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Ad.1 

Otwarcia obrad XXIV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych i  zaproszonych gości  : Wójta Gminy Waganiec – P.Marciniaka, Z-cę Wójta 
– E.Musiała , Skarbnika Gminy – D.Roszko oraz sołtysów. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
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 . 

1. Otwarcie XXIV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacje Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2009 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2009 : 
a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej . 

7. Podjęcie uchwały 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.    
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a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

      8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Waganiec. 

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

9. Zapytania i interpelacje radnych.  
10. Wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad XXIV  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad . 

 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska przeszła do następnego punktu porządku 
obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, 
następnie zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

radną E.Pietrus. 

 
Ad.4 

Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie informacji  
z pracy w kresie międzysesyjnym. 
 

Wójt – poinformował, że w tym okresie wydał trzy zarządzenia Wójta Gminy : 
1. Zarządzenie nr 37/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie otwartego konkursu 
ofert na wykonanie w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Termin składania ofert – do 16 stycznia 2009 r., jest to konkurs dwuetapowy: 
pierwszy etap, to zapoznanie się z ofertami i drugi etap, ocena merytoryczna. 
Wysokość środków publicznych  -  do wysokości określonej uchwałą budżetowa na 
rok 2009. Wykonanie zarządzenia powierzone zostało referatowi ds. kadr. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
2. Zarządzenie nr 38/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku 
ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze – informatyka. Komisja  rekrutacyjna w 
składzie : Edward Musiał – z-ca wójta, przewodniczący komisji oraz Żanna Kaniuka 
– ref.ds finansowych, członek komisji oraz Ewelina Ferner – ref.ds kadr – członek 
komisji. 
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Zadania komisji : analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów, 
ustalenie czy spełniają warunki formalne i posiadają wymagania kwalifikacyjne 
określone w ogłoszeniu o naborze oraz przedstawienie Wójtowi listy kandydatów 
spełniających warunki naboru w terminie do 29 grudnia 2008 r. włącznie. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
3. Zarządzenie nr 38/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów 
przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub 
opiekunów prawnych  z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka 
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku 
zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 
Zwrot kosztów przejazdu: 
1) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum przysługuje uczniom 
niepełnosprawnym, wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy, 
2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, przysługuje uczniom z 
niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 
3) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub 
ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki przysługuje niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim, 
4) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, przysługuje dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 
Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych 
jest złożenie wniosku. 
Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów przejazdu uczniów określonych w § 2 oraz 
ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych jest przedstawienie: orzeczenia o 
niepełnosprawności ucznia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
skierowanie do placówki wydane przez właściwego Starostę. 
Zwrot kosztów następuje na postawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Waganiec 
a rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół  
w Wagańcu. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 
2008 r. 
 
