-1 ( 315 tys. zł). Wyższe były 
również wpływy z podatków, głównie podatku od nieruchomości o ok. 90 tys. zł, 
udziału w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych o ok. 76 tys. zł . 
 
       WYDATKI zrealizowano w kwocie 9.342.861 zł, czyli 90,0 % planu rocznego, nie 
wydatkując kwoty ok. 1036 tys. zł. Nie zrealizowano następujących zadań:  
kontynuacja budowy jezdni chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym 
Zbrachlinie; 
budowa drogi w Brudnowie; dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od 
Wagańca do Zbrachlin; wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dla II etapu 
budowy sieci kanalizacyjnej.  
Wykonano natomiast zadania, głównie: Plac zabaw w Wagańcu; zakupiono pompę 
głębinową do Stacji Uzdatniania Wody;  żużel  257 t + kruszywo 754 t; zadanie 
inwestycyjne ”termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej           
– I etap” (bud. Ariany i ul. Dworcowa 11); mnóstwo programów profilaktycznych w 
ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii 
Społecznej, w tym utworzenie, wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego ; 
prace remontowe w szkołach (polbruk Zbrachlin, okna Brudnowo i Niszczewy, sala 
gimnastyczna, armatura sanitarna w Zbrachlinie) ; utrzymanie jednostek OSP, 
biblioteki gminnej ; realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłata 
stypendiów dla uczniów ;  zakup pompy szlamowej ;  imprezy kulturalne (Festiwal 
Orkiestr Dętych, dożynki gminne, Noc Świętojańska, Turniej Sołecki, Rajd 
Rowerowy i inne. Również dofinansowano, ufundowano nagrody w wielu innych 
konkursach, turniejach, spotkaniach okolicznościowych) ;  powierzono realizację 
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminnemu Klubowi Sportowemu 
SADOWNIK-WAGANIEC, 
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         W wyniku działalności finansowej za rok ubiegły osiągnięto nadwyżkę 
budżetową w kwocie 906 tys. zł przy planowanym deficycie w wysokości 600 tys. zł. 
Uwzględniając zaciągniętą pożyczkę osiągnięto stan środków na rachunku 
bankowym tzw. wolne środki w kwocie 1.173 tys. zł, które zostały rozdysponowane 
na szereg zadań uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca br.  
 
        Pomimo podjętych wielu działań, opisanych w przedłożonym Radzie Gminy 
sprawozdaniu wzrosły kwoty zaległości z tytułu podatków o 263 tys. zł., opłaty za 
zużytą wodę i odprowadzone ścieki o 6 tys. zł.  
       W roku 2007 zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW Toruń w kwocie 336 tys. zł na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych. 
Udział środków własnych w tym zadaniu to 67 tys. zł. 
       Udzielono poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami zaciągniętego 
przez Stowarzyszenie dla Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. w kwocie             
25 tys. zł. Poręczenia udzielono na lata 2007-2008. 
       Dokonano spłaty kwoty 450 tys. zł wcześniej  zaciągniętego kredytu                         
w NFOŚ i GW Warszawa na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego 
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – I etap. 
Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu obu pożyczek wyniósł 
2.336 tys. zł i stanowił ok. 23 % osiągniętych dochodów gminy (przy ustawowym 
ograniczeniu do 60 %). 
               Szanowni Państwo. 
Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy tak jak wcześniej 
wspomniałem zostało zaprezentowane Państwu w pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej, wraz z opisem. W moim wystąpieniu chciałbym nawiązać do zadań 
rzeczowych wynikających z realizowanego budżetu i zaprezentować wykonanie 
niektórych innych zadań z zakresu działalności samorządu gminnego, wójta                      
i Urzędu Gminy. 
       W roku 2007 Gmina realizowała nowy obowiązek, przypisany jako zadanie 
własne – wypłatę stypendiów szkolnych. 
Stypendia szkolne okresie czasu od lutego do czerwca 2007 r. zostały przyznane dla 220 
(221 w marcu) uczniów na okres czasu od lutego do czerwca 2007 r. Wysokość 
stypendium w marcu, kwietniu oraz maju była zróżnicowana w zależności od 
wysokości dochodu na osobę  w rodzinie. W miesiącu lutym i czerwcu wszyscy 
stypendyści otrzymali stypendium w wysokości 128,00 zł., i tak : w lutym  – 28.160,00 zł 
wypłacono stypendia w wysokości 128,00 zł na osobę; marzec - 13.325,00 zł wysokość 
stypendium zróżnicowana była od wysokości dochodu na os.  w rodzinie stypendysty. 
W rozbiciu na kategorie przedstawia się to następująco :  
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny  do 150,00 zł; 
przyznana kwota maksymalna stypendium miesięcznie 65,00 zł - zakwalifikowanych  
wniosków 77 . 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny powyżej  150,00 zł do 
250,00 zł ; przyznana kwota maksymalna stypendium miesięcznie 60,00 zł -  
zakwalifikowanych  wniosków 80 . 
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- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny  powyżej 250,00 zł do 
kwoty ustalonej w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ; przyznana kwota 
maksymalna stypendium miesięcznie 55,00 zł - zakwalifikowanych  wniosków 64 szt. 
Razem zakwalifikowanych wniosków 221. 
              W miesiącu kwietniu 13.265,00 zł wysokość stypendium zróżnicowana była od 
wysokości dochodu   na os. w rodzinie stypendysty, zostało cofnięte stypendium dla                   
1 osoby z powodu zmiany kryterium  dochodowego na osobę w rodzinie: 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny  do 150,00 zł; 
przyznana kwota maksymalna stypendium miesięcznie 65,00 zł - zakwalifikowanych  
wniosków 77 . 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny powyżej  150,00 zł do 
250,00 zł ; przyznana kwota maksymalna stypendium miesięcznie 60,00 zł -  
zakwalifikowanych  wniosków 79 . 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny  powyżej 250,00 zł do 
kwoty ustalonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ; przyznana kwota 
maksymalna stypendium miesięcznie 55,00 zł - zakwalifikowanych  wniosków 64 szt. 
Razem zakwalifikowanych wniosków 220. 
              W miesiącu maju 15.659,00 zł (stypendium zróżnicowane od wysokości 
dochodu na osobę w rodzinie  stypendysty, 38 stypendystów z najniższym 
dochodem otrzymali  stypendium w wysokości 128,00 zł) : 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny  do 150,00 zł; 
przyznana kwota maksymalna stypendium miesięcznie 65,00 zł zakwalifikowanych  
wniosków 39 i kwota  128,00 zł  zakwalifikowanych  wniosków 38 . 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny powyżej  150,00 zł do 
250,00 zł ; przyznana kwota maksymalna stypendium miesięcznie 60,00 zł -  
zakwalifikowanych  wniosków 79 . 
- przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny  powyżej 250,00 zł do 
kwoty ustalonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ; przyznana kwota 
maksymalna stypendium miesięcznie 55,00 zł - zakwalifikowanych  wniosków 64 szt. 
Razem zakwalifikowanych wniosków 220. 
               W miesiącu czerwcu 28.160,00 zł (wypłacono stypendia w wysokości 128,00 zł 
na osobę). 
 
Ogółem od lutego do czerwca 2007 r. zostały wypłacone stypendia szkolne na łączną 
kwotę: 98.569,00 zł. 

        Stypendia przyznane i wypłacone w okresie czasu od września  do grudnia 
2007 r. 
W tym okresie stypendia szkolne zostały przyznane dla 195  uczniów na okres czasu 
od września do grudnia 2007 r. Wysokość stypendium we wrześniu i październiku 
dla wszystkich stypendystów wynosiła 128,00 zł, natomiast w miesiącu listopadzie                  
i grudniu zróżnicowana była w zależności od wysokości dochodu na osobę                      
w rodzinie stypendysty. 
W miesiącu  wrześniu 24.960,00 zł wypłacono stypendia dla 195 stypendystów                          
w wysokości 128,00 zł na osobę. 
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W miesiącu październiku 24.704,00 zł wypłacono stypendia dla 193 stypendystów                     
w wysokości 128,00 zł na osobę, zostało cofnięte stypendium dla 2 osób z powodu zmiany 
kryterium  dochodowego na osobę w rodzinie. 
W miesiącu listopadzie 19.904,00 zł wypłacono stypendia dla 192 stypendystów 
następujących wysokościach: 128 stypendystów o najniższych dochodach na                                                    
osobę w rodzinie otrzymało stypendium w wysokości 128,00 zł, natomiast 64 
stypendystów 55,00 zł (według kategorii  zakwalifikowania, zostało cofnięte stypendium 
dla 1 osoby z powodu zmiany  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
 W miesiącu  grudniu 12.288,00 zł wypłacono stypendia dla 96 stypendystów                              
o najniższych dochodach na osobę w rodzinie w wysokości 128,00 zł, zostało cofnięte 
stypendium dla 1 osoby z powodu rezygnacji  z nauki. 
Ogółem od września do grudnia 2007 r. zostały wypłacone stypendia szkolne  na łączną 
kwotę: 81.856,00 zł. 
          Ogółem w 2007 r. zostały wypłacone stypendia na łączną kwotę 180.425,00 zł. 
W 2007 roku  wydano: 781 decyzji administracyjnych  (766 decyzji przyznających 
stypendium,10 decyzji odmownych przyznania stypendium, 5 decyzji cofających 
przyznane stypendium), 53 postanowień przesuwających termin przedstawienia 
dokumentów o poniesionych wydatkach związanych z procesem edukacyjnym, 116 
zaświadczeń o wysokości wypłaconego stypendium, 256 informacji o wysokości 
wypłaconego stypendium za 2007 rok (PIT -8S) 
W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2007 r. realizowano również to 
zadanie. Otrzymano dotację celową w wysokości 18.660,00 zł, na realizację tego 
programu. Kwota została rozdysponowana według zgłaszanego zapotrzebowania 
przez dyrektorów  szkół w następujących wysokościach: 
            Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierzchowie – 12 uczniów na stroje jednolite 
600,00 zł ; 1 uczeń kl. „0” kwotę 70,00 zł na podręczniki szkolne ; 1 uczeń kl. „I” 
kwota 130,00 zł na podręczniki szkolne ; 2 uczniów kl. „III” po 170,00 zł – łącznie 
340,00 zł na podręczniki szkolne . Razem na szkołę wydatkowano kwotę 1.140,00 zł. 
              Szkoła Podstawowa w Niszczewach – 21 uczniów na stroje jednolite 1.059,00 
zł ; 4 uczniów kl. „0” po 70,00 zł – łącznie 280,00 zł, na podręczniki szkolne;                         
2 uczniów  kl. „I” po 130,00 zł – łącznie 260,00 zł, na podręczniki szkolne ; 1 uczeń kl. 
„II” 150,00 zł na podręczniki szkolne , 3 uczni kl. „III” po 170,00 zł – łącznie 510,00 zł 
. Razem w tej szkole została wydatkowana kwota 2.250,00 zł. 
              Zespół Szkół w Zbrachlinie – 48 uczniów (szkoła podstawowa) na stroje 
jednolite 2.400,00 zł ; 24 uczni (gimnazjum) na stroje jednolite 1.200,00 zł ; 14 uczni kl. 
„0” na podręczniki szkolne po 70,00 zł – łącznie 980,00 zł; 5 uczni kl. „I” na 
podręczniki szkolne po 130,00 zł  - łącznie  650,00 zł ; 12 uczni kl. „II” na podręczniki 
szkolne po 150,00 zł – łącznie 1.800,00 zł i 9 uczniów kl. „III” na podręczniki szkolne 
po 170,00 – łącznie 1.530,00 zł . Razem została wydatkowana kwota 8.560,00 zł.  
            Zespół Szkół w Brudnowie – 36 uczniów (szkoła podstawowa) na stroje 
jednolite 1.800 zł; 29 uczniów (gimnazjum) na stroje jednolite 1.450,00 zł ; 3 uczniów  
kl. „0” po 70,00 zł łącznie 210,00 zł na podręczniki szkolne ; 4 uczniów kl. „I” po 
130,00 zł łącznie na podręczniki szkolne 520,00 zł ; 8 uczniów  kl. „II” po 150,00 zł na 
podręczniki szkolne łącznie 1.200,00 zł; 9 uczniów  kl. „III” po 170,00 zł na 
podręczniki szkolne łącznie 1.530,00 zł .  
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Razem w tej szkole wydatkowano kwotę 6.710,00 zł. 
  

