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Ad.1 
Otwarcia obrad XXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali 
radnych i  zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – 
D.Roszko  oraz sołtysów. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 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.Szejner nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy                
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej uchwały Nr 
XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie 
projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. 
Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności 
podstawowej.  

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyznaczonego terytorium 

ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych 
zaginięciem – sieci obszarów Natura 2000. 

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody dotyczącej 
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/5 
położonej w miejscowości Sierzchowo. 

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Waganiec działki nr 57/11 o pow.0.0016 ha (KW 25020) 
położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin, przeznaczonej pod 
budowę przepompowni ścieków w związku z budową kanalizacji sanitarnej. 

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

       11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 

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

12. Zapytania i interpelacje radnych.  
13. Wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad XXVIII  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
 
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Wójta Gminy  
o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad :  
„Na podstawie art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o umieszczenie w porządku 
obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Waganiec projektów uchwał:  
Jako punkt 12 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie autobusu. 
Jako punkt 13 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie  kosiarki  
rotacyjnej.”- wniosek stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 
Poddała pod głosowanie propozycje zgłoszoną przez Wójta w sprawie 
wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta  
wprowadzając dodatkowe punkty do porządku obrad. 
 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
b)    podjęcie uchwały . 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej uchwały  
Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie 
projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. 
Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności 
podstawowej.  

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyznaczonego terytorium 

ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych 
zaginięciem – sieci obszarów Natura 2000. 

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody dotyczącej 

sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/5 
położonej w miejscowości Sierzchowo. 

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Waganiec działki nr 57/11 o pow.0.0016 ha (KW 25020) 
położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin, przeznaczonej pod 
budowę przepompowni ścieków w związku z budową kanalizacji sanitarnej. 

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

       11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 

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

      12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na zbycie autobusu. 
a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
b)    podjęcie uchwały . 

      13. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie  kosiarki  rotacyjnej. 
a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
b)    podjęcie uchwały . 

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad  z uwzględnioną poprawką. 
 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady M.Szejner 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 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXVII 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 XXVII Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXVII 
Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady M.Szejner  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał 
cztery zarządzenia : 

1. Zarządzenie Nr 29/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2009 – Decyzją z dnia 12 maja 2009 r. Wojewoda Kujawsko – 
Pomorski zwiększył plan dotacji celowych o 133.282 zł z przeznaczeniem na 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego  do produkcji wolnej przez producentów rolnych  
(130.668 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 
poniesionych przez gminę (2.614 zł). 

 
2. Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2009 – Decyzją z dnia  29 maja 2009 r. Dyrektor Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowych 
o 6.750 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
na dzień 07 czerwca br. Jednocześnie dokonano przemieszczenia środków 
między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 623 zł w ramach 
kwot zaplanowanych wcześniej na pokrycie kosztów przygotowania  
i przeprowadzenia wyborów. 

 
3. Zarządzenie 31/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia dokumentów złożonych przez 
kandydatów na stanowisko urzędnicze. 
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4. Zarządzenie nr 32/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zasad sporządzenia 
skonsolidowanego bilansu gminy Waganiec. 

 
Z działu referatu  rolnictwa  i  ochrony  środowiska  w omawianym okresie 
wystąpiono do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu za 
pośrednictwem Starosty Aleksandrowskiego o umorzenie należności i opłat 
rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele 
nierolnicze dla: 
- budowy zaplecza socjalnego i trybun w Zbrachlinie w kwocie      16 801,24 zł. wraz 

z opłatami rocznymi w wysokości 3,278 tony żyta, uiszczanymi przez 10 lat, 

- rozbudowy istniejącego budynku zajęć praktyczno-technicznych  

z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe w kwocie 

14 922,60 zł.  wraz z opłatami rocznymi w wysokości 2,97 tony żyta, uiszczanymi 

przez 10 lat. 

 
Powiadomiono indywidualnie gospodarstwa rolne, hodowlane i fermy o wpisaniu 
ich do gminnego rejestru gospodarstw objętych monitoringiem skuteczności 
programu mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych  (do 
rzeki Tążyna) z terenu obrębów geodezyjnych: Konstantynowo, Brudnowo, 
Wiktoryn i Kol. Święte  - ogółem 14 gosp. 
 