Wójt w dalszej kolejności przedstawił informację z pracy Urzędu Gminy : 
- Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności : urodzeń 4, małżeństw 1, zgony 2, 
przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego 2, wymeldowania poza 
gminę 3, zameldowania na pobyt stały(spoza gminy) 7, przemeldowania na terenie 
gminy 1, zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy) 6, zgłoszenie pobytu 
czasowego poza gminę 3, wydano odpisów aktów USC – skróconych 5, udzielono 
informacji adresowych na wniosek 5, wydane dowody osobiste 14 , liczba dowodów 
osobistych pozostałych do wymiany 16. 
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- Realizacja zadań przez wykonawców wyłonionych w przetargach o zamówienie 
publiczne : „Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, 
Zbrachlinie Nowym i Wójtowce (Plebance)”- w dniu 22.12.2008r. dokonano odbioru 
częściowego robót zaplanowanych do wykonania w 2009 r.; dostawa autobusu 
szkolnego – z uwagi na łączony wyjazd, po odbiór  autobusu, z innymi gminami 
odbioru dokonano w dniu dzisiejszym; budowa wiaty – garażu na terenie gminnej 
oczyszczalni ścieków – odbiór robót; dostawa oleju opałowego do kotłowni w 
budynkach komunalnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy w ilości około 
93 tysięcy litrów- przetarg wygrała firma Petro Centrum z Płock, która zastosowała 
opust cenowy w wysokości 83 zł  netto za 1000 litrów od ceny dnia PKN ORLEN 
S.A. 
- Z działalności referatu kadr : zatrudnienie – w dniu 04.12.2008 r. zostały ogłoszone 
konkursy na wolne stanowiska pracy: główny księgowy GOPS oraz informatyk. 
Na stanowisko pracy informatyka wpłynęły dwie oferty: Pana Sebastiana 
Łopatowskiego (oferta nie spełniała warunków formalnych), Pana Patryka 
Cieślewicza (oferta spełniała warunki formalne). Natomiast na stanowisko pracy 
głównego księgowego GOPS nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. 
Konkurs został powtórzony. Termin składania dokumentów upłynie 09.01.2008r. 
W ramach współpracy z Sadem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 
05.12.2008 r. zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan Dariusz Szajerski (6 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
- Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska : zakupiono pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów ( 1 szt. dzwon – szkło, 2 szt. siatkowe – tworzywa 
sztuczne oraz 6 szt. koszy ulicznych; przesłano do zaopiniowania przez Wojewodę 
kuj. Pom. 9 szt. wypełnionych częściowo wniosków o udzielenie kredytu oraz 
zebrano 2 szt. kolejnych; zorganizowano spotkanie informacyjno – szkoleniowe 
dotyczące wprowadzania programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów OSN dla miejscowości : Konstantynowo, 
Wiktoryn, Brudnowo i Kol. Świete ; sporządzono wstępne listy gospodarstw 
objętych programem dla obszarów OSN dla miejscowości : Kol. Święte , Wiktoryn , 
Konstantynowo; podano do publicznej wiadomości informację o możliwości 
zgłoszenia posesji do udziału w konkursie na „Najładniejszą dekorację 
Bożonarodzeniową”. 
- W ramach działalności referatu ds. budownictwa i dróg wydano : 6 wypisów ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Waganiec, 1 decyzję o warunkach zabudowy celu publicznego, 2 zaświadczenia  
o nadaniu numeru nieruchomości, 1 postanowienie uzgadniające budowę zjazdu  
z działki na drogę gminną . Wszczęto 1 postępowanie o wydanie decyzji  
o warunkach zabudowy.   
 
Kilka dni temu zakończyła się kontrola problemowa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Włocławku, zakres kontroli obejmował zasady udzielania 
dodatków mieszkaniowych. Protokół liczył kilkadziesiąt stron, łącznie  
z załącznikami . O zaleceniach pokontrolnych jeśli takie będą poinformuje. 
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Wójt – poinformował, że w skrócie przedstawił pracę swoją i poszczególnych 
działów tut. Urzędu , jeśli są pytania , to postara się udzielić odpowiedzi. 
 

W związku z brakiem zapytań z sali Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi 
za udzielone informacje i zamknęła ten punkt porządku obrad. 
 

Ad.5 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali 
wraz z zaproszeniami  w związku z następnym punktem porządku obrad tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na 2009 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej.  
Następnie otworzyła dyskusję. 
 
Wójt – poinformował, że ten przedstawiony materiał jest dość obszerny i szeroko 
obejmuje tą problematykę i te zagadnienia , które są przeprowadzane na terenie 
gminy i nie odbiega on w dużej mierze od tego obowiązującego przyjętego przez 
radę na ten rok.  
 
W związku z brakiem dyskusji z sali Przewodnicząca Rady odczytała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na 2009 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej – stanowi on zał. nr 2  do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr XXIV/133/08 w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2009 rok oraz w sprawie 

ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej – stanowi ona zał. nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt przyjętego 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2009.  
Poinformowała, że punkt ten został rozpisany na podpunkty i zgodnie z tą 
kolejnością będzie rozpatrzony : 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  
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Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2009 – stanowi on zał. nr 4  do protokołu. 
 
Wójt – poprosił , aby w pierwszej kolejności zostały przegłosowane autopoprawki do 
projektu budżetu. 
 
Przewodnicząca Rady – zgodnie z wnioskiem Wójta poprosiła o wgląd do 
otrzymanych autopoprawek do projektu budżetu na 2009 r. – wersja  II,  
i poinformowała, że będą one  kolejno odczytane i głosowane . 
Stwierdziła, że w pierwszej kolejności przedstawi wnioski komisji stałych Rady 
Gminy z dnia 17.12.2008 r. : 
 