   Otrzymaliśmy również dofinansowanie na zakup lektur do bibliotek 
szkolnych w wysokości 1.995,00 zł. Kwota dofinansowania została podzielona na 
szkoły proporcjonalnie do wysokości łącznej kwoty, o którą ubiegali się dyrektorzy                       
z poszczególnych szkół z terenu Gminy i tak : Szkoła Podstawowa w Sierzchowie – 
167,00 zł ; Szkoła Podstawowa w Niszczewach – 127,00 zł ; Zespół Szkół                               
w Zbrachlinie – 1.060,00 zł (Szkoła Podstawowa  620,00 zł,  Gimnazjum 440,00 zł); 
Zespól Szkół w Brudnowie – 641,00 zł (Szkoła Podstawowa 157,00 zł, Gimnazjum 
484,00 zł). 
 
       Wysoka Rado!                        
 Kontynuowano również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy                                    
w Aleksandrowie Kuj. i tak: na wniosek Wójta Gminy Waganiec dyrektor PUP                   
w Aleksandrowie Kuj. wyraził zgodę na przedłużenie stażu do dnia 30.06.2007 r. dla             
4 skierowanych bezrobotnych (Wiolety Zając, Krzysztofa Gapskiego, Eweliny Cygan, 
Sebastiana Łopatowskiego), którzy zostali oddelegowani do pomocy w Szkole 
Podstawowej w Niszczewach, w Sierzchowie oraz do GCI.  
Od dnia 5 marca 2007 r. do dnia 30 marca 2007 r. w tutejszym Urzędzie Gminy 
odbywała praktyczną naukę uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych we 
Włocławku (Katarzyna Malinowska). 
W wyżej wymienionym okresie odbywali także praktykę zawodową dwaj uczniowie 
Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku (Przemysław Pasiński, Marcin 
Drzewiecki).   
Dnia 20.03.2007 r. rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron z panem 
Wiktorem Kulpą (pracownikiem gospodarczym). 
Dnia 23.03.2007 r. rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron z panem 
Jarosławem Kozłowskim (inspektorem ds. zamówień publicznych, gospodarki 
energetycznej i transportu). 
Z dniem 1.04.2007 r. zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej panią 
Iwonę Fuminkowską na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych. (Pani 
Fuminkowska wcześniej odbywała staż w Urzędzie Gminy, natomiast 
oddelegowana była do GOPS-u). 
W związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby pani Marii Bińkowskiej – 
dyrektora szkoły Podstawowej w Sierzchowie, (na okres od 02.04.2007 r. do czasu 
zakończenia niezdolności do pracy p. dyrektor, tj. do dnia  28.09.2007 r.) 
powierzyłem zastępstwo pani Monice Berkowskiej.  
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr 2/2007 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych 
na okres od dnia 13.04.2007 r. do dnia 12.08.2007 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy   
2 bezrobotnych na stanowiskach pracowników gospodarczych.  
Pracownicy ci pracowali przy zagospodarowaniu  terenów zielonych na terenie 
Wagańca i Zbrachlina oraz przy utrzymaniu porządku i czystości przy drogach 
gminnych. 
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            W dniu 27.04.2007 r. zwróciłem się do Ministerstwa Edukacji Narodowej                          
w Warszawie z 3 wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej                  
z 0,6% rezerwy w roku 2007 z tytułu dofinansowania remontów bieżących w szkole 
Podstawowej w Zbrachlinie oraz w Szkole Podstawowej w Brudnowie. 
Na okres od 01.05.2007 r. do 31.10.2007 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 8 osób 
bezrobotnych na stanowiskach robotników melioracyjnych, do wykonywania 
następujących prac: czyszczenia studni melioracyjnych i rowów w Józefowie, 
Wagańcu SHRO, Siutkowie, Kolonii Święte, oczyszczania obrzeży akwenu wodnego 
w Zbrachlinie, likwidacji dzikich wysypisk na terenie gminy. 
Wydałem również decyzję przyznającą (p. Jadwidze Nowak z Wójtówki) zwrot 
kosztów przejazdu syna do Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kuj. od dnia 
21.02.2007 r. do 22.06.2007 r. 
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy (przez pracodawcę z zachowaniem                    
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia) z p. Łukaszem Łopatowskim – 
kierownikiem Gminnej Oczyszczalni Ścieków, z dniem 01.06.2007 r. stanowisko p.o. 
kierownika objął p. Ryszard Zwierzchowski. 
Z dniem 14.06.2007 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy w Wagańcu na podst. umowy 
o pracę na czas zastępstwa pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim              
(p. Iwony Marciniak) p. Agnieszkę Jaskrowską.  
Z dniem 18.06.2007 r. na podst. umowy o pracę na czas określony (3 m-ce) 
zatrudniono na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie p. Krzysztofa 
Gapskiego. 
W związku z zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych Wójt 
Gminy ufundował nagrody książkowe najlepszym uczniom kończącym szkoły 
podstawowe i gimnazja. Warunkiem było uzyskanie średniej minimum 5,0. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr 105/2007 z dnia 29.06.2007 r. skierowano do Urzędu Gminy       
w Wagańcu 5 bezrobotnych osób do odbycia stażu w okresie od 02.07.2007 r. do 
30.11.2007 r.  na stanowiska pracowników administracyjnych.  Dwie stażystki zostały 
oddelegowane do pomocy w szkołach (ZS w Zbrachlinie, SP w Niszczewach).      
Dnia 27.11.2007 r.  podpisałem w PUP w Aleksandrowie Kuj. aneks nr 1/2007 do 
umowy, na jego podstawie przedłużono staż dla 5 osób do dnia   31.03.2008 r. 
 Z dniem 2 lipca 2007 r. zatrudniono p. Sebastiana Łopatowskiego na stanowisku  
pracownika Gminnego Centrum Informacji w Wagańcu. 
 W dniu 12.07.2007 r. zwróciłem się z wnioskiem do Kuratora Oświaty                              
o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i  młodzieży 
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. 
Na podstawie umowy nr 140/2007 z dnia 10.08.2007 r. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy  skierował do tutejszego urzędu 1 osobę bezrobotną w celu odbycia 
stażu w okresie od 13.08.2007 r. do 31.03.2008 r. także na stanowisko pracownika 
administracyjnego. 
Zatrudniono w Urzędzie Gminy w Wagańcu pana Krzysztofa Dróbkowskiego na 
podstawie umowy o pracę na czas określony od 16.10.2007 r. do 16.04.2008 r. na 
stanowisku: pracownik gospodarczy. 
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Z dniem  31.10.2007 r. rozwiązano stosunek pracy z 8 osobami zatrudnionymi                          
w ramach robót publicznych „Praca i środowisko 2007”  
W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przyznałem Nagrody Wójta    
z okazji Dnia Nauczyciela panu Stanisławowi Kamińskiemu (1.500,00 zł. ) oraz pani 
Violetcie Świątkowskiej ( 1.200,00 zł.). 
W dniu 05.11.2007 r. wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj.  
z wnioskiem o skierowanie 5 osób bezrobotnych do robót publicznych na stanowiska 
robotników drogowych.          
Na okres 1 m-ca, tj. od dnia 19.11.2007 r. do dnia 18.12.2007 r. zatrudniono                         
w Urzędzie Gminy 1 osobę (p. Andrzeja Wiśniewskiego) na stanowisku: pracownik 
gospodarczy. 
Na podstawie umowy nr 24/2007 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych przyjęto do pracy w tutejszym Urzędzie Gminy 4 osoby na stanowiska 
robotników drogowych, na okres od 26.11.2007 r. do 24.12.2007 r. i 1 osobę na okres 
od 29.11.2007 r. do 24.12.2007 r. 
Pracownicy w ramach robót publicznych pracowali przy koszeniu rowów, 
wycinaniu krzewów i pracach porządkowych na terenie gminy. 
            W ubiegłym roku 3 razy odbyło się posiedzenie komisji dysponującej 
środkami finansowymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych                    
w placówkach oświatowych na terenie gminy (26.06.2007r.; 31.10.2007 r. oraz          
12.12.2007 r.).       
Przyznano dofinansowanie 29 wnioskodawcom na łączną kwotę 22.000,00 zł. 
Dwukrotnie odbyło się posiedzenie komisji dysponującej środkami finansowymi na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (26.06.2007 r.           
i 12.12.2007 r.).  
Przyznano zapomogi  11 wnioskodawcom na łączną kwotę  2.500,00  zł.  
W  2007 r. wydałem 4 decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie kosztów 
nauki zawodu pracowników młodocianych, na łączną kwotę 29.090,77 zł. 
 
   Wysoka Rado! 
W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska za 2007 rok sporządzono informacje dla 
Urzędu Marszałkowskiego o ilościach odpadów zebranych selektywnie                            
i przekazanych do odzysku przez gminę Waganiec - w 2007 r. zebrano następujące 
ilości odpadów opakowaniowych oraz poniesiono wydatki: 

- szkło – 10,39 tony, wydatki  - 419 zł 
- papier – brak 
- tworzywa sztuczne – 2,16 tony,  wydatki - 899 zł. 
- opakowania z aluminium – brak. 

Przeprowadzono trzy postępowania mające na celu wydanie decyzji                                 
o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla       
inwestycji: 

- budowa dwóch parków elektrowni wiatrowych Przypust-Wójtówka                           
i Sierzchowo-Józefowo o mocy ogólnej 36 MW, planowanych do realizacji 
przez firmę „PRESTIGE”, 
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- budowa dwóch generatorów energii wiatrowej o mocy 300 kW każdy                     
w miejsc. Zosin, obręb geodezyjny Niszczewy, planowanej do realizacji przez 
Pana Roberta Łoś,  

- przebudowę stacji paliw oraz budowę stacji LPG ze zbiornikiem podziemnym 
w miejsc. Zbrachlin, 

W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano dwie decyzje środowiskowe, 
jedno postępowanie dotyczące dwóch parków elektrowni zostało zawieszone. 
Dokonano naliczenia i przekazania na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska za I i II półrocze 2007 r. w wysokości: 

- zrzut ścieków – 1 203 zł. 
- wprowadzenie wód  opadowych – 745 zł. 
- pobór wód podziemnych – 13 375 zł. 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza1 - 1 422 zł. 