Przekazano do sołtysów informacje dotyczące:  
- zwalczania choroby Aujeszkyego w związku z ukazaniem się rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego wcześniejsze rozporządzenie w 

tej sprawie, które nakłada od dnia  3 czerwca 2009 r. dodatkowe wymagania 

związane z realizacją programu  wprowadzania programu zwalczania wymienionej 

choroby, 

-  zgłaszania w terminie ustawowym do ARiMR faktu padnięcia zwierzęcia  

gospodarskiego – od 1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa na ARiMR na zbiór, 

transport, i unieszkodliwianie padłych zwierząt może być udzielana pod warunkiem 

dokonania zgłoszenia ARiMR.  

Przesłano do zaopiniowania przez Wojewodę  Kuj.-Pom.  kolejnych 2 szt.            
wypełnionych częściowo wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego  
w związku z suszą 2008 r. 
 
Zawieszono postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 
Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy o łącznej mocy 48MW i stacji GPZ  
z wniosku „PRESTIGE”  Sp. z o.o.  
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Wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji i wydanie opinii do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie 
sposobu użytkowania i adaptacji istniejących na terenie działki nr 35/4  
w miejscowości Niszczewy, gmina Waganiec obiektów biurowo-warsztatowo-
garażowych oraz wprowadzeniu nowych instalacji dla potrzeb stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.   
 
Sporządzono według otrzymanych tabel dla Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu „Raport z realizacji zadań wynikających  
z programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami” w zakresie 
ochrona przed hałasem, ochrony powietrza oraz ochrony wód i gospodarka wodno-
ściekowa w latach 2006-2008.  
 
Udzielono dofinansowania z GFOŚiGW w kwocie 200zł. dla organizowanego przez 
Szkołę Podstawową w Niszczewach Konkursu Plastyczno-Fotograficznego pn. 
„Wiosna w Przyrodzie”. 
 
Sporządzono według otrzymanej tabeli, dla Urzędu Marszałkowskiego  
w Toruniu informację o gospodarowaniu odpadami w gminie w latach 2007- 2008. 
Przygotowano informacje dla Ministerstwa Infrastruktury w postaci  ankiety na 
temat: „Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych   pozbawionych dostępu 
do kanalizacji – praktyka, a stan prawny”. 
 
Wydano decyzje środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na:   przebudowie 
obiektów bazy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zbrachlinie  na potrzeby stacji 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,  zlokalizowanego w miejscowości 
Stary Zbrachlin dz. Nr 31/1. 
 
Wydano 5szt. warunków  technicznych na wykonanie przyłączy   wodociągowych, 
wydano 2 szt. zapewnień dostawy wody oraz 1szt. zapewnienia umożliwiającego 
zrzut ścieków dla planowanych budynków mieszkalnych, wydano 1szt. zgody na 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Konstantynowo. 
Uzgodniono projekt przebudowy sieci wodociągowej w związku z planowana 
realizacja autostrady A1. 
 

Z pracy działu podatki – wpłynęły 3 podania o odroczenie terminu płatności, 
które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 402,00 zł. 
Wpłynęło 1 podanie o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 97,42 zł. 
 
 W zakresie pracy wymiaru podatków – wystawiono 45 upomnień dla osób 
fizycznych oraz 14 dla osób prawnych, wydano 14 decyzji na dodatki mieszkaniowe, 
w tym 3 odmowne. 
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 Referat budownictwa i dróg -  w omawianym okresie wydano: 7 wypisów ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Waganiec, 10 decyzji o warunkach zabudowy, 2 decyzje o podziale nieruchomości. 
Wszczęto: 6 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,   
1 postępowanie o wydanie decyzji o podzielenie nieruchomości, 3 postępowania  
o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego, 2 postępowania 
o rozgraniczenie nieruchomości. 
 
W dniu 9 czerwca 2009 r. przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż : 
- działki nr 160 o powierzchni 0,0950 ha, położonej w m.Niszczewy, Gm.Waganiec 
(KW 23158), działkę sprzedano za kwotę 9.910,00 zł (cena wywoławcza wynosiła 
8.200,00 zł); 
- działka nr 162 powierzchni 0,0820 ha, położona w m.Niszczewy, Gm. Waganiec, 
(KW 23158) , działkę sprzedano za kwotę 8.600,00 zł (cena wywoławcza wynosiła 
8.200,00); 
- działka nr 12 o pow. 0,60 ha, położonej w m.Przypust, Gm.Waganiec (KW 23159), 
na której znajduje się zbiornik wodny, działkę sprzedano za kwotę 8.500,00 zł. (cena 
wywoławcza wynosiła 8.000,00 zł); 
- działka nr 161, o powierzchni 0,0875 ha, położonej w m.Niszczewy, Gm.Waganiec 
(KW 23158) , przetarg zakończony wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do 
przetargu. 
Przetargi – rozpoczęto procedurę przetargową na sprzedaż działki nr 155/3  
w Brudnowie.  
 