1. Dział  754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” rozdz.75411, 
§§ 6620  - dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – 
zmniejszenie o 70.000 zł . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
2. Dział 710 „Działalność usługowa” rozdz.7104, §§ 4300 - Opracowanie Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego – zmniejszenie o 15.000 zł  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
3. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80113, §§ 6060 – zakup pojazdu do 
dowozu uczniów do szkół – zwiększenie o 60.000 zł . 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
4. Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” rozdz. 90015, §§ 6050 - 
budowa  linii oświetleniowych – zwiększenie o 15.000 zł  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
5. Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 8010, §§ 4210 – zakup okien do budynku 
Szkoły Podstawowej w Niszczewach (10 szt.) – zwiększenie o 6.000 zł  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
6. Dział 750 „Administracja Publiczna”rozdz. 75075, §§ 4210 – zakup instrumentów 
dla Orkiestry Działającej przy Zarządzie Gminnym OSP – zwiększenie o 4.000 zł . 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  
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Następnie przedstawi wniosek opiekuna dziecka niepełnosprawnego z końca 
miesiąca listopada 2008 r.: 
 
7.  Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110, §§ 4210 – zwrot kosztów 
przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz opiekunów z miejsca zamieszkania do 
szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego -  zwiększenie o 2.500 zł.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
Wniosek wynikający z uchwały Nr XXII/125/08 z dnia 28 listopada 2008 r.: 
8. Dział 750 „Administracja Publiczna” rozdz. 75095, §§ 4430 – składka członkowska 
na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi 
Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.- zwiększenie o 20 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
Następnie zabezpieczenie finansowe pozycji 7 i pozycji 8 przegłosowanej przez Radę 
w dniu dzisiejszym:  
9. Dział 758 „Różne Rozliczenia” rozdz. 75818, §§ 4810 – Rezerwa ogólna – 
zmniejszenie o 2.520 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 

Ostatnia autopoprawka, to przesunięcie terminu realizacji zadania z 2008 r. na 2009r.: 
10. Dział 750 „Administracja Publiczna” rozdz. 75023,– ustanowienie symboli gminy 
(herb, barwy) – zwiększenie o 5.000 zł w §§ 4170, zmniejszenie o 5.000 zł  w §§ 4300. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną 

autopoprawkę do projektu budżetu na 2009 r.  

 
Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2008  wersja II - stanowi 

zał.  nr 5  do niniejszego protokołu. 

 
W dalszej części tego punktu odczytała uchwałę nr 257/2007 Składu Orzekającego  
Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2009 rok wraz 
z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego  – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 6  do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : przewodniczący - Halina Strzelecka ; członkowie - Daniel Jurewicz i  Jan 
Sieklucki  postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy 
Waganiec na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji 
o stanie mienia komunalnego 
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Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę nr 258/2008 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 
grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego , przedstawionego przez Wójta Gminy Waganiec w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy na 2008 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu 
prognozy kwoty długu. – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 7  do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : przewodniczący - Halina Strzelecka ; członkowie - Daniel Jurewicz i  Jan 
Sieklucki ,  postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu 
budżetowego , przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec 
na 2008 r. oraz prawidłowości załączonej  do projektu budżetu prognozy kwoty 
długu. 
 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnych punktów tj. opinie Komisji 
Stałych Rady Gminy i wnioski radnych oraz dyskusja nad wniesionymi poprawkami   
i ich przegłosowanie, 
 
Otworzyła dyskusję i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Stałych 
Rady i radnych , w pierwszej kolejności Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów 
Planowania Przestrzennego  i Porządku Publicznego  – M.Kulińską . 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej :  poinformowała, że na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji , Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy 
przedstawili wypracowane na swoich posiedzeniach uwagi dotyczące projektu 
budżetu gminy na 2009 r.  
Dochody projektowane są o 4.070.000 zł mniejsze od wydatków planowanych.  
Deficyt budżetu gminy ma być pokryty kredytami i pożyczkami oraz środkami 
wolnymi gminy. Na dochody gminy komisje, radni nie mają wpływu – 
projektowanie dochodów też jest nieprecyzyjne ponieważ bardzo trudno to 
wyliczyć. Dyskusja wszystkich komisji dotyczyła działu oświata i wychowanie - jak 
co roku z budżetu gminy, trzeba do oświaty dokładać.  
 