Wydano 35szt. decyzji na wycięcie drzew. 
Spisano pięć  porozumień na rozłożenie na raty opłaty za przyłączenie do sieci 
wodociągowej i pięć porozumień na rozłożenie na raty opłaty za przyłączenie do 
sieci kanalizacyjnej, 
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie powierzchni 7 ha pod uprawę 
maku niskomorfinowego na rok 2008. 
Wydano jedno zezwolenie na uprawę maku - na areale 1,0  ha, 
Wydano 2 postanowienia opiniujące  zatwierdzenie programów gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi, na  którą to działalność Starostwo wydaje zgodę w 
postaci decyzji, 
Zorganizowano konkurs „Najładniejsza posesja 2007” na terenie gminy Waganiec - 
udział wzięło 5 uczestników ,  a  w konkursie na dekorację Bożonarodzeniową                  
6 uczestników, 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata” – zakup worków, rękawic i ich przekazanie do 
szkół  - koszt 252 zł., 
Wydano 11 szt. zapewnień dostawy wody do planowanych budynków 
mieszkalnych. Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłączy 
wodociągowych-10 szt. 
Wystąpiono do Wojewody o powołanie komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości 
szkód spowodowanych przymrozkami,  przeprowadzono  komisyjne szacowanie w 
26 gospodarstwach sadowniczych, sporządzono zbiorcze zestawienie, które 
przekazano do Urzędu Wojewódzkiego, dla 16 sadowników wysłano do 
zaopiniowania przez komisję wojewódzką wnioski o udzielenie kredytu na 
wznowienie produkcji, 
Wyrażono  zgody na budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków                          
z rozsączem,  która jest niezbędna do dokonania  zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym - w miejsc. Niszczewy, Przypust, Nowy Zbrachlin, 
Zakupiono ze środków GFOŚ i GW : książki i pomoce dydaktyczne dla biblioteki                
i szkół  za kwotę  1 000zł.; sadzonki sosny oraz inne sadzonki i materiały do 
zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu za kwotę 1720 zł. 
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Wydano 10 szt. postanowień wyrażających pozytywną opinię w przedmiocie 
przedłożonych „Projektów prac geologicznych ujęć wód podziemnych”                              
w miejscowościach: Sierzchowo, Konstantynowo, Przypust, Brudnowo, Józefowo, 
Michalin, Nowy Zbrachlin i Szpitalka - dla użytkowników gospodarstw rolnych. 
Opracowano i uchwalono „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
Waganiec”. 
Wydano warunki techniczne przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla 
projektu budowlanego autostrady A-1. 
 

    Na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie w 2007 roku zakupiono 
kosiarkę spalinową  i zakupiono  i wymiano pompę głębinową nr 3 i dostarczono 
wodę w ilości  - 196.490 m3 
         Na Oczyszczalni Ścieków w Wójtowce wymieniono odcinek kanalizacji SHRO 
Waganiec -  Stare Osiedle, naprawiono mieszadła w komorze defosfatacji, dokonano 
budowy studni oraz wymiana odcinka kanalizacji na terenie Wspólnoty Waganiec, 
zakupiono pompę szlamową z osprzętem za kwotę 5.986,97 zł (brutto) . 
Ilość ścieków oczyszczonych z sieci  55.405 m3, Ilość ścieków dowożonych 2.246 m3. 

Wydano również 111 wezwań do zapłaty , 18 wezwań przesądowych, 6 pozwów do 
sądu . 
Wpływy od komornika : woda   2.950,70 kw. główna,  496,39 odsetki  ; ścieki  1.858,72 
kw. główna, 319,88 odsetki. 
 
Wysoka Rado! 
          W zakresie podatków i opłat lokalnych : osoby fizyczne – umorzenia,  
wpłynęło 28 podań o umorzenie podatku , w tym 22 podania rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę  4.596,20 zł .  
Wpłynęło 10 podań o odroczenie terminu płatności podatku , w tym 9 podań 
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 1.523,80 zł . 
Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych , które rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę  2.041,90  zł  
Z tytułu kupna ziemi wpłynęło 15 wniosków o ulgę, wszystkie rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę 2.880,08 zł . O ulgę inwestycyjną  5 wniosków na kwotę 
2.964,98 zł . 
Wpłynęło również 239 wniosków  o zwrot podatku akcyzowego , wszystkie 
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 93.983,09 zł .  
Jednostki prawne wpłynęło 1 podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej , które zostało 
rozpatrzone pozytywnie na kwotę 1.418,30 zł. 
         
   Ilość wystawionych upomnień 180 w tym: - osoby fizyczne, 150  - osoby prawne       
13 - osoby fizyczne – czynsz wraz z opłatami 17 . 
Złożono 27 tytułów wykonawczych dla 9 podatników  na kwotę 253.069,10 zł w tym: 
- osoby fizyczne - 21 tytułów dla 8 podatników  43.717,10 zł , jednostki prawne                      
-   6 tytułów dla 1 podatnika  209.352,00 zł. 
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Urząd Skarbowy przekazał ogólną kwotę (osoby fizyczne) na kwotę 10.385,55 zł,             
w tym: - podatek od nieruchomości 5.531,15 zł ,odsetki 1.863,40 zł, koszty 
upomnienia   44,00 zł, podatek rolny 1.784,50 zł,  odsetki 1.127,70 zł , k. upomnienia  
34,80 zł.      
Sąd Rejonowy przekazał podatek od nieruchomości (osoby fizyczne , należność 
główna)  7.428,13 zł.              
Złożono wnioski o wpisanie hipoteki przymusowej dla 12 osób na kwotę                                                  
166.489,50 zł, w tym:    należność główna pod. od nieruchomości - 4 podatników 
14.183,60 zł, należność główna łączne zobowiązanie pieniężne   - 7 podatników                                  
12.110,10 zł,  należność główna podatek od środków transportowych    - 1 podatnik                                      
24.607,50 zł, - odsetki 15.473,90 zł, koszty upomnienia  114,40 zł.                                                                                    
 
Wydano     185   decyzji  na dodatki mieszkaniowe dla   183  osób    w tym:  
przyznające dodatek   155 decyzji,  odmowne  28 decyzji,  stwierdzające wygaśnięcie   
2 decyzje.  Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych  1.020. Kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych  124.860,69 zł.          
 
Wysoka Rado! 
     Z zakresu działalności gospodarczej zarejestrowano 28  przedsiębiorców , zmian 
we wpisie ew. działalności gosp. wydano 12, wykreślono 19 przedsiębiorców, 
wydano 37 zezwoleń na sprzedaż alkoholi i 20 zezwoleń jednorazowych .                
Wydano również 8 upomnień  podatku od środków transportowych. 
 
Wysoka Rado! 
       W zakresie ewidencji ludności i działalności Urzędu Stanu Cywilnego 
zanotowano: 48 urodzeń , 39 małżeństw, 46 zgonów, przyjęto 24 zapewnienia                
o zawarciu związku małżeńskiego, wymeldowań poza gminę było  99, 
zameldowania na pobyt stały (spoza gminy)  odnotowano 83, 90 przemeldowań na 
terenie gminy , 54 zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy), zameldowania 
na pobyt czasowy z terenu gminy  odnotowano 23, 78 zgłoszeń pobytu czasowego 
poza gminą,  udzielono 89 informacji adresowych na wniosek, i wydano 1144 
dowodów osobistych.  
Wydano również odpisów aktów USC: zupełnych 9 i skróconych  309 w tym: 
urodzeń 50, małżeństw  181, zgonów  78   
 
Wysoka Rado! 
        W roku sprawozdawczym 2007 w dziele budownictwo zostało wydanych 36  
decyzji o warunkach zabudowy, 3  decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 13  decyzji o podziale nieruchomości, 84  wypisy ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec,              
16  zaświadczeń o nadaniu numeru nieruchomości. 
        W dniu 14.08.2007 r. przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 
działek nr 170 o pow. 0,0867 ha, (KW 23158) i 171 o pow. 0,0872 ha (KW 23158), 
położonych  w Niszczewach – przetargi zakończone wynikiem pozytywnym, w tym: 
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- działkę nr 170 sprzedano za kwotę 9.792,00 zł. (cena wywoławcza wynosiła   
8.192,00 zł). 
- działkę nr 171 sprzedano za kwotę 9.345,00 zł. (cena wywoławcza wynosiła  
8.145,00 zł ). 
Został przeprowadzony również przetarg na „Dostawę kruszywa wapiennego 
frakcji 0-31,5 mm do remontu cząstkowego dróg gminnych w ilości 700 Mg”:                   
27 marca 2007r. wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz,  88-210 Dobre. Umowę zawarto 05.04.2007 r. 
Nawieziono na drogi w miejscowościach: Brudnowo, Szpitalka, Przypust, Wójtówka, 
Konstantynowo, Siutkowo, Kolonia Święte, Michalinek, Stary Zbrachlin. 
Przeprowadzono również remont cząstkowy dróg gminnych żużlem 
wielkopiecowym- zamówienie 300 Mg zlecono Dariuszowi Stanasiak, Usługi 
Transportowe, 87-721 Raciążek: Konstantynowo – 85,5 t, Plebanka – 57,07t 
Kaźmierzyn – 28,5 t, Szpitalka – 28,5 t, Wójtówka 28,5 t, Józefowo – 28,5 t 
Dokonano aktualizacji gruntów zgodnie z użytkowaniem dla nieruchomości 
położonych:  

- w miejscowości Waganiec przy ulicach: Dworcowej, Wspólnej, Widok,                        
Kujawskiej, Osiedlowej, Krótkiej, Przechodniej, Kolejowej,  Parkowej. 
- w miejscowości Nowy Zbrachlin przy ulicach: Kujawskiej, Osiedlowej, 
Kolejowej,  Strumykowej i Słonecznej, 
- w miejscowości Józefowo przy ulicy Parkowej, 
- w miejscowości Plebanka przy ulicach: Strumykowej, Słonecznej i Kwiatowej. 

 
Wykonano remont dachu na budynku Urzędu Gminy przez PPHU ,,KOM-BUD’’ 
Kazimierz Mastelerski, ul. Ptasia 2 A, 87-800 Włocławek, koszt remontu  wynosił 
3229,81 zł. 
      W celu zagospodarowania terenów komunalnych dokonano nasadzenia drzew                
i krzewów, wykonano małą architekturę w postaci budowy placu zabaw, ławek, wiat 
przystankowych. 
 
Do zadań inwestycyjnych , wykonanych w 2007 r. można zaliczyć : 

- uzyskanie pozwolenia na eksploatację wodociągu i sieci kanalizacyjnej                    
w Wagańcu, 

- wykonanie termomodernizacji obiektów, polegającej na:  przebudowie 
węzłów ciepłowniczych instalacji ciepłej wody użytkowej i zimnej, 
dociepleniu  stropodachów i ścian, wymianie okien i drzwi, wykonaniu 
obróbek blacharskich – w/w prace dotyczą  budynku Urzędu Gminy                        
i mieszkalno-biurowego w Arianach 26.  

       Wysoka Rado! Szanowni Goście! 
Realizując jednoosobowy zarząd w roku 2007 wydałem 46 Zarządzeń, o których 
informowałem na kolejnych sesjach  Rady Gminy. 
 