Jeśli chodzi o drogi , to poinformował, że w tej chwili jeszcze nie jest 
zakończone postępowanie, ale w dniu jutrzejszym otrzyma projekt umowy, gdyż 
wyłoniony został wykonawca do napraw cząstkowych  dróg , to było z racji kwoty 
którą mamy przeznaczoną w budżecie.  
W przyszłym tygodniu  ogłoszony zostanie przetarg na budowę budynku socjalnego 
na terenie boiska. W dniu jutrzejszym jest  zaproszony razem ze Starosta 
Powiatowym do podpisania umowy w ramach Programu RPO na budowę dróg na 
osiedlu. I to podpisanie umowy plus zakończenie tego cyklu przez wykonawcę , 
który ma jeszcze ok. dwa miesiące, spowoduje zamknięcie cyklu inwestycyjnego 
dotyczącego budowy dróg. 
Został ogłoszony nabór wniosków w ramach PROW na kanalizację, o której na tej 
sali wielokrotnie była mowa i jest umówiony na złożenie wniosku w Urzędzie 
Marszałkowskim – w przyszłym tygodniu ten wniosek jest kompletny z-ca Wójta  
E.Musiał , który jest odpowiedzialny za ten wniosek, jest umówiony na jego złożenie. 
Natomiast sprawa dot. „Programu Odnowy Wsi” zgodnie z zapowiedziami w tym 
tygodniu Pan Minister ma podpisać rozporządzenie, ale znając procedurę, to te 
pieniądze do województw w formie składania wniosków pojawić się mogą  
w miesiącu grudniu. Jest to kolejne przesunięcie tych formalności i jeżeli chodzi  
o Zbrachlin, to ta sprawa się przeciągnie. W ramach tego programu była zgłoszona 
szkoła w Wólnem, remiza w Zbrachlinie i świetlica w Niszczewach.  
Jak potoczą się dalej te sprawy z pozyskaniem tych środków nie jest w stanie na 
dzień dzisiejszy powiedzieć. 
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Wizytował budowę przedszkola i stwierdza, że stan robót i posunięcie prac są 
zadawalające i nie zachodzi zagrożenie, że ta inwestycja nie zakończy się w terminie. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy pozyskane kwoty ze sprzedaży 
działek trafiły do budżetu gminy? 
 
Wójt – poinformował, że zasada jest taka - wszystkie pieniądze z mienia 
komunalnego ruchomego i nieruchomego wpływają do budżetu gminy.  
 
Przewodnicząca Rady –  w związku z brakiem pytań z sali podziękowała Wójtowi 
za udzieloną informację z pracy w okresie międzysesyjnym. 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu -  podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.  
Następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w imieniu Wójta przedstawi proponowane 
zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych w tegorocznym 
budżecie, stwierdziła również, że od wysłania materiałów na Sesję sporo się 
zmieniło, stąd wyłożono przed obradami II projekt uchwały – nową wersję .  
Zmiany te zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu  
29 czerwca br.  – I projekt uchwały i II projekt uchwały stanowią załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 
Dochody   
Dz. 010 i 700 – ROLNICTWO I GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększono 
planowane dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 5.000 zł oraz  
o 8.000 zł ze sprzedaży gruntów rolnych. 
 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na podstawie umowy zawartej w dniu  
8 maja 2009 r. została przyznana dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 400.000 zł na zadanie pn. „Poprawa 
infrastruktury oświatowej poprzez rozbudowę budynku zajęć praktyczno – 
technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe 
przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. 
Skorygowano mylnie zastosowany rozdział do gromadzenia dochodów z tytułu 
dopłat do obiadów przygotowanych w stołówce szkolnej w Zbrachlinie Szkoły 
Podstawowej – stołówki szkolne, szkoły podstawowe. 
 
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na 
podstawie aneksu z dnia 15 maja 2009 r. do umowy ramowej Projektu systemowego 
„Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego -  wprowadzono do tegorocznego budżetu 
kwotę dotacji rozwojowej  tj. 73.540 zł.  
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Dz. 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Decyzją Wojewody Kujawsko 
– Pomorskiego  z dnia 24 czerwca 2009 r. została przyznana dotacja celowa w kwocie 
20.336 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”. 
 