Wpłynął wniosek od Pani Dyrektor za Szkoły Podstawowej w Niszczewach do Rady 
Gminy o zwiększenie w budżecie kwoty na zakup okien do szkoły po dyskusji radni 
zaakceptowali wymianę dodatkowych okien w szkole. 
Radni podczas głośniej dyskusji analizowali dział dotyczący Gminnego Klubu 
Sportowego Sadownik. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny P.Wiatrowski 
zaproponował obniżenie w tym dziale z planowanej kwoty 60.000 zł o 10.000 zł. Po 
burzliwej dyskusji kwota ta pozostała w GKS „Sadownik” . 
Radni negatywnie przyjęli wniosek Wójta o pozostawienie w projekcie budżetu 
planowanych 70.000 zł jako dotację na zakup samochodu  ratowniczo – gaśniczego 
dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Aleksandrowie Kuj.   
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Komisje przyjęły, aby z tej kwoty 70.000 zł - na zakup autobusu do przewozu dzieci 
do szkół przeznaczyć kwotę 60.000 zł., na zakup instrumentów dla  Orkiestry 
działającej przy Zarządzie Gminnym OSP przeznaczyć kwotę 4.000 zł i  na zakup 10 
szt. okien do Szkoły Podstawowej w Niszczewach przeznaczyć kwotę 6.000 zł . 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – najwyższy wzrost nakładów – 
budowa kanalizacji z przyłączeniami . Koszt zadania 8.822.200 zł. W projekcie I etap 
– kwota 3.869.500 zł – wszyscy radni zgodnie zaakceptowali, aby prace się odbywały 
nad tym zadaniem i aby podłączyć jak najwięcej mieszkańców do gminnej 
kanalizacji.  
Zaproponowano również zmniejszenie w planie zagospodarowania przestrzennego  
z zaplanowanych 55.000 zł na 40.000 zł – po dyskusji pozyskaną kwotę 15.000 zł 
przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego.  
Stwierdzono, również  że ta kwota jest niewielka, aby poprawić sytuację oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. Wiele dróg na terenie gminy jest nieoświetlonych oraz 
nie ma tzw. linek sterowniczych.  
Największa dyskusja wywiązała się przy temacie „ stan dróg na terenie gminy” – jest 
to bolączką nie tylko w gminie Waganiec , ale w całej Polsce. W projekcie budżetu 
gminy na 2009 r. jest planowany 1 km. budowy drogi asfaltowej, lecz obecni na sali 
radni nie dowiedzieli się gdzie jest on planowany. Wójt przedstawił radzie , aby nie 
wskazywać miejscowości ponieważ można by tym zamknąć furtkę do pozyskania 
środków  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (208-2011). Na naszym 
terenie są prawdopodobnie 2 lub 3 drogi przystosowane do wymogów, aby uzyskać 
dofinansowanie, ale w każdej chwili mogą zmienić się wymagane kryteria , na 
otrzymanie tego dofinansowania gdyż ciągle zmieniają się przepisy. Radni którzy 
mieszkają za trasą E-1 też domagają się budowy drogi. Wójt odpowiedział że w 
związku z planowaną budową autostrady trzeba się wstrzymać, bo można stracić 
włożone pieniądze. Na tym etapie Urząd Gminy nie otrzymał konkretnych danych  
o jej planach budowy i zjazdów. 
    Komisja budżetowa zwróciła się do radnych, aby zwrócili uwagę ile jest  
w projekcie budżetu ujętych inwestycji gdzie inwestorem jest gmina Waganiec. 
Gmina również liczy na środki poza budżetowe oraz na dobra współpracę z Radą 
Gminy 
i aby radni pomimo dużego deficytu poparli projekt budżetu na 2009 r. 
 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej M.Dyko . 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty: poinformował, że komisja szczegółowo 
przeanalizowała budżet gminy i jest zgodna z przegłosowanymi wcześniej 
autopoprawkami i pozytywnie przyjęła projekt budżetu na 2009 r.. Ten budżet jest 
taki jaki jest , potrzeby mieszkańców są dużo większe , jednak niestety tak to 
wygląda. 
Ma jednak jedną uwagę  do pracowników Urzędu Gminy , aby włożyli więcej starań 
do przygotowywania dokumentacji i śledzenia możliwości pozyskiwania środków 
pozabudżetowych .  
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Te dofinansowania są, istnieją i będą funkcjonować , gdyż śledząc prasę i telewizję 
dużo się na ten temat mówi. 
Jednak jak można zauważyć, to nasza gmina bardzo mały procent tego pozyskuje. 
Dlatego więcej starań należy włożyć do pozyskiwania tych pieniędzy. Zwrócił 
uwagę , że jest duże zapotrzebowanie na boiska, gdzie też są dofinansowania na 
takie zadanie. Zarówno ta ścieżka rowerowa którą może uda się wykonać  mogłaby 
być dofinansowana. 
Komisja Oświatowa pozytywnie przyjęła autopoprawki i projekt budżetu na 2009 r. 
 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska W.Kulpa . 
 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa : poinformował, że członkowie komisji 
wypracowali wspólne stanowisko, co do zmian w budżecie Gminy na rok 2009 
zgodnie z przegłosowanymi autopoprawkami. 
W pozycji Dz.754 Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. kwota  
70 tys. – przyjęto , aby z tego kwotę  60 tys. zł. przeznaczyć na remont autobusu do 
przewozu dzieci do szkół, kwotę 6 tys. zł. przeznaczyć na wymianę okien w Szkole 
Podstawowej w Niszczewach i pozostałe 4 tys. zł. przeznaczyć na zakup 
instrumentów muzycznych  dla Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP 
w Wagańcu. 
 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej P.Wiatrowskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej : poinformował, że głównym tematem było 
przyznanie 70 tys. na samochód gaśniczy. Komisja Rewizyjna była za przyjęciem tej 
propozycji w budżecie 2009 r. ( 3 głosy „za” , 1 głos „przeciw”) 
 