Wyrażam przekonanie, że zaprezentowane informacje uzupełniły sprawozdanie                
z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i pozwoli ocenić realizację ustawowych 
obowiązków i założonych zadań . 
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Przewodniczący Rady M.Bierzyńska - podziękowała Wójtowi Gminy za 
przedstawione sprawozdanie  i poinformowała, że dyskusja nad sprawozdaniem 
przedstawionym przez Wójta Gminy przewidziana jest w dalszym podpunkcie 
przyjętego porządku obrad .  
 
Następnie odczytała uchwalę Nr 23/2008 Składu Orzekającego Nr 9  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.03.2008 roku w sprawie wyrażenia opinii             
o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniach z wykonania 
budżetu gminy za 2007 rok – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 18  do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       
w osobach : Przewodniczący – Elżbieta Daroszewska Członek Kolegium RIO                     
w Bydgoszczy; członkowie :  Maria Świątkowska i  Halina Strzelecka Członkowie 
Kolegium RIO w Bydgoszczy - pozytywnie zaopiniował przedłożone przez wójta 
Gminy Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 
 
Przewodnicząca Rady – w dalszej części analizowanego punktu poprosiła o zabranie 
głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Piotra Wiatrowskiego. 
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Waganiec w sprawie wykonania budżetu gminy Waganiec za 2007 rok – stanowi ona 

zał. Nr 19 do protokołu. 

Treść opinii :  
            W wyniku analizy przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania                  
z wykonania budżetu gminy Waganiec za rok 2007 stwierdza się, że wykonanie 
zaplanowanych do osiągnięcia dochodów budżetowych wyniosło 10.249.263 zł,        
tj. 104,8 % planu,  natomiast wydatki zrealizowano w 90,0 % planu  wydatkując 
kwotę 9.342.861 zł; osiągnięto tym samym nadwyżkę w wysokości 906.402 zł   (przy 
planowanym deficycie w kwocie  598.500 zł). 
 

Plan dochodów w większości pozycji został zrealizowany ( poza niewielkimi 
kwotami w dziale  400, 754, 801 i 900). W stosunku do założeń największe odchylenie 
na plus odnotowano w dz.  600, 700 i 756. Pod koniec roku wpłynęło ponad 300 tys. 
zł odszkodowania za działki przejęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych 
pod budowę autostrady A-1.   

Po raz pierwszy od wielu lat wpłynęły wyższe niż podawało szacunkowo 
Ministerstwo Finansów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych też znacząco 
wzrosły w stosunku do kwot planowanych.  
Wpływy z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 106,9 %. Należy zauważyć, iż na 
wielkość pozyskanych kwot duży wpływ mają decyzje podejmowane przez Radę 
Gminy ustalającą wielkość poszczególnych stawek podatkowych, a co się z tym 
wiąże wielkość zastosowanych zniżek oraz zwolnień podatkowych.                    
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Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 221 tys. zł, co stanowi 2,2 % dochodów 
budżetowych ogółem.   
Pomimo wielu czynność podejmowanych w celu wyegzekwowania zaległych kwot 
osiągnęły one na koniec roku 909 tys. zł , co stanowi 8,9 % osiągniętych dochodów 
(wzrost w porównaniu  z poprzednim rokiem o 263 tys. zł).                        
W analizowanym okresie wystawiono wiele upomnień, tytułów wykonawczych, 
dokonano wpisu hipotek przymusowych. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone 
hipoteką osiągnęły kwotę 584 tys. zł i wzrosły w ostatnim roku o kwotę 134 tys. zł. 
 
 Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej od planowanej. 
Największe odchylenie nastąpiło w dz. 600, 700, 851 i 900. W strukturze wydatków 
przeważały bieżące, które wyniosły 95,1 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe 
zrealizowano w 43,5 % planu, wydając 453 tys. zł z  1.042 tys. zł  planowanych.  
Wydano na: termomodernizację obiektów komunalnych , wykonanie placu zabaw, 
kanalizację, zakupiono pompę szlamową oraz głębinową.  
Źródłem finansowania wydatków była pożyczka zaciągnięta w WFOŚIGW Toruń       
w kwocie 336 tys. zł (na termomodernizację) oraz w pozostałej wysokości  środki 
własne. Przeanalizowano powody nie zrealizowania części zadań inwestycyjnych, 
dotyczących głównie nakładów na drogi gminne i kanalizację . Nie zdołano wyłonić 
wykonawcy zadania pn. kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic                                  
w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie. W przypadku budowy drogi w Brudnowie 
powodem nie rozpoczęcia zadania był brak naboru wniosków przez instytucje 
zarządzające środkami unijnymi.  Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej 
dla II etapu budowy sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy zawartej w dniu 
26.06.2007 r. zostało określone na 11 m-cy od daty podpisania umowy.  
Przeanalizowano stopień realizacji innych,  poza majątkowych zadań. Nie w pełni    
wydano zaplanowane kwoty na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Patologii Społecznej (pomimo wielu przedsięwzięć, zaoszczędzono 
ok. 24 tys. zł), na opłacenie opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji      
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na pokrycie kosztów utrzymania 
obiektów komunalnych. 
W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu 
oświaty i wychowania. Uwaga Komisji zawarta w Opinii za rok 2006 , iż z roku na 
rok wzrasta kwota jaką gmina musi wyasygnować z własnych środków (poza 
otrzymaną subwencją oświatową)  na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty 
okazała się w pełni trafioną.  Z 735 tys. zł wyasygnowanych w roku poprzednim 
wzrosła do  838  tys. zł w analizowanym okresie. 
 W omawianym okresie gmina zaciągnęła pożyczkę na realizację zadania 
inwestycyjnego w kwocie 336 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina ponadto poręczyła  spłatę 
kredytu Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie 
Kuj.  w kwocie  25 tys. zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty zaciągniętej w 
latach poprzednich pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie  450 tys. 
zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   
w Warszawie   
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Na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek 
wyniosło 2.336 tys. zł i osiągnęło 22,8 % uzyskanych dochodów. 
 
 Podsumowując, budżet za rok 2007 został zrealizowany z nadwyżką w kwocie 
906.402 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 598.500 zł. Osiągnięta nadwyżka 
oraz nie wykorzystane tzw. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy  (w łącznej kwocie 1.173.124 zł)  pozwolą na 
spłatę ciążących na gminie zobowiązań   oraz na zwiększenie ilości jak  i  zakresu 
przyjętych do realizacji zadań w roku 2008. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę i informację przedłożoną przez Wójta Gminy 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec  p o z y t y w n i e  opiniuje wykonanie 
budżetu gminy Waganiec za rok 2007. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Waganiec za rok 2007 – stanowi on zał. Nr 20  do protokołu. 

Treść wniosku: 
WNIOSEK Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za rok 2007. 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec w składzie : 

1. Przewodniczący Komisji  – Piotr Wiatrowski 
2. Członek Komisji                – Edward Brzeziński  
3. Członek Komisji                – Jan Kłos 
4. Członek Komisji                – Wojciech Kulpa  

działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.)  po pozytywnym 
zaopiniowaniu wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2007 - wnioskuje                    
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec  z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Waganiec za rok 2007. 
 
Przewodnicząca Rady - podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za 
przedstawioną opinię  i wniosek Komisji . 
 
Przewodnicząca Rady – następnie przedstawiła uchwałę Nr 90/2008 Składu  
Orzekającego Nr 9  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia                      
11 kwietnia  2007 roku w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania 
budżetu gminy za 2007 rok -  kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 21  do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       
w osobach : Przewodniczący – Elżbieta Daroszewska ; członkowie :  Maria 
Świątkowska i Halina Strzelecka :  uznał , że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec z wykonania budżetu gminy za 
2007 rok jest zasadny i zgodny z prawem. 
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Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy                           
z wykonania budżetu za 2007 rok. 
 
Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali poinformowała, że podstawą 
rozpatrzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
Waganiec za rok 2007  były : przedstawienie Radzie Gminy przez Wójta Gminy 
sprawozdanie z wykonania budżetu   gminy za 2007 rok ;  ocena wykonania budżetu 
oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku . Zarówno ocena Komisji 
Rewizyjnej , jak i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej są pozytywne dlatego też 
stwierdziła, że  podjecie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 
rok jest  uzasadnione .  
 
Zgodnie z przyjętym porządkiem zamknęła dyskusję  i przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie absolutorium dla Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 
2007 i zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały – stanowi on 

zał. Nr 22 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
podjęła uchwałę Nr XVI/89/08 w sprawie absolutorium dla  Wójta Gminy z tytułu 
wykonania budżetu gminy za rok 2007 – stanowi ona zał. Nr 23 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Rada Gminy Waganiec udzieliła 
absolutorium  Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok , 
następnie pogratulowała Panu Wójtowi . 
 
Wójt Gminy – podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła punkt dotyczący udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2007 rok. 
 

Ad.9 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w dalszej części porządku obrad dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum 
Informacji w Wagańcu  za rok 2007. 
Przedstawiła Pana Sebastiana Łopatowskiego – pracownika GCI i poprosiła                        
o zabranie głosu.  
 
Pracownik GCI – przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum 
Informacji w Wagańcu za rok 2007 – stanowi ono zał. nr 24 do protokołu. 

 

Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali Przewodnicząca Rady podziękowała 
Panu Łopatowskiemu za udział w Sesji i przedstawienie  sprawozdania . 
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Ad.10 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. sprawozdanie   
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wagańcu za rok 2007. 
Powitała zaproszoną na obrady Panią  Małgorzatę Szatkowską – Kierownik GOPS            
i poprosiła o zabranie głosu. 
 
Kierownik GOPS  - przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2007 r.  – stanowi ono zał. nr 25 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Kierownik za przybycie i udzielone 
sprawozdanie i w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła ten punkt porządku 
obrad.    
 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – przeszła do następnego punktu przyjętego 
porządku obrad tj. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej                
w Wagańcu za 2007 rok, powitała przybyłą Panią Ewelinę Oźminę – Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej .  
 
Kierownik Biblioteki – przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki 
Publicznej za 2007 r. – stanowi ono zał. 26 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła , że w związku z brakiem dyskusji z sali nad 
przedstawionym sprawozdaniem zamyka ten punkt i podziękowała Pani Kierownik 
za przybycie i udział w obradach. 
 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. sprawozdanie                 
z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za  2007 
rok. Poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie tego sprawozdania . 
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2007 – stanowi ono zał. nr 27 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie i w związku     
z brakiem dyskusji z sali zamknęła ten punkt porządku obrad . 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – tematem tego punktu jest sprawozdanie o działalności 
Straży Pożarnych na terenie gminy za  2007 rok,  poinformowała, że na obrady 
przybył również mł.bryg.inż. Tomasz Kubik Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej RP w Aleksandrowie Kuj. - którego powitała .  
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Stwierdziła, że w związku z tym punktem na obrady był zaproszony również Pan 
Marek Rumiński , jednak nie przybył , ale dostarczył sprawozdanie z działalności 
Straży Pożarnych na terenie Gminy za 2007 r. , które otrzymali radni w materiałach. 
Jednak po sprawdzeniu przez Panią Skarbnik wydatki poniesione na jednostkach 
były rozbieżne , zostały one ponownie poprawione i rozłożone do wglądu przed 
obradami.  
Udzieliła głosu Panu Komendantowi . 
 