Wydatki 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - wycofując kwotę 12.520 zł w poz. 
„zakup materiałów i wyposażenia” oraz kwotę 6.800 zł z poz. „zakup usług 
pozostałych” przeznaczono łączną kwotę 19.320zł na wykonanie prac remontowych 
w budynkach komunalnych przy ul. Dworcowej. Zostaną wymienione okna  
w budynku apteki i sklepu, drzwi w sklepie, zawory grzejnikowe, wykonane 
zostanie kryzowanie instalacji.  
 
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zmniejszono o 2.000 zł środki 
zaplanowane na należne w roku bieżącym pracowniom Urzędu Gminy dodatkowe 
wynagrodzenie roczne. 
 
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
- w dniu 29 kwietnia 2009 r. wpłynęła prośba Kierownika Posterunku Policji  
w Nieszawie o rozważenie możliwości zakupienia przez nasz Urząd    
i użyczenia na rzecz Posterunku drukarki oraz kserokopiarki.  Dotychczasowy sprzęt 
uległ awarii, a znaczne cięcia budżetowe nie pozwalają na jego uzupełnienie. Chcąc 
zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki przeznaczono kwotę 1.500 zł na zakup 
brakującego sprzętu.  
 
 Realizując wniosek złożony przez Komendanta Gminnego OSP  oraz Zarządu 
OSP Włoszyca zwiększono środki finansowe dla jednostki z Włoszycy  o 5.000 zł z 
przeznaczeniem na wymianę okien oraz poprawę tynków wewnątrz budynku 
remizy.  
 Kolejny wniosek dotyczył zwiększenia o 2.000 zł środków na wypłatę 
ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom OSP Zbrachlin uczestniczącym  
w działaniu ratowniczym .  
 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - odpowiadając na wniosek złożony przez 
Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w imieniu placówek oświatowych dokonano 
zwiększenia planu finansowego szkoły podstawowej w Brudnowie o 2.500 zł z 
przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego 
nowopowstałego w ubiegłym roku.  
Tym samym boisko będzie używane wyłącznie do celów sportowych, 
uniemożliwiając swobodny dostęp do tego terenu po zakończeniu zajęć szkolnych.  
 Przemieszczono kwotę 150 zł z poz. „zakup usług pozostałych” do poz. 
„różne opłaty, składki”. Zmiana pozwoli na opłacenie kosztów przeprowadzenia 
kontroli sprawdzającej w stołówce szkolnej    w Zbrachlinie. 
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Kolejnym pismem wniesiono o zwiększenie o 1.000 zł środków na zakup paliwa do 
autobusu szkolnego wykonującego dodatkowe kursy przewożąc uczniów 
uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu ( wycieczki, imprezy 
szkolne).  
 Ponadto przemieszczono w ramach „dowozu uczniów do szkół” kwotę  
4.000 zł z poz. „wynagrodzenia osobowe pracowników” do poz. „różne opłaty 
składki”, co pozwoli na opłacenie znacznych kosztów ubezpieczenia nowo 
zakupionego w miesiącu grudniu 2008 r. autobusu szkolnego.  
 Zespół Obsługi Szkół wnioskował o przesunięcie w planie finansowym kwoty 
100 zł z poz. „zakup usług remontowych” na pokrycie kosztów ubezpieczenia 
mienia.  
   
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - w ramach kwot przeznaczonych na tzw. obsługę 
świadczeń rodzinnych przemieszczono kwotę 140 zł. Zwiększono poz. „składki na 
ubezpieczenia społeczne” przy jednoczesnym zmniejszeniu „dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego” ,  „zakup usług pozostałych” oraz „odpis na ZFŚS” .  
Zwiększono o 3.000 zł środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 
opłacenie kosztów zakupu komputerowego programu Płace oraz przemieszczono 
3.000 zł z poz. „wynagrodzenia osobowe pracowników” do poz. „wynagrodzenia 
bezosobowe” na opłacenie obsługi księgowej            w II kwartale 2009 r.  
 W ramach realizacji Projektu Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego  
przekwalifikowano czwartą cyfrę klasyfikacji budżetowej z „0” na „9”. Kwota 4.200 
zł będzie stanowiła wkład własny gminy w realizację zadania  będą to ( zasiłki 
celowe dla osób uczestniczących w realizacji projektu).  
  
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 
kwotę otrzymanej dotacji rozwojowej w wysokości 73.540 zł  wprowadzono do 
budżetu z odpowiednim podziałem na źródła finansowania projektu systemowego 
„Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. W ramach 
tego projektu 10 osób będzie uczestniczyło w kursach zawodowych  
i obsługi komputera oraz otrzyma pomoc w formie zasiłków. Zostaną zawarte z tymi 
osobami tzw. kontrakty socjalne. Projekt ma pomóc osobom w nim uczestniczącym 
podnieść poziom aktywności zawodowej oraz przygotować do samodzielnego  
i skutecznego poszukiwania pracy.  
 