Poruszane były również tematy dotyczące :  
-  pisma od Dyrektor Szkoły w Niszczewach o zwiększenie  dotacji na okna do 
szkoły. 
- działalności Klubu Sportowego w roku 2009 - utrzymanie  wsparcia  finansowego   
w proponowanej wysokości 60 tys. 
- zwiększenia  dofinansowania  na oświetlenie  Gminy  i działalności kulturalno 
rozrywkową  w gminie. 
Komisja w ostateczności przyjęła w wyniku  głosowania, aby 70 tys. zł.  dotacja na 
zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej  zostało zdjęte z projektu  budżetu na 2009 r. i środki te przeznaczyć 
z tego zadania na :  autobus 60.000 zł, Orkiestra 4.000 na zakup instrumentów, okna 
6.000 zł.  Szkoła Podstawowa w Niszczewach. 
Przyjęto również na budowę linii oświetlenia ulicznego kwotę 15.000 zł z pozycji 
Opracowanie Planu  Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Radny J.Nowak – stwierdził, że autopoprawki zostały przyjęte i budżet również 
zostanie przyjęty , ma jednak pytanie , czy gmina Waganiec przystąpi do programu 
„Orlik” ? Inne gminy się o to starają i już odbyły się otwarcia boisk i szatni, a nasza 
gmina może stracić szansę na pozyskanie tych środków . 
Poinformował, że on i inni radni i tak jak wcześniej wnioskował o to były radny 
E.Krygier, są za tym aby przyjąć pracownika do Urzędu Gminy , aby zajmował się 
tylko sprawami unijnymi . W innych gminach są tacy ludzie przyjmowani do pracy  
oczywiście za bardzo dobre  wynagrodzenie i zajmują się tylko tymi sprawami. 
 
W naszej gminie obecnie tymi sprawami zajmuje się z-ca Wójta i jeszcze innymi  
sprawami związanymi z pracą Urzędu , to niestety nigdy nie wystąpimy z dobrym 
wnioskiem o pozyskanie tych środków. Dlatego zwraca się do Wójta Gminy  
o rozważenie przyjęcia tej propozycji. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że było na sali dość szeroko mówione 
na temat budżetu na 2009 r. Jednak chciałby wiedzieć , czy są przeznaczone 
pieniądze na budowę dróg wiejskich i budowę oświetlenia ulicznego ? 
 