Komendant Powiatowy PSP RP – przedstawił informację o stanie ochrony 
przeciwpożarowej Gminy Waganiec w 2007 r. – stanowi ona zał. nr 28 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję . 
 
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusje i podziękowała Panu Komendantowi za 
udział w obradach . 
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że następnym punktem porządku obrad 
jest sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2007 rok. 
Na obrady był poproszony Prezes Klubu Pan Janusz Szudzik , lecz nie przybył – 
sprawozdanie zostało dostarczone i przesłane radnym w materiałach . 
Na obradach jest obecny radny J.Nowak pełniący funkcję Kierownika Klubu 
„Sadownik Waganiec” poprosiła o zabranie głosu . 
 
Kierownik Klubu – przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu 
Sportowego „Sadownik – Waganiec” za rok 2007 – stanowi ono zał. nr 29 do protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za wystąpienie Panu J.Nowakowi                              
i przedstawione sprawozdanie. 
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady – poinformował, że następnym punktem jest sprawozdanie             
z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2007 rok.  
 
Poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego – Panią Marię Kulińską . 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że Komisja w 2007 roku 
odbyła 17 posiedzeń. 
     Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 15 stycznia 2007 r. , w tym dniu komisja 
pracowała nad opracowaniem planu pracy komisji na 2007 r.  
     Drugie posiedzenie – dnia 21 lutego 2007 r. , kontrola dróg na terenie gminy – 
wyjazd w teren. W sprawach różnych komisja stwierdziła , że na terenie gminy 
dochodzi do zjawisk  wandalizmu (połamane , powywracane znaki , pozrywane 
ogłoszenia na tablicach). Komisja wnioskowała do Wójta o zorganizowanie kursu              
o bezpieczeństwie i zasadach ruchu drogowego.  
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      Trzecie posiedzenie odbyło się 7 marca 2007 r., dotyczyło zmian w budżecie 
gminy na 2007 r. Komisja w tym dniu zwróciła się do Wójta Gminy , czy uchwały 
Rady będą ważne z uwagi na fakt , że Przewodnicząca Rady nie złożyła w terminie 
ustawowym oświadczenia majątkowego . 
     Czwarte posiedzenie odbyło się 20 marca 2007 r. komisja pracowała nad, analizą                   
z wykonania budżetu za 2006 rok, szczególną uwagę komisja zwróciła na 
funkcjonowanie poszczególnych placówek oświatowych, koszty utrzymania wysokie 
– szczególnie szkoła podstawowa w Sierzchowie .  
       Kolejne posiedzenie odbyło się 17 kwietnia 2007 r., kontrola ładu i porządku – 
wyjazd w teren , w obrębie sklepów był spożywany alkohol w miejscach 
publicznych . Komisja zwróciła również uwagę na teren całej gminy który jest 
zaśmiecony. Drogi gminne i asfaltowe są w złym stanie – same dziury . 
       Szóste posiedzenie  odbyło się 25 kwietnia 2007 r. , było to sprawozdanie z pracy 
komisji za 2006 r. oraz omawiane były zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Komisja 
zwróciła się do Wójta Gminy o pozyskanie lokali socjalnych w związku z opłatami, 
które obciążają budżet gminy.  
         Kolejne posiedzenie odbyło się 17 maja 2007 r. była to kontrola  ładu i porządku 
w miejscach publicznych – wyjazd w teren . Komisja stwierdziła , że jeszcze więcej 
jest teren zaśmiecony i wywożone są duże gabaryty na poboczach dróg. 
         Kolejne posiedzenie odbyło się 26 czerwca 2007 r. tematem posiedzenia było 
omówienie realizacji zadania inwestycyjno – termomodernizacyjnego budynków 
komunalnych . Omówione były również zmiany w budżecie gmina na 2007 r. 
        Następne posiedzenie odbyło się 27 sierpnia 2007 r. na którym komisja 
pracowała nad informacją z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze                  
2007 r. Zadanie inwestycyjne – budowa drogi w Brudnowie nie została rozpoczęta                    
z powodu braku naboru wniosków przez instytucje zarządzające środkami unijnymi. 
Komisja wnioskowała również do Wójta Gminy o zainstalowanie słupa 
ogłoszeniowego przy Urzędzie Gminy . Komisja zwróciła się do Wójta Gminy                    
o powołanie Zespołu do Obsługi Szkół.  
       Na zaproszenie Komisji Oświaty, przewodnicząca Komisji Budżetowej 
M.Kulińska wraz z przewodniczącą Rady Gminy M.Bierzyńską wzięły udział                    
w przeglądzie szkół na terenie gminy . Najwięcej uwag było do Zespołu Szkół                   
w Zbrachlinie , z powodu przystąpienia do prac remontowych ,  rozpoczętych zbyt 
późno (przeciek na dachu) . Wszystkie prace w pozostałych szkołach były wykonane 
przez obsługę danych szkół co znacznie zmniejszyło koszty. 
          Dnia 10 września 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie, tematem było  
omówienie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Komisja zaproponowała Wójtowi 
Gminy, aby w Urzędzie Gminy zatrudnić osobę niepełnosprawną , aby nie 
odprowadzać składek na rzecz PEFRON. Komisja zwróciła się do Wójta Gminy                    
o zatrudnienie osoby do promocji Gminy. 
         Dnia 12 października 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie . Wyjazd w teren – 
sprawdzany był porządek na terenie dworca PKP i wokół Urzędu Gminy, komisja 
stwierdziła, że jest bałagan w centrum Wagańca (dworzec PKP) i w wielu innych 
miejscach – kto ma to posprzątać? 
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           Kolejne posiedzenie odbyło się 2 listopada 2007 r. , na którym omawiane były 
zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Komisja po zapoznaniu ze zmianami 
przedstawionymi przez Panią Skarbnik zaopiniowała je pozytywnie i również w tym 
dniu zwróciła się do Wójta Gminy o podjęcie działań , aby zainstalować bankomat                      
(z większą przyjemnością komisja zaznacza, że jest to wykonane) bankomat będzie 
służył mieszkańcom oraz innym osobom , które będą z niego korzystać. Komisja 
opiniowała wniosek o umorzenie zaległych opłat za czynsz, wodę i ścieki złożony 
przez Panią Henrykę Bendig – Pirowicz po uprzednim zapoznaniu się z całą 
dokumentacją dotyczącą tej sprawy.  
          Dnia 20 listopada 2007 r. – opiniowała stawki podatkowe i opłaty na 2008 r. 
oraz pracowała nad analizą projektu budżetu na 2008 r. Komisja budżetowa 
zaproponowała podobne stawki proponowane przez Wójta o podjęcie działań                    
o racjonalizację szkół na terenie gminy . Szczególny nacisk na poprawę nawierzchni 
dróg gminnych jest to ciągle za mało w stosunku do potrzeb. 
     Dnia 3 grudnia 2007 r. opiniowane były zmiany w budżecie gminy na 2007 r., 
komisja miała posiedzenie przed Sesją, która była w tym dniu.  
     Kolejne posiedzenie odbyło się 10 grudnia 2007 r. była to analiza projektu budżetu 
gminy na 2008 r. , aby nie zmieniać propozycji Wójta ujętych w budżecie . Wszystkie 
wydatki w projekcie budżetu były  uzasadnione .  
W sprawach różnych komisja zwróciła się do Wójta o zorganizowanie po raz 
pierwszy „Sylwestra 2007” na placu targowym przy Urzędzie Gminy oraz rożnych 
spraw dotyczących życia kulturalnego .  
Komisja zwróciła się do Wójta o zdecydowane działania odnośnie zreformowania 
obiektów szkolnych ( a w szczególności Szkoły Podstawowej w Sierzchowie do 
likwidacji). 
               Dnia 27 grudnia 2007 r. odbyło się ostatnie posiedzenie komisji w 2007 r. 
Spotkanie odbyło się w tym samym dniu co Sesja o godz. 900  na tym posiedzeniu 
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok, 
które komisja zaopiniowała  pozytywnie.       

 

          Komisja Budżetowa stwierdza, że podczas wyjazdów w teren , odnotowała , iż na 
terenie naszej gminy  śmietniki znajdują się w wielu miejscach , i tak: 

- Kaźmierzyn – przy wjeździe do Kaźmierzyna od strony Młyna po prawej stronie , 
- Śliwkowo – przy trasie w stronę Łówkowic , lewa strona; 
- Józefowo – w stronę posesji p.Herdzika; 
- Wólne – pas nadwiślański w stronę Nieszawy; 
- Bertowo II – niedaleko figurki.  
   
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Budżetowej i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej   Pana Michała Dyko. 
      
Przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował, że pierwsze posiedzenie komisji 
odbyło się 24 stycznia 2007 r. Tematem posiedzenia było opracowanie planu pracy 
na 2007 rok. Plan pracy Komisji uwidoczniony jest w protokole z tego posiedzenia. 
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W posiedzeniu Komisji udział wzięła dyrektor ze szkoły w Niszczewach 
przedstawiając koszty utrzymania szkoły. 
  
      Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 21 marca 2007 r. Tematem obrad była 
analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. W posiedzeniu 
udział wzięli Wójt Gminy- P.Marciniak , Przewodnicząca Rady- M.Bierzyńska oraz 
Skarbnik Gminy – D.Roszko. Komisja jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu 
gminy za 2006 rok. Komisja przyjęła strategię naprawy dróg gminnych oraz omówiła 
stan Kościoła w Przypuście. 
 
     W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji , tematem 
posiedzenia było przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2006 r. Komisja 
dyskutowała na temat dalszych losów Szkoły Ogrodniczej w Aleksandrowie Kuj. , 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy oraz kanalizacji w m.Zbrachlin, Kaźmierzyn . 
Była dyskusja na temat podjęcia działań w celu ratowania Kościoła w m.Przypust. 
 
    Czwarte posiedzenie odbyło się w dniu 26 czerwca 2007 r. Tematem była realizacja 
zadań inwestycyjno – termomodernizacji budynków komunalnych . W posiedzeniu 
komisji udział wzięli : Z-ca Wójta – E.Musiał , Skarbnik Gminy – D.Roszko , 
Przewodnicząca Rady- M.Bierzyńska.  
 
     Komisja na piątym posiedzeniu w dniu 4 lipca 2007 r. przeprowadziła analizę 
przygotowania do remontów w okresie wakacyjnym. W spotkaniu udział wzięli 
dyrektorzy szkół . Komisja złożyła wizytę w Kościele w Przypuście i stwierdziła, że 
należy podjąć dalsze działania w celu ratowania tego zabytku. Na tym posiedzeniu 
był wniosek , aby w czasie wakacyjnym zbudować wiaty dla dzieci w m.Wólne , 
Michalin. 
 
      Szóste posiedzenie odbyło się 24 sierpnia 2007 r. Tematem spotkania było 
omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2007 r. W 
spotkaniu udział wzięły Pani Skarbnik oraz Pani Przewodnicząca Rady.  
 