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwotę 20.336 zł 
otrzymaną w formie  dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników dla 
uczniów w ramach programu „wyprawka szkolna”. Program obejmuje sześciolatki 
oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej . Kwota dofinansowania będzie się 
różniła w zależności od klasy 70-170 zł o przyznaniu dofinansowania decyduje 
kryterium dochodowe max 351 zł na osobę w rodzinie.  
Wnioski rodzice będą składać do dyrektora szkoły lub przedszkola. Muszą 
przedstawić rachunki na zakup książek. 
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Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska -   dokonano 
przemieszczenia kwoty 1.200 zł w ramach kwot będących do dyspozycji gminnej 
oczyszczalni ścieków z poz. „zakup usług pozostałych” na opłacenie zwiększonych 
kosztów usług telefonii komórkowej.  

Wprowadzając po stronie dochodów kwotę 400.000 zł z Funduszu Wsparcia 
zmniejszono planowany deficyt budżetowy  z 1.550.000 zł do 1.150.000 zł, źródłem 
jego pokrycia będzie pożyczka 779.584 zł , wolne środki z lat ubiegłych 370.416 zł. 

 
Skorygowano ponadto załącznik pn. wieloletnie programy inwestycyjne na 

lata 2009-2016  o kwotę 20.000 zł która obejmuje wydatki na budowę kanalizacji 
sanitarnej. Tym samym naprawiono pomyłkę jaka się wkradła do tegoż załącznika 
przy uchwale z dnia 29 kwietnia 2009 r. Zmniejszono wówczas nakłady na to 
zadanie w załączniku inwestycyjnym roku bieżącego, a nie uczyniono tego 
równocześnie  w załączniku zadań inwestycyjnych wieloletnich.   
W ramach tej samej inwestycji  zmieniono, zwiększając wartość zadania ogółem oraz 
w poszczególnych etapach realizacji, jak i też źródła jego finansowania. Wartość 
zadania w I etapie wzrosła z 4650 tys. zł do 6370 tys. zł ( plus 1720). 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i poddała pod głosowanie II projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2008 r. – stanowiący  zał. nr 3 do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVIII/152/09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2009 – stanowi ona zał. nr 4. do protokołu. 

Ad.7 
Przewodniczący Rady Monika Szejner – dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej uchwały 
Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie 
projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy 
polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej, w materiałach radni 
otrzymali projekt uchwały. Poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia . 
 
Wójt – poinformował, że placówka jest instytucją wojewódzką , jest to placówka 
działająca na terenie województwa i mają oni ustawowy obowiązek  ustalenia opinii 
w sprawie zmian i to jest główny powód. Bezpośrednio ta uchwała naszej gminy nie 
dotyczy . Zmienia się struktura organizacyjna tych placówek, a nie są likwidowane . 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła uzasadnienie do uchwały: „pismem  
z dnia 3 czerwca 2009 r. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz  zwrócił się  
z prośbą o zaopiniowanie uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 
27 maja 2009  roku w sprawie projektu uchwałyo przekształceniu Samodzielnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  
im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki 
działalności podstawowej.  
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Zgodnie z art. 43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89) likwidacja  poszczególnych rodzajów 
działalności zakładu i udzielonych świadczeń zdrowotnych wymaga opinii 
właściwego organu gminy z uwagi na zasięg działalności opieki zdrowotnej  
i świadczenia usług”. 
 
Radny Rydlewski w trakcie wypowiedzi Przewodniczącej Rady opuścił obrady i nie 
brał udziału w głosowaniu – godz. 1100. 
 
Przewodnicząca Rady – odczytała i poddała pod głosowanie  projekt uchwały  
w sprawie  wyrażenie opinii dotyczącej uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta 
Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie projektu uchwały o przekształceniu 
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji 
komórki działalności podstawowej – stanowiący  zał. nr 5  do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXVIII/154/09  sprawie  wyrażenie opinii 
dotyczącej uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 
roku w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. 
Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności 
podstawowej – stanowi ona zał. Nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczącą Rady – na wniosek radnych zarządziła 10 min. przerwę. – godz. 1105 

 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – po przerwie godz. 1120 wznowiła obrady (na obrady 
powrócili wszyscy radni) i dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyznaczonego terytorium ochrony 
siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych zaginięciem – sieci 
obszarów Natura 2000 – w przesłanych materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 
Poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia . 
 