Wójt – stwierdził, że jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków to zgadza się , że  
w prasie i telewizji jest dużo mówione o wielkości tych środków jakie są do 
pozyskania. Jednak proponuje nie czytać i nie słuchać tych wiadomości, a zerknąć do 
materiałów źródłowych . Środki jakie możemy wykorzystać jako gmina tej wielkości, 
z tymi możliwościami finansowymi, praktycznie do tej chwili nie zostały 
uruchomione. Jedyny wniosek jaki złożony został na dofinansowanie budowy drogi 
Osiedlowej. To jest wniosek umożliwiający pozyskanie środków  do 500 tys. zł i taki 
wniosek został złożony. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z których możemy 
wystąpić o dofinansowanie min. na budowę dróg i kanalizacji . Został on przełożony 
po raz 5 czy 6 raz i tak wygląda jego uruchomienie , obecnie prawdopodobnie będzie 
uruchomiony ok. 31 stycznia 2009 r. 
W związku z tym zatrudnienie fachowców najlepszych nawet - całej gminy nie 
spowodują , że te pieniądze wpłyną, gdyż ich nie ma! 
To co kolega radny wspomniał o ścieżce rowerowej , z tego programu pieniądze są 
do wzięcia na duże inwestycje miejskie. Budowa kanalizacji z programu 
Infrastruktury i Środowisko umożliwia wzięcie pieniędzy , ale dla aglomeracji 
powyżej 15 tys. mieszkańców . Na naszym terenie nie ma takiego skupiska, gdyż 
gmina ma 4,5 tys. mieszkańców. 
Prosił o przypomnienie swojej informacji, którą przedstawił w 2007 r. o wspólnym 
Programie, który planowany był do uruchomienia w ramach pozyskiwania środków 
na budowę kanalizacji przez ZGZK, i to wszystko się działo od września, kiedy 
Minister Środowiska zmienił zasady przyznawania tych pieniędzy – eliminując 
również ZGZK, bo o ile przedtem można było brać pieniądze na te inwestycje, na 
aglomeracje umieszczone, na liście Ministerstwa w Krajowym Programie Budowy 
Oczyszczalni. Z zachowaniem jedynie do 2 tys. „RIM”- ów, to jest taki wskaźnik 
przeliczeniowy na kilometrze linii kanalizacyjnej – Równoważna Liczba 
Mieszkańców.  
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Warunek 15 tys. mieszkańców też był , tylko nie dotyczy aglomeracji tylko obszaru i 
wtedy te gminy łącznie z Aleksandrowem Kuj. mogłyby zebrać te składki powyżej 
15 tys. zł. 
Od września ubr. Minister zmienił zasady , że te 15 tys. zł. ma dotyczyć aglomeracji 
jak np. Włocławek, gdyż spełnia te warunki. 
Nasza gmina może wziąć pieniądze z programu , który nie został uruchomiony, 60% 
niektórych środków Zarząd Województwa ulokował w niektórych inwestycjach min. 
ta ścieżka rowerowa- to są tzw. programy dedykowane do określonych grup  
i one sa wyłączone z obszaru konkursowego , to jest składania takich wniosków 
konkursowych. One są z góry zapisane min. na rozwój taboru kolejowego , na 
rozwój lotniska w Bydgoszczy, na rozwój obwodnic w niektórych miastach.  
Tych pieniędzy mimo, że one fizycznie istnieją , to nie można wziąć. Z dużą nadzieją 
czeka na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale to przeciąga się otwarcie , może 
spowodować , że gmina tego typu jak nasza nie wykorzysta tych pieniędzy. Gdyby 
te środki zostały uruchomione pół roku wcześniej , to te gminy które zostały 
zakwalifikowane do dofinansowania , to na naszą gminą przypadła by pierwsza 
transza 1.100.000 zł i druga transza w połowie przyszłego roku również 1.100.000 zł 
do końca programu realizacyjnego, jest to maxymalnie 50%, czyli drugie 1.100.000 zł 
należałoby zabezpieczyć w budżecie. Teraz pojawia się np. w Urzędzie 
Marszałkowskim informacja, że wraz z uruchomieniem programu Zarząd 
Województwa daje obie te transze razem. Czyli jest do dyspozycji duża kwota 
2.200.000 zł , ale musimy, te drugie 2.200.000 zł wygospodarować ze swego budżetu, 
który jest obciążony dość solidnie. Może się okazać, że ten wniosek przejdzie, 
wszystkie procedury, ale ich nie dostaniemy, gdyż nie będziemy w stanie ich 
zapewnić z własnego budżetu. Przypomniał również, że te środki pozyskiwane z 
zewnątrz to nie jest forma dotacji, że np. przyszedł wasz wniosek, przyszedł wasz 
projekt, wpływają pieniądze na konto dokładacie swoje i realizujecie. Procedura jest 
trochę inna, najpierw gmina wykonuje z własnych środków (tj. mogą być własne lub 
pożyczone) i dopiero po odebraniu inwestycji , po spełnieniu tych warunków , które 
oferowane były we wniosku konkursowym dostajemy pieniądze . Kryteria są ostre , 
gdyż zna przypadki , gdzie przy budowie również kanalizacji nie zgadza się  2 – 3 
metrów , czy też przy budowie drogi – i tych pieniędzy nie otrzymano i pozostano z 
własnymi długami. 
Dlatego prosi o wybaczenie, ale to nie jest prawdą, o czym była mowa, że pieniądze 
leżą, a tylko nieudolność pracowników Urzędu i Wójta Gminy , że ich nie 
pozyskujemy. 
Poinformował, że przygląda się , jednak te wszystkie małe gminy wiejskie jak nasza. 
Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to gmina jest zgłoszona do „Orlika” . 
 