    W dniu 30 sierpnia 2007 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie , aby ocenić 
przygotowanie szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego . W tym wyjazdowym 
spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca Komisji Budżetu, Planowania 
Przestrzennego    i Porządku Publicznego – M.Kulińska i Przewodnicząca Rady 
Gminy – M.Bierzyńska . 
Komisja po spotkaniu z poszczególnymi dyrektorami tych placówek nie wniosła 
większych uwag i uważa , że szkoły były przygotowane do rozpoczęcia roku 
szkolnego. 
     W dniu 21 listopada 2007 r. odbyło się ósme posiedzenie Komisji w celu 
opiniowania stawek podatkowych i opłat na 2008 r. oraz analiza projektu budżetu 
Gminy Waganiec na 2008 r. W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik Gminy – 
D.Roszko , która przedstawiła  stawki podatkowe proponowane przez Wójta Gminy  
na 2008 r. 
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Opinie członków komisji co do stawek w niektórych pozycjach były zróżnicowane , 
jednak po analizie tych stawek Komisja przedstawiła swoje propozycje , które 
stanowią załącznik do protokołu z tego posiedzenia. 
 
      W dniu 5 grudnia 2007 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie w celu kontroli ile razy 
na trasie zatrzymuje się autobus szkolny , przewożący dzieci do szkół na terenie 
gminy. Były co do tego tej sprawy uwagi . W spotkaniu udział wzięła 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – M.Kulińska . Sprawozdanie z kontroli jest 
przedstawione w protokole Nr 9/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku. 
 
    Ostatnim posiedzeniem Komisji w 2007 roku było spotkanie z dniu 12 grudnia , 
Komisja zajmowała się projektem budżetu Gminy na 2008 rok. 
Projekt budżetu gminy na 2008 r. przedstawiła Pani Skarbnik D.Roszko . Komisja co 
do projektu budżetu Gminy Waganiec na 2008 rok nie miała większych uwag. 
Dyskusja komisji na ten temat stanowi treść protokołu komisji nr 10/07. 
  
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji  
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  i poprosiła o zabranie głosu 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Wojciecha Kulpę .  
 
Przewodniczący Komisji Rolnej – poinformował, że Komisja powołana została 
uchwałą Nr I/8/07 Rady Gminy Waganiec V kadencji  z dnia 24 listopada 2006 r.                
w składzie : 

1. Dybowski Jerzy 
2. Dyko Michał 
3. Kotrych Zbigniew 
4. Kulpa Wojciech 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła siedem protokołowanych posiedzeń . 
      Na pierwszym posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 r. komisja przyjęła plan 
pracy komisji na 2007 r.  
      Następne posiedzenie odbyło się 26 marca 2007 r. na tym posiedzeniu komisja 
analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2006 r.  
      Na trzecim posiedzeniu komisji , które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2007 r. 
komisja przygotowała sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska za 2007 r. 
      Czwarte posiedzenie komisji odbyło się 26 czerwca 2007 r. na którym członkowie 
komisji omówili realizację zadania inwestycyjno – termomoderniazacyjnego 
budynków komunalnych. 
       Następne posiedzenie komisja odbyło w dniu 28 sierpnia 2007 r. , na tym 
posiedzeniu  komisja zajęła się omówieniem informacji z wykonania budżetu gminy 
Waganiec za I półrocze 2007 r.  
      Kolejne posiedzenie odbyło się 20 listopada 2007 r. , podczas tego posiedzenia 
komisja opiniowała stawki podatkowe i opłaty na 2008 r. oraz wstępnie analizowała 
projekt budżetu gminy Waganiec na 2008 r. 
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      W dniu 13 grudnia 2007 r. komisja odbyła siódme posiedzenie, na którym 
członkowie komisji przeanalizowali projekt budżetu gminy Waganiec na 2008 r. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Wiatrowskiego .  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że Komisja Rewizyjna                          
w 2007 r. odbyła 8 posiedzeń .  
- w dniu 16 stycznia 2007 r. pracowała nad ustaleniem planu pracy i ustaleniem 
planu kontroli na 2007 r.  
- w dnu 19 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie nad analizą sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2006 r. , w sprawach rożnych poruszono sprawę 
kierowcy w OSP Zbrachlin, budową drogi przy ul.Osiedlowej   
- w dniu 23 marca 2007 r.  komisja pracowała nad analizą  sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2006 rok – część II oraz analizowała dokumentację 
dotycząca budowy  drogi przy ul.Osiedlowej ( plany, kosztorys, projekty). 
- w dniu 27 marca 2007 r. opracowano wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Waganiec za rok 2006. i opinię komisji w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Waganiec za rok 2006. 
- w dniu 23 kwietnia 2007 r. realizowano wniosek radnego Krygera Ewarysta w 
sprawie drogi przy ul.Osiedlowej , analiza dokumentacji , wniosek końcowy z pracy 
komisji ,  sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2006. W sprawach 
różnych : zakup sprzętu na potrzeby Gminy Waganiec, odzyskanie zaległych 
podatków, sprzedaż bazy po kotłowni w Wagańcu. 
- w dniu 26 czerwca 2007 r. omówiono realizację zadania inwestycyjno – 
termomodernizacyjnego budynków komunalnych . 
- w dniu 23 sierpnia 2007 r. omówiono informacje z wykonania budżetu gminy 
Waganiec za I półrocze 2007 r. , w sprawach różnych : rekultywacja terenu w 
Zbrachlinie, budowa planu zabaw w Wagańcu , zakup ciągnika dla gminy 
Waganiec, koszty utrzymania szkół, docieplenie obiektów gminnych. 
- w dniu 22 listopada 2007 r. opiniowano stawki podatkowe i opłaty na 2008 r.                          
i pracowano nad  analizą projektu budżetu gminy Waganiec na 2008 r. W sprawach 
rożnych : zwiększenie kwoty na zakup ciągnika , finansowanie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Waganiec, koszty utrzymania Gminnego Klubu Sportowego 
„Sadownik” , funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Sierzchowie  . 
- w dniu 11 grudnia 2007 r. na ostatnim posiedzeniu w 2007 roku komisja 
analizowała projektu budżetu Gminy Waganiec na 2008 r. ,zajmowała się także :  
reorganizacją sieci szkół na terenie Gminy Waganiec, zakupem ciągnika , zakupem 
ładowacza, wydzierżawieniem działki po kotłowni w Wagańcu, analizą dotacji dla 
Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik”  za III kwartał 2007 r. i utrzymaniem 
dotacji dla Klubu w wysokości 75.000 zł., wyraziła również zgodę  na 6% prowizję 
dla sołtysów. 
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Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej i zamknęła punkt sprawozdawczy Komisji Stałych rady Gminy za 2007 r. 
 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – zgodnie z następnym punktem porządku obrad  
przedstawiła sprawozdanie  z pracy Rady Gminy Waganiec V kadencji za 2007 rok. 
           Wspólnota samorządowa Gminy Waganiec zgodnie z ordynacją wyborczą             
w dniu 12 listopada 2006 roku wybrała 15 radnych na V kadencję Rady Gminy 
Waganiec w składzie : 

1. Monika Bierzyńska  
2. Pietrus Ewa     
3. Brzeziński Edward  
4. Dybowski Jerzy  
5. Dyko Michał  
6. Kłos Jan  
7. Kotrych Zbigniew 
8. Krygier Ewaryst    
9. Kulińska Maria  
10. Kulpa Wojciech  
11. Michalska Jadwiga    
12. Nowak Jerzy  
13. Rydlewski Krzysztof  
14. Szudzik Sławomir  
15. Wiatrowski Piotr  

 
W 2007 roku Komisje Stałe Rady Gminy pracowały na podstawie planów pracy 
przyjętych przez Radę Gminy Waganiec V kadencji w dniu 9 marca 2007 roku ,                
w składach :  

1. Komisja Rewizyjna  : P.Wiatrowski – przewodniczący Komisji, członkowie : 
W.Kulpa,  E.Brzeziński, Jan Kłos. 

2. Komisja Budżetu, Finansu, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego : przewodniczący – M.Kulińska , członkowie : J.Michalska , 
J.Nowak, S.Szudzik. 

3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej : przewodniczący - 
M.Dyko, członkowie : E.Krygier, J.Michalska , E.Pietrus. 

4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska : przewodniczący -  W.Kulpa, 
członkowie – J.Dybowski, J. Kłos, M.Dyko 

 
W omawianym okresie Rada Gminy wykonała zadania zapisane w ustawie z dnia             
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i inne zadania wynikające z przyjętego                    
w dniu 9 marca 2007 r.  planu pracy Rady Gminy V kadencji na 2007 rok . 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 protokołowanych sesji przy 90% obecności 
radnych na obradach. 
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Realizując zadania powierzone Radzie w okresie tym podjętych zostało 51 uchwał , 
które były realizowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy w ciągu 
całego roku 2007 : 

- w dniu 9 marca 2007 r.  

1. Nr V/27/07 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007. 

2. Nr V/28/07 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
3. Nr V/29/07 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej . 
4. Nr V/30/07 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy   

na 2007 rok. 
5. Nr V/31/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy   na 2007 rok. 
 
- w dniu 28  marca 2007 r.  

6. Nr VI/32/07 w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do 
wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów. 

7. Nr VI/33/07 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007. 

8. Nr VI/34/07 w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 170 i nr 171 
położonych w miejscowości Niszczewy.       

9. Nr VI/35/07 w sprawie  Straży Międzygminnej . 
 

- w dniu 26 kwietnia 2007 r.  

10. Nr VII/36/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za rok 2007. 

 

- w dniu 28 czerwca  2007 r.  

11. Nr VIII/37/07 w sprawie zmiany gminnego programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i patologii społecznej na 2007 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Patologii Społecznej . 

12. Nr VIII/38/07 w sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw 
z zakresu administracji rządowej,  dotyczących utrzymania grobów                              
i cmentarzy wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie 
powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów                    
i cmentarzy wojennych. 

13. Nr VIII/39/07 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007. 

14. Nr VIII/40/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Aleksandrowie 
Kujawskim.       

15. Nr VIII/41/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 
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16. Nr VIII/42/07 w sprawie wyrażenia opinii o zamianie gruntów położonych             
w miejscowości Zbrachlin, gm.Waganiec . 

 

- w dniu 12 lipca  2007 r.  

17. Nr IX/43/07 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007 – 
2014 

 

- w dniu 13 września  2007 r.  

18. Nr X/44/07 zmieniająca uchwałę Nr VII/41/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.              
w sprawie zasięgnięcia długoterminowej pożyczki: 

19. Nr X/45/07 zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.                     
w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Waganiec na 2007 r.  

20. Nr X/46/07 w sprawie udziału mieszkańców Gminy w budowie infrastruktury 
technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów                            
i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

21. Nr X/47/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy 
Waganiec z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjna Sp. z o.o. umowy najmu 
lokali   i części dachu na czas nieokreślony 

22. Nr X/48/07 w sprawie wyrażenia opinii na zbycie koparko-spycharki 
„BIAŁORUŚ”  

23. Nr X/49/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego                                 
w Aleksandrowie Kujawskim 

24. Nr X/50/07 w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta 
Bydgoszcz z dnia 27.06.2007 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego                   
w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności 
podstawowej. 

 

- w dniu 7 listopada  2007 r.  

25. Nr XI/51/07 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007. 

26. Nr XI/52/07 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec                
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008  rok . 

27. Nr XI/53/07 w sprawie: udziału mieszkańców gminy w budowie 
infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie 
wodociągów i kanalizacji i ustalania wysokości stawki  procentowej opłaty 
adiacenckiej. 

28. Nr XI/54/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 

29. Nr XI/55/07 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości  i porządku 
na terenie Gminy Waganiec. 

30. Nr XI/56/07 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu. 
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31. Nr XI/57/07  w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół . 
 