Wójt – poinformował, że wyznaczenie nowych obszarów ochrony siedlisk 
przyrodniczych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ma na celu 
ochronę i zachowanie naturalnego dziedzictwa dla przyszłych  pokoleń,  poprzez 
zatrzymanie procesów degradacji różnorodności biologicznej.  Skutecznym  
i nowoczesnym środkiem do realizacji tego zobowiązania jest Europejska sieć 
Ekologiczna Natura 2000  mająca na celu ochronę siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
  Ustalenie nowej granicy obszaru po granicy drogi powiatowej Nr 2609 C 
Nieszawa – Gąbinek - Włocławek oraz drogi gminnej Wólne – Włoszyca Nr 260534C 
spowoduje zwiększenie obszaru w granicach administracyjnych Gminy Waganiec z 
285,00ha do 359,24ha w wyniku czego wschodnia część terenu położona poza 
drogami znajdzie się w obszarze specjalnej ochrony.   
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Będzie to przyczyna konfliktów zwłaszcza,  że teren ten w „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec”  przeznaczony jest 
na funkcje turystyczną. 
Biorąc pod uwagę fakt braku na terenie gminy obszarów wypoczynku i rekreacji, 
szczególnie ważne stają się możliwości rozwoju infrastruktury i budownictwa w tej 
atrakcyjnej turystycznie, graniczącej z rzeką Wisłą części gminy. 
Wobec powyższego proponuje się zmianę granic w projektowanym do sieci Natura 
2000 obszarze – przesunięcie granic do zachodniego brzegu rzeki Wisły.  Uprości to 
proces uzyskania wymaganych ustawą  Prawo budowlane – pozwoleń, a tym 
samym zwiększy możliwość rozwoju turystycznego.  

Stwierdził, że rozpatrywane są tu dwie kwestie : dyrektywa ptasia , która 
obejmuje obszary chronione z powodu występowania pewnego gatunku ptaków;  
i dyrektywa siedliskowa, która współgra z tym obszarem i której powierzchnia 
powinna być też chroniona są to pewne gatunki roślin, zwierząt i ptaków.   
W materiałach przesłana była informacja, że jeżeli byliby chętni do zapoznania się   
z tym zagadnieniem, to te materiały są do wglądu w pokoju 12 tut. Urzędu. Jest to 
dość obszerny materiał – stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 
Mapa została przedstawiona radzie , gdzie ten obszar chroniony by przebiegał – 
stanowi zał. nr 8 do protokołu.  

Poprzednio był to obszar wzdłuż Wisły – brzeg Wisły , a obecnie jest on poszerzony , 
ta linia jest przesunięta w kierunku – linii wylotowej. Zwiększyła się liczba 
gatunków ptaków chronionych. Konsekwencje wprowadzenia tego obszaru – to 
praktycznie ustawodawca ujął zapis , że obszar chroniony nie wpływa na 
prowadzone inwestycje , natomiast z praktyki wynika , że ten obszar napotyka na 
potężne trudności np. z realizowaniem niektórych inwestycji , nawet tych 
związanych z ochroną środowiska . Na przykład Oczyszczalnia Ścieków Gminy 
jakby była budowana w obszarze tego pasa chronionego – 1 km. od granicy , to koszt 
inwestycji wg. średniego wyliczenia wyniósł by cztery razy więcej . A to dlatego, że 
ustawodawca nie zabrania formalnie, natomiast żąda wprowadzenia dodatkowych 
rekompensat za zniszczone tą budową środowisko. 
Jakby w tym obszarze inwestycji znalazł by się jakiś gatunek ptaków – to oprócz 
tego, że koniecznością byłoby zapewnić mu inne warunki do bytowania, lęgowania – 
to należałoby przygotować opracowanie naukowe, jak go przenieść i w które miejsce,  
i co zrobić aby mu zapewnić dobre warunki. Dlatego można stwierdzić, że każdy 
inwestor chcący w pobliżu rozpocząć inwestycję będzie napotykał na bardzo duże 
trudności, takie koszty , że niekiedy inwestor odstąpi od zamiaru. 
Jest zwolennikiem, aby przyroda istniała, zrównoważony rozwój obowiązywał 
wszystkich, a nie przedkładał się tylko na przyrodę. 
I dlatego jego ocena jest taka, aby  tą uchwałę uznać negatywnie. W prasie jest 
informacja, że Rada Miasta Włocławka  również podjęła negatywną  opinię .  
 