Przewodnicząca rady – zamknęła dyskusje i odczytała projekt uchwały sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2009 poddając jej treść pod głosowanie. 
Projekt  uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2009 - 

stanowi ona zał. nr 8  do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punku przyjętego porządku obrad 
tj. podjęcie uchwały 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.  Poinformowała, że w materiałach przesłanych na sesję radni otrzymali 
projekt uchwały – otworzyła dyskusje. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że w projekcie uchwały jest mowa o pracownikach 
Oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ma zapytanie czy jest też mowa 
o pracownikach gospodarczych Urzędu Gminy tj. pracujących na oczyszczalni 
ścieków, Stacji Uzdatniania Wody itd. ? 
 
Wójt - poinformował, że jeśli nie zostanie utworzony Zakład Komunalny 
podlegający pod Urząd Gminy to nie będą oni wyszczególniania w takich 
uchwałach, natomiast podwyżka została przyjęta przez Radę Gminy zgodnie  
z przyjętym budżetem na 2009 r. i również tą podwyżką będą ujęci pracownicy 
gospodarczy , gdyż podlegają pod budżet gminy.  
 

Przewodnicząca Rady – z uwagi na brak dyskusji z sali odczytała projekt uchwały  
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 – 
stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXIV/133/08 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 -  stanowi ona zał. nr 10  do niniejszego protokołu. 

 
Wójt – poinformował, że w trakcie obrad dniu dzisiejszym wpłynęło pismo 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej  
i dlatego składa wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad 
– jako punkt 9  „zmiany w budżecie gminy na 2008 r.” – stanowi on zał. Nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Sytuacja jaka w tym momencie się wytworzyła jest taka, że na świadczenia 
rodzinne Urząd Gminy wysłał prognozując mniejszą kwotę jaką dostał z dotacji na 
zadania rządowe. W listopadzie wystąpiono o zwiększenie tych środków, jeszcze w 
dniu dzisiejszym do godz. 1000 Departament Wojewody potwierdzał , że te  środki 
będą. W związku z tym poszły decyzje, są przygotowane listy płac, natomiast  
o godz. 1200 przyszła wiadomość faksem – zacytował fragment pisma : 
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„ w odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie zwiększenia wydatków (...) 
Minister Finansów poinformował, że nie można dokonać wnioskowanego 
zwiększenia z rezerwy na zobowiązania Skarbu Państwa oraz, że wydatki na te 
świadczenia powinny być uregulowane w 2008 r. 
W związku z powyższym wypłaty mogą być uregulowane ze środków własnych 
gminy, a następnie pokryte z budżetu Wojewody na 2008 r.” 
 

Stąd ta prośba do Wysokiej Rady, aby ten punkt wprowadzić i jednocześnie 
wnioskuje, o przesunięcie z rezerwy 9 tys. zł. na konto świadczeń rodzinnych.  
Przeprosił, że nie przygotował projektu uchwały, ale sprawa jest pilna, aby usłyszeć 
decyzję Wysokiej Rady: albo wypłacać – zgodnie z przesunięciem tej kwoty, albo 
wstrzymać  te wypłaty, które są przygotowane na listach, a na które nie ma 
pieniędzy. 
  
Przewodnicząca Rady – zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem  
o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła wprowadzenie 

dodatkowego punktu do porządku obrad. 

 
Ad.8 

Przewodniczącą Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
 
Stwierdziła, że projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniami , natomiast 
kserokopia poprzedniej uchwały przyjętej przez Radę Gminy w czerwcu br. została 
wyłożona do wglądu przed obradami , następnie  otworzyła dyskusję. 
Projekt uchwały i kserokopia obowiązującej stanowią załącznik Nr 12  do niniejszego 

protokołu. 

 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jako to będzie kwota netto od 1 stycznia 
2009 r.? 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że będzie to kwota 5.665 zł netto. 
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali odczytała projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec i poddała 
jego treść pod głosowanie . 
  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosem 

„wstrzymującym” i 1 głosem „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXIV/136/08  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec – stanowi ona zał. 

Nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady na wniosek Wójta Gminy zarządziła 15 min. przerwę – godz. 
1410 
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Ad.9 

Przewodnicząca Rady – po przerwie godz. 1430 wznowiła obrady i poinformował, że 
zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy 
punkt tj. zmiany w budżecie gminy na 2008 r. – projekt uchwały został wyłożony do 
wglądu w trakcie przerwy . 
 