- w dniu 3 grudnia 2007 r.  

32. Nr XII/58/07 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007. 

33. Nr XII/59/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 
2008 oraz  w sprawie  poboru tego podatku.   

34. Nr XII/60/07 w  sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008. 

35. Nr XII/61/07 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz w 
sprawie poboru tego podatku. 

36. Nr XII/62/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. 

37. Nr XII/63/07 w sprawie  w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody                         
i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2008. 

38. Nr XII/64/07 w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół. 
 

- w dniu 27 grudnia 2007 r.  

39. Nr XIII/65/07 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007. 

40. Nr XIII/66/07 w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki                         
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

41. Nr XIII/67/07 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za  inkaso. 
42. Nr XIII/68/07 w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/07 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 
podatkowym 2008. 

43. Nr XIII/69/07  w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/07 Rady Gminy Waganiec 
z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 
2008 rok oraz w sprawie poboru tego podatku. 

44. Nr XIII/70/07 w sprawie zmiany uchwały nr XII/59/07 Rady Gminy Waganiec 
z dnia 3 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

45. Nr XIII/71/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2008 : 
46. Nr XIII/72/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu 
stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec.    

47. Nr XIII/73/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy    
Waganiec 

48. Nr XIII/74/07 w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Waganiec 



 
43

49. Nr XIII/75/07 w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym na okres  do 10 lat  nieruchomości gruntowej będącej  
własnością Gminy Waganiec. 

50. Nr XIII/76/07 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
położonej  w miejscowości Przypust. 

51. Nr XIII/77/07 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości                            
i porządku na terenie Gminy Waganiec. 

 
Podjęte uchwały opiniowane były przez Wydział Prawny Kujawsko – Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura Włocławek , jak i Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. 
 
W większości podawane były do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz publikowane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego , w 2007 roku opublikowanych zostało 11 uchwał Rady Gminy. 
           
         Rada Gminy podczas omawiania projektu budżetu na 2007 rok pracowała                
w swoich składach i na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy, radni zgłaszali wnioski 
wyborców i swoje propozycje, oczywiście wszystkie nie znalazły swojego 
odzwierciedlenia w tym budżecie . 
           Rada Gminy wspólnie z sołtysami  wypracowała 73 wnioski , z których 47 
zostało zrealizowanych,  4 wnioski są w trakcie realizacji budżetu na 2008 rok , 
natomiast pozostałe 22 wnioski  nie zostały zrealizowane, niektóre z nie będą  
ponownie brane pod uwagę przy pracach nad budżetem gminy na 2009 rok  . 
          Rada Gminy często stawała przed koniecznością rezygnacji z mniejszych 
inwestycji w poszczególnych wsiach sołeckich gminy odstępując środki finansowe 
na rzecz  utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy, co przyczyniło się do 
podjęcia wstępnych decyzji odnośnie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w 
Sierzchowie .  
            Rada Gminy mając na uwadze dobro społeczeństwa opiniowała wnioski 
mieszkańców gminy, dyrektorów szkół , które były kierowane na ręce 
Przewodniczącego Rady Gminy , Wójta Gminy i Przewodniczących stałych komisji  
Rady Gminy. 
 
Realizując zgłaszane wnioski mieszkańców, radnych i sołtysów do zadań 
inwestycyjnych przyjętych przez Radę w 2007 roku i pozostających do realizacji na 
lata 2007 – 2009, należą : 

1. zakup i wymiana pompy głębinowej do studni Nr 3 ; 
2. kontynuacja budowy jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym 

Zbrachlinie ; 
3. budowa drogi w Brudnowie ; 
4. termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap 

(budynek administracyjny UG); 
5. termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap 

(budynek w m.Ariany); 
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6. budowa kanalizacji sanitarnej w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, 
Kaźmierzynie i Arianach oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych ; 

7. zakup pompy szlamowej; 
8. wykonanie odcinka sieci kanalizacji w Wagańcu; 
9. wykonanie placu zabaw w Wagańcu przy ul.Przechodniej; 
10.  budowa ścieżki rowerowej z Wagańca do Zbrachlina – inwestor Starostwo 

Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. 
 
Zadania te były zaplanowane ze środków własnych, kredytu, Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zasięgniętej pożyczki, Marszałka 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego .  
 
           Budżet Gminy w 2007 roku był obarczony zobowiązaniami wynikającymi z 
zaciągniętych pożyczek i spłat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego               
pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – I etap” 
– spłaty do uregulowania pozostały na lata 2008 – 2012; oraz w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej – na budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji, część zobowiązania została umorzona , jednak część spłat 
pozostała do uregulowania w latach 2008 - 2011 .   
 
          Aby zapoznać się z pracą Urzędu Gminy na każdej sesji przyjmowane były 
informacje z pracy Wójta Gminy w okresach miedzysesyjnych. 
Przedkładane były również  w ciągu roku sprawozdania za 2006 rok: Wójta z 
wykonania budżetu gminy, z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Informacji oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej . 
W celach sprawozdawczych zapraszani byli przedstawiciele : Komendy Powiatowej 
Policji w Aleksandrowie Kuj. , Komisariatu Policji w Nieszawie , Starostwa 
Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. , Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 
Kuj. oraz dyrektorzy Zespołów Szkół i Szkół Podstawowych z terenu gminy. 
Na obrady zapraszani byli i w nich uczestniczyli: Radny Powiatu 
Aleksandrowskiego z terenu gminy , przedstawiciele Urzędu Gminy oraz sołtysi z 
terenu Gminy i inni goście gdy wymagała tego tematyka pracy Rady. 
W 2007 roku na przełomie lutego i marca odbyły się na terenie gminy wybory 
sołeckie kadencja 2007 – 2011 , w pracach przeprowadzanych wyborów brali udział 
również radni Rady Gminy . 
          Najważniejszą sprawą w działalności Rady Gminy było umiejętne , 
przemyślane i przedyskutowane dzielenie środków finansowych przy analizowaniu 
projektu budżetu gminy , na posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy i wspólnym 
posiedzeniu radnych . 
Sprawozdanie w uproszczonym zarysie przedstawia pracę  Rady Gminy za 2007 rok, 
jednak radni  podejmując decyzje , które nie zawsze były jednogłośne , mieli na 
uwadze dobro  gminy i jej mieszkańców , a o całości pracy  świadczą podjęte 
uchwały i wnioski w 2007 roku . 
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Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali zamknęła ten punkt 
porządku obrad . 
 
Ad.17 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. zapytania            
i interpelacje radnych. Następnie udzieliła głosu radnym. 
 
Radny Dybowski – zwrócił się z zapytaniem – co z równiarką  i czy będzie 
pracowała w miejscowości Ariany i Kaźmierzyn? 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , czy Pani Przewodnicząca Rady 
uczestniczy w działaniach Leadera + i czy się mówi coś o tej „Zielonej Szkole” w 
Wólnem ? 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała , że nie była wydelegowana z Urzędu 
Gminy, ani z innej strony , aby uczestniczyć w tych działaniach  Leadera + .                             
Z własnej inicjatywy zapisała się o tego Stowarzyszenia i nie potrafi udzielić na jakim 
etapie jest realizacja programu „ Zielonej Szkoły” w Wólnem . Ale z tego co słyszała 
to w tej sprawie kontaktowała się z Wójtem Pani z Torunia, ale nie zna szczegółów. 
 
Wójt – poinformował, że ustawodawca zmienił zasady działania takich lokalnych 
grup i również Leader+ o ile w poprzednim okresie , gdzie część obecnych 
uczestniczyła w tych działaniach Strategii z zakresu działania Leadera+ , to wręcz 
samorząd nie był wskazany jako uczestnik tej organizacji . To od tego roku żadna 
lokalna grupa działania , która nie ma w swoim składzie samorządu – nie dostanie 
żadnych profitów finansowych . 
Chciał sprostować swoje wcześniejsze informacji, iż źle się wyraził informując o tym 
odroczonym na 3 kwartał w obszarze „Odnowa wsi” . To jest ten sam  segment 
finansów w którym jest realizowany Leader+ w ramach PROW. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził , że Leader+  powstał , aby samorząd pozytywnie 
zaopiniował wsparcie , aby otrzymali kredyty – one zostały przyznane i teraz jak to 
wygląda – co dalej? 
 
Wójt – poinformował, że działalność Leadera+ jest to umowne hasło , które 
aktywizuje lokalną społeczność . I etap - to grupa ludzi , która prowadzi działalność 
tego Ladera+, to tak zwane pieniądze na szkolenia. 
Odbywały się różne spotkania w różnych miejscowościach  również w naszej gminie. 
Aby wykreować te osoby , które chcą coś więcej zrobić niż tylko być mieszkańcem. 
Efektem tego etapu było założenie – związanie Stowarzyszenia pn. Partnerstwo 
Lokalne dla Ziemi Kujawskiej – zrzeszające ludzi z całego powiatu . I na tym etapie 
Statut przewidywał , że będą to osoby nie posiadające  osobowości prawnej , ale 
mogące współpracować  np. z samorządem jako osobą prawną. 
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I to Stowarzyszenie już po zawiazaniu – to już jest kolejny etap II – otrzymało 
pieniądze na tzw. projektu miękkie , są to takie projekty , które prowadzone przez ta 
grupę lokalnego działania nie powodują fizycznego powstania jakiegoś efektu- że nie 
pobuduje się drogi czy ścieżki. 
Natomiast za te miękkie projekty można było robić dokumentację , szkolić te grupy , 
prowadzić akcję propagandową typu wydawanie własnych materiałów , broszur, 
tzw. materiały propagujące poszczególne Gminy. 
III etap – który wchodzi teraz w życie , polega na sfinalizowaniu tych miękkich 
projektów . Czyli jak w przypadku naszej Gminy   jak są projekty na „Zieloną 
Szkołę” i jest na to dokumentacja , na świetlico – remizę w Zbrachlinie i świetlicę w 
Niszczewach oraz dokumentacja na te zadania tak samo ze ścieżką rowerową – to w 
tym etapie za te pieniądze które teraz zostaną uruchomione można zacząć 
realizować te projekty. 
I wg. tych etapów są prowadzone poszczególne działania – i te pieniądze jeśli 
dojdzie do realizacji to wówczas będzie można je pozyskać. 
Oprócz Leadera+ można pozyskać pieniądze na „Strategie Wiejskie” – w naszym 
przypadku uporządkowanie terenu przyległego do stawu i to jest ujęte w Strategii 
Rozwoju Gminy Waganiec . I w ramach tego programu można te pieniądze 
pozyskać. Program Leader+ to są specjalnie wyznaczone pieniądze na aktywizację 
gruntu na miejscu , lokalnie . I one w tych pierwszych etapach nie były adresowane 
do samorządów. Teraz założenia , że samorząd ma być członkiem takiego 
stowarzyszenia , jest takie , że stowarzyszenie bez pomocy samorządu z żadnym 
projektem nie ruszy. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa przeprowadzki z 
kotłowni w Wagańcu – gdzie jest to przenoszone ?, i jak jest z tym dzierżawcą? 
 