Radny S.Murawski – stwierdził, że przytoczy kilka słów na ten temat, gdyż jest on 
mu bardzo bliski. Rozporządzenie Ministra Środowiska  dotyczącego wyznaczenia 
obszarów ochrony ptaków Natura 2000  oraz listy specjalnych obszarów Natura 
2000, to musi budzić skrajny niepokój nie tylko w skali regionalnej.  
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Także wąskie pojmowanie tematyki ochrony środowiska w pewności wypaczenie 
idei, stworzenie sieci ekologicznej Natura 2000 – to jest raczej akt samobójczy dla tej 
idei i zachowanie dla całego regionu bez żadnego racjonalnego uzasadnienia. Projekt 
rozporządzenia Ministra Środowiska nie służy ani faunie, ani florze, ani ludziom,  
a straty jakie wynikną z ewentualnej  innej blokady  rozwoju turystycznego  
i społecznego regionu nie da się w tej chwili oszacować . 
Dla tego terenu zagraża nadmiar wody i nie istnieje żaden dowód, że ptaki opuściły 
rejon wody po spiętrzeniu wód, wręcz przeciwnie wody spiętrzone ściągają zarówno 
ptactwo jak i ssaki. Memoriał w  sprawie wód polskich wystosowany przez sławy 
nauki polskiej do Sejmu i Senatu RP i Rządu RP oraz do opinii publicznej zawiera 
szczegółową wiedzę na powyższy temat. Wniosek – podjęcie uchwały powinno być 
jedno , natychmiastowa weryfikacja rozporządzenia Ministra Środowiska – Natura 
2000 i wyłączenie obszarów poniżej stopnia wodnego od Włocławka do Torunia  
w oparciu o Polska rację stanu. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że w m.Włoszyca w kierunku Przypustu na terenie 
nadwiślańskim na całej długości tego pasa są tereny uprawne – wieloletnie, które 
uprawiane są przez mieszkańców tych terenów. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że nie myślał, że to kiedyś powie, jednak 
obserwując całą sytuację w tej dolinie Wisły, to po za dzikimi wysypiskami śmieci, 
krajobraz się nie zmienia i nic się nie robi, aby tą sytuację poprawić. Pozostało tylko 
tam rolnictwo, małe uprawy. Właściwie to całe gospodarowanie rolnicze ono wprost 
nie ma większego wpływu na to środowisko. Obserwując te tereny, to można 
wywnioskować, że to środowisko się potęgowało w stosunku do działalności 
gospodarczej, bo tak naprawdę gospodarka rolnicza nad Wisłą, to przechodzi regres. 
I na pewno nie zagraża tej przyrodzie, uważa, że tą uchwałę należy zaopiniować 
negatywnie, gdyż ta stara granica może pozostać i nie zagraża ona nikomu. A na 
domiar tego wszystkiego, to obserwuje się wysyp ptaków, które niszczą pobliskie 
uprawy. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zaopiniowania 
wyznaczonego terytorium ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin  
i zwierząt zagrożonych zaginięciem – sieci obszarów Natura 2000 i poddała jej treść 
pod głosowanie z propozycją opinii negatywnej, jako najdalej idącej - stanowi on zał. 

nr 9  do protokołu. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVIII/154/09 w sprawie  zaopiniowania wyznaczonego terytorium ochrony 
siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych zaginięciem – 
sieci obszarów Natura 2000 - stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – poinformował, że następnym punktem przyjętego porządku 
obrad jest - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody 
dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/5 
położonej w miejscowości Sierzchowo, wraz z zaproszeniami radni otrzymali projekt 
uchwały. Otworzyła dyskusję. 
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Wójt – poinformował, że wymieniona w projekcie uchwały działka gruntu 
przeznaczona jest do sprzedaży w m.Sierzchowo, na której znajduje się zespół 
pałacowo – parkowy wpisany do ewidencji zabytków oraz budynek byłej szkoły 
podstawowej wchodzi w skład mienia komunalnego Gminy  Waganiec.   
Z uwagi na fakt, że Gmina Waganiec nie posiada środków finansowych na 
dokonanie renowacji budynków zespołu pałacowo – parkowego oraz utrzymania 
budynku byłej szkoły podstawowej, a ponadto z uwagi na fakt, iż Gmina nie posiada 
aktualnie planów inwestycyjnych w stosunku do nieruchomości, to ta propozycja  
sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest zasadna. 
Stwierdził, że jest to sfinalizowanie zgłaszanych wniosków radnych, komisji  
i podjęcie uchwały z wyrażeniem zgody na tą sprzedaż pozwoli podjąć dalsze 
działania w tej sprawie. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy jest to jedna działka? 
 