Wójt – poinformował, że jak wspomniał wcześniej w dniu dzisiejszym wpłynęło 
pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Wydział Polityki Społecznej 
(WPS.VII.0717-460/08) , następnie przedstawił treść tego pisma – stanowi ono załącznik 

Nr 14 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia do 
projektu uchwały. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że z pisma wynika , że  nie jest możliwe 
zwiększenie z rezerwy budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu 
świadczeń rodzinnych. Zaznaczono jednakże, że wydatki na te świadczenia powinny 
być uregulowane w 2008 r. W związku z powyższym, jak zaznaczono w piśmie 
wypłaty świadczeń mogą być uregulowane ze środków własnych gminy, a następnie 
pokryte z budżetu Wojewody na rok 2009.  
Dlatego też należałoby przeznaczyć kwotę 9.000 zł z rezerwy ogólnej na 
zrealizowanie zobowiązań wobec podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawienie proponowanych zmian 
budżetowych przez Panią Skarbnik i otworzyła dyskusję. 
 
Poinformowała, że w przerwie odbyło się posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego i dlatego też poprosiła Panią 
M.Kulińską Przewodniczącą Komisji o wyrażenie opinii komisji w związku  
z  projektem uchwały w sprawie zmian  w budżecie na 2008 r. 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 r., odbyło się spotkanie członków 
komisji w przerwie sesji i zapoznano się z projektem tej uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w związku z brakiem dyskusji z sali 
przedstawiła i poddała pod głosowanie 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 15 do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXIV/137/08 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 16 do 

protokołu. 
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Ad.10 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. zapytania i interpelacje radnych . 
Radny W.Kulpa – zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta, gdyż został zapytany 
przez pracowników gospodarczych, socjalnych Urzędu w sprawie ich podwyżek, są 
to pracownicy Oczyszczalni Ścieków i Uzdatniania Wody- czy przewidziane są dla 
tej grupy podwyżki? 
 
Wójt – stwierdził, że podwyżki sa przewidziane jednak w jakiej wysokości nie 
powie, gdyż jest to indywidualna sprawa każdego pracownika. Natomiast może 
powiedzieć, że do tego roku rzeczywiście były bardzo niskie podwyżki, obecnie się 
to zmieniło, gdyż radni przyjęli wyższy wskaźnik wzrostu w budżecie. Pracownicy 
Ci są traktowani jak wszyscy pracownicy z zastrzeżeniem jakie pieniądze są  
w budżecie. 
 
Radna J.Michalska – poinformowała, że budżet jest przyjęty, jednak wnosi na 
przyszłość, aby był sprawiedliwie dzielony, nie tylko w centrum Wagańca. Należy 
pamiętać również i tych odległych wsiach , głównie chodzi o naprawę dróg  
i oświetlenie. 
Ad. 11 

Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt wolne wnioski i udzieliła głosu wszystkim 
obecnym na sali.  
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – zwróciła się do wszystkich radnych – wielu 
sołtysów otrzymało pismo z Biura Poselskiego w sprawie utworzenia funduszu 
sołeckiego, jest  za tym, aby został utworzony taki fundusz. Uważa, że jakby były 
kwoty przydzielone do każdej wsi, to można by było wiele zrobić na tych 
sołectwach. Zwróciła się do radnych, aby zabezpieczyć ten fundusz w budżecie. 
Poinformowała, że społeczeństwo wybierało radnych - swoich przedstawicieli  
i będą oni  też rozliczani ze  podejmowane decyzje. 
 
Wójt – stwierdził, że fundusz sołecki, jest w przygotowaniu i niestety żadne apele na 
dzień dzisiejszy nie pomogą. W tej wersji, która obecnie jest przygotowywana, to ona 
przewiduje odpis podatków płaconych przez daną miejscowość – to sami się sołtysi 
zdziwią,  jakie to będą małe kwoty przydzielone do danej wsi. I na dzień dzisiejszy 
można powiedzieć, że nie wiadomo jak będzie wyglądał ten fundusz sołecki i jak 
będzie dysponowany. 
Poinformował, również, że budżet jest sprawiedliwie dzielony, aczkolwiek, jeśli 
rozmawia z mieszkańcami Wagańca, Plebanki, to mówią , ze wszystko idzie w stronę 
pozostałych miejscowości na gminie i odwrotnie rozmawiając z mieszkańcami  
z innych miejscowości . Można stwierdzić, że punkt widzenia i potrzeb jest różny  
i zależy od patrzenia na dany problem. 
Ad.12 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady – 
zamknęła obrady  XXIV  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1457       
Protokołowała:                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy         
Iwona Marciniak                                                                                                Monika Bierzyńska  
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