Wójt – stwierdził, że Wysoka Rada udzieliła upoważnienia do zawarcia umowy na 
dzierżawę tego obiektu. To jest w tej chwili przygotowany do realizacji , umowa jest 
przygotowana i w najbliższych dniach zostanie podpisana. Kontrahent ten 1 maja br. 
chce objąć w posiadanie terenu i budynek. 
Jeżeli chodzi o drugą części zapytania radnego – to jest na etapie przeliczenia 
możliwości postawienia wiaty przy oczyszczalni ścieków . W tej chwili poprosił o 
wyszacowanie kosztów budowy wiaty w formie murowanej i w formie stelażu 
obłożonego blachą –  to wyszacowanie jest przygotowane bez opłat. 
Na dzień dzisiejszy może powiedzieć , że z murowanej prawdopodobnie nic nie 
wyjdzie, bo koszt wynosi , aż 60 tys. zł . Ten drugi kosztorys będzie później i on 
pewno zmieści się w kosztach ujętych w budżecie. 
Natomiast śmieci, które tam są , to pozostają na miejscu, a te rzeczy które maja jakąś 
wartość są przemieszczane do pomieszczeń na oczyszczalni. 
  
Ad.18 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali zgodnie                           
z następnym punktem „Wolne wnioski”. 
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Radna J.Michalska – zgłosiła wniosek o zorganizowanie raz w roku zbiórki starych 
mebli niepotrzebnych rzeczy i ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 
w miejscowości : Kolonia Świete i Michalin. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – wnioskował o ustawienie znaku ograniczenia prędkości 
w m.Bertowo z tego co sobie przypomina , to Wójt informował o zleceniu wykonania 
znaków – czy Bertowo jest ujęte również w tych planach? 
Rada Gminy pozytywnie przyjęła ten wniosek i z tego co wie , to mieszkańcy 
Bertowa również interweniowali w tej sprawie. 
 
Wójt – stwierdził, że nie zlecał opracowania znaków drogowych, lecz zlecił 
opracowanie dokumentów pn. „organizacja ruchu drogowego”. 
Jest to dokument , który pozwala umieszczać w legalny sposób znaki drogowe                 
w pasie drogowym zarządzanym przez gminę. 
W tej chwili jeśli były umieszczane znaki było robione nielegalnie. Kwestia czy 
ustawiać kolejne znaki , czy poczekać jak ten projekt zostanie przyjęty w formie 
uchwały przez Radę Gminy. 
Została dopiero podpisana umowa - prace rozpoczęły się w październiku , i w tym 
okresie jest sytuacja samowolna . Jest również stwierdzenie , „ że dla mądrego nie 
potrzeba znaku , jednak dla głupiego ten znak nie wystarczy”  . 
 
Radna M.Kulińska – złożyła wniosek o zamontowanie w przyszłości progu 
zwalniającego przy obecnym placu zabaw i w przyszłości przy powstałym „Mini – 
Parku” w Wagańcu. Stwierdziła, aby rozważyć ta sprawę już teraz. Będą to miejsca 
odwiedzane przez mieszkańców z dziećmi i w tym miejscu jest to konieczne . 
 
Radny J.Kłos – wnioskuje o zmianę włączania i wyłączanie oświetlenia ulicznego w 
m.Niszczewy, obecnie włącza się przed 1600i wyłącza o godz. 100i ponownie włącza o 
godz. 500 – i wyłącza o godz. 700. 
Czyli chodzi o przesterowanie jest to prośba mieszkańców : włączanie o 2000 – a 
godz. 500 wyłączanie tj. 1 godz. oszczędności. Jest to oświetlenie przy osiedlu i w 
kierunku szkoły w Niszczewach. 
 
Wójt – stwierdził, że jest to tak ustawione przez Energetykę – jest to  zegar 
astronomiczny tej najnowszej generacji, jest na nim ustawiony punkt uprzedzenia , 
bądź opóźnienia i być może jest taka możliwość tej zmiany . Powinno być ustawione 
1,5 godz. po zachodzie słońca , a załączać o godz. 100 i 1 godz. przed wschodem 
słońca włączyć. 
 
Radny J.Kłos – przy wiacie w m.Śliwkowo miała być ławka do tej pory nie ma jej – 
wnioskuje ponownie o ustawienie takiej ławki . 
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Radny P.Wiwatowski -  – zwrócił się do Wójta – przez Konstantynowo idzie 
budowa autostrady i w planie prawdopodobnie nie jest zaznaczone , że trzeba 
przebudować tam zbieracz  jest to odcinek  drogi ok.700 m , a przecież pola są zalane                      
ok.20 ha. 
Robili odwierty próbne i prawdopodobnie uszkodzili ten zbieracz i on się zamulił                  
i woda nie odchodzi – przy studzienkach pełno wody i przechodzi ona na drugą 
stronę wiaduktu na działkę p.Andrzejczaka. 
  
Wójt – poinformował, że nie ma Inspektora ds. rolnictwa i teraz tego nie sprawdzi – 
jednak uzgadniał przebudowę instalacji na pewnych odcinkach . Stwierdzi, że jest to 
dość istotna sprawa i nie sądzi aby zostało pominięte. 
 
Sołtys J.Wiwatowski – osoba zgłaszająca ten problem twierdzi, że widziała tą 
dokumentację i w Brudnowie  jest , a w Konstantynowie nie ujęte. 
 
Wójt – mogło na tym terenie nie być jeszcze uzgodnień. 
 
Sołtys J.Wiwatowski  - w gazecie wyczytał, że „ Sołtysi gminy dostali 6% prowizji  - 
i jest to jedna z kwot większa w rejonie” Jednak Raciążek przyznał 7% i zakupiono 
dla każdego sołectwa tablice ogłoszeniowe , bardzo dobrze wykonane , oszklone. 
Stwierdził, że nie po to o tym mówi aby dostać taką tablicę , takiej tablicy by nie 
chciał, tylko chodzi o koszulki foliowe,  aby zabezpieczyć dokument przed deszczem              
i przypomina się również o 2 tablice ogłoszeniowe które miał ktoś dostarczyć na 
Konstantynowo. 
Do sołtysów są komentarze , że nie mają dużo zajęć, iż mieszkańcy płacą podatki w 
Urzędzie i  tu jest prawda z tymi opłatami, ale co ma sołtys zrobić z rolnikiem , który 
wybiera taka formę płatności.  
Następnie przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy sołtysa: sprawa eternitu , 
informacja wyszła z Urzędu , trzeba powiadomić mieszkańców , że będzie spis i on 
jako sołtys by ten spis również zrobił. Jak były potrzebne podpisy do obrony 
cukrowni , to zebrał tych podpisów 20 i wysłał.  W dniu 23 stycznia br. – KRUS 
szkolenie , aby  poinformować wszystkich , to musi pokonać 7 km. ( w obie strony) . 
W dniu 24 stycznia br. następny dokument Międzynarodowe Targi w Poznaniu – to 
ogłoszenie wywiesza na drzewie . Jak był sklep , to wszyscy mieszkańcy mogli się w 
sklepie z informacjami zapoznać , a teraz nie ma sklepu , to trzeba tych rolników w 
przysiółkach również powiadomić. W dniu 28 lutego br. sprawa grypy ptaków 
ogłoszenie 7 km. do zrobienia. W dniu 14 lutego br. ODR ogłoszenie o szkoleniu 
rolników. W dniu 19 lutego br. dopłaty obszarowe ODR ogłoszenie o szkoleniu. W 
dniu 26 lutego – informacja o zamiarze likwidacji Szkoły w Sierzchowie , to kurenda 
i do jednego sąsiada dostarczył , gdyż jego dzieci chodzą do tej szkoły. W dniu 12 
marca br. znów ODR ogłoszenie o dopłatach obszarowych. W dniu 10 marca br. 
informacja o badaniach dla kobiet w Bydgoszczy – ogłoszenie . To jest praca sołtysa 
za I kwartał , ale są jeszcze inne sprawy , jak światło uliczne – modernizacja linii była 
w Konstantynowie i od września zeszłego roku nie była ani jedna lampa podłączona. 



 
49

Pan Wójt informował do Energetyki , oni udzielili informacji , że przewód jest 
doprowadzony, ale lampy nadal się nie palą. 
W ostatnich dniach się zdenerwował, iż sąsiad zarzucał , że u sołtysa jest oświetlenie 
uliczne , a u niego nie! Poszedł z synem i okazało się , że nie ma podłączonego 
przewodu. Zaalarmował Energetykę , rozmawiał z samym Dyrektorem, to został ten 
przewód dopiero podłączony , ale pracownicy twierdzą, że inną pracę wykonali – ale 
na tyle zgłoszeń ciężko było przyjechać , a jak przyjechali podłączyli tylko przewód, 
a lampy nadal nie ! - za co tu się płaci ? 
Wykup gruntu pod autostradę – z tym było tez dużo kłopotu, gdyż nie wszyscy już 
zamieszkują na terenie Konstantynowa. I nie można mówić , że sołtysi nie mają 
pracy. 
 
Wójt – poinformował, że zna pracę sołtysów , a to co pisze dziennikarz , to trudno 
mu się do tego ustosunkować. 
 
Sołtys Urbański – poruszył sprawę w Wydziale Komunikacji w Starostwie 
Powiatowym , gdyż nic nie można załatwić,  są polecenia aby się umawiać przez 
telefon,  a tą drogą nie można się do nich dodzwonić . 
    
Sołtys Czekała – potwierdziła ta sytuację , gdyż czekała 3 godziny i w tym czasie 
żadnej osoby nie obsłużył Wydział Komunikacji . Stwierdziła, że piją tylko kawki i 
nie robią nic, a jak ktoś prosi o ewentualne załatwienie , to wypraszają , gdyż jest do 
wyznaczonej godziny np. pół godziny. Urzędy są dla petentów , a nie odwrotnie! 
 
Radny P.Wiatrowski – stwierdził, że również jest taka sytuacja – wnosi do Pana 
wójta o interwencję w tej sprawie u Pana Starosty- gdyż to nie jest instytucja , której 
my podlegamy, ale powinna nam służyć. Zabrano to zadanie gminie , to teraz 
naszych mieszkańców powinno się inaczej traktować, a nie zbywać.  
 
Radny S.Szudzik – stwierdził, że należałoby ta sprawę zgłosić do radnego 
powiatowego. 
Sekretarz obrad radna E.Pietrus przedstawił wnioski zgłoszone na XVI Sesji                   
V kadencji Rady Gminy : 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  

1. zorganizowanie raz w roku zbiórki starych mebli niepotrzebnych rzeczy. 
2. ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci w miejscowości : 

Kolonia Świete i Michalin. 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa Pana P.Kulińskiego  

3. ustawienie znaku ograniczenie prędkości w miejscowości Bertowo – 
ponowienie wniosku. 

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa  
4. zamontowanie ławki w postawionej wiacie w miejscowości Śliwkowo 
5. ustawienie włączania i włączania oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Niszczewy. 
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską  
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6. zamontowanie progu zwalniającego przy placu zabaw - ul.Kujawska 
Waganiec. 

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego 
7. dostarczenie dwóch tablic ogłoszeniowych do miejscowości Konstantynowo  

- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego  
8. zgłoszenie interwencji przez Wójta Gminy do Starosty Aleksandrowskiego                     

w sprawie rozwiązania sprawy załatwiania interesantów z terenu Gminy 
Waganiec w Wydziale Komunikacji . 

Ad.19 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
XVI  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1515               

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Bierzyńska 

Protokołowała: 
Iwona Marciniak 
 