Wójt – jest to jedna działka numer 145/5 o powierzchni 2,5500 ha , nieruchomość 
stanowi zespół pałacowo – parkowy wpisany do ewidencji zabytków oraz 
współcześnie wybudowany budynek byłej szkoły podstawowej.  
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że nie będzie głosował za sprzedażą, gdyż nie wie jak 
społeczeństwo do tej sprzedaży podchodzi. 
 
Wójt – poinformował, że społeczeństwo wnioskowało o plac zabaw, te urządzenia 
do placu zabaw od roku leżą w trawie i nic społeczeństwo w tej sprawie nie robi. 
Dlatego jeżeli chodzi o szkołę, to budynek utrzymany jest ze środków gminy   
i niestety niszczeje - radni kilkakrotnie wnioskowali o sprzedaż tego terenu  
z budynkiem. 
 
Radna M.Kulińska – od roku czasu szkoła jest utrzymywana przez gminę i nic 
społeczeństwo w tym temacie nie robi.  
  
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że mandat radnego jest zablokowany i nie ma na 
posiedzeniach Sesji radnego, w dniu dzisiejszym również jest brak przedstawicieli 
Sierzchowa ( radnego i sołtysa). 
Podobna sytuacja była z radnym E.Krygrem, który nie mógł być obecny na 
posiedzeniach rady, to podjął decyzję o rezygnacji, aby nie blokować mandatu 
radnego.  
W tej sprawie jest brak zainteresowania przedstawicieli Sierzchowa i trudno jest za 
nich decydować. Rozumie racje radnej M.Kulińskiej, jednak jak nie ma szkoły  
w Sierzchowie, to Sierzchowo zamarło. 
Jego zdaniem zawieszenie w dniu dzisiejszym tej decyzji o sprzedaży jest strata 
pieniędzy gminnych. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu sołtys Józefowa H.Kułakowskiej. 
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Sołtys H.Kułakowska – poinformowała, że jej dzieci uczęszczały  do tej szkoły jak  
i dzieci z sołectwa Józefowo i przykro jest słyszeć , że wszystko się tam 
społeczeństwu zabiera. Proponuje, aby część pieniędzy pozostawić temu 
społeczeństwu, aby te pieniądze ze sprzedaży szkoły pozostały w tej miejscowości , 
bo na pewno mają potrzeby np. plac zabaw, odnowienie strażnicy OSP czy też 
oświetlenie i naprawa dróg. Decyzję pozostawić społeczeństwu. 
 
Wójt – poinformował, że podziela pogląd przedmówców, jednak pasywność tego 
społeczeństwa pozwala stwierdzić, że daleki jest od tego, aby uszczęśliwiać na siłę. 
Mieszkańcy muszą chodzić za tym i o to dbać. Potrzeby na pewno są i mogą być inne 
jednak musi się taka grupa mieszkańców  Sierzchowa zebrać. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jaka jest wycena tej działki? 
 
Wójt – poinformował, że wspominał już o wycenie na poprzednich posiedzeniach 
rady – celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności 
zabudowanej nieruchomości gruntowej , dla potrzeb jej sprzedaży i tak : oszacowana 
wartość rynkowa nieruchomości wynosi 480.000 zł, zgodnie z operatem 
szacunkowym dokonanym w dniu 7 marca 2009 r. Określona wartość odpowiada 
wartości rynkowej podobnych nieruchomości na lokalnym rynku. 
Radny M.Dyko – otrzymał operat szacunkowy do wglądu. 
 
Przewodnicząca Rady na wniosek radnego M.Dyko – zarządziła 10 min. przerwę  
w obradach – godz. 1210 
 
Po przerwie Przewodnicząca rady wznowiła obrady – godz. 1225 i otworzyła 
dyskusję do tego punktu.  
 
Następnie w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej  
nr ewidencyjnym 145/5 położonej w miejscowości Sierzchowo – stanowi ona zał. nr 11  

do protokołu. 

 
Rada Gminy obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 
podjęła uchwałę Nr XXVIII/155/09 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej 
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/5 położonej 
w miejscowości Sierzchowo – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu.  

 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Waganiec działki nr 57/11 o pow.0.0016 ha (KW 25020) położonej w obrębie 
geodezyjnym Nowy Zbrachlin, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków 
w związku z budową kanalizacji sanitarnej, wraz z przesłanymi zaproszeniami radni 
otrzymali projekt uchwały. 
Otworzyła dyskusje i poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia.  
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Wójt – poinformował, że wymieniona w projekcie uchwały działka gruntu 
przeznaczona do nabycia na własność Gminy Waganiec  stanowi własność 
Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka przeznaczona będzie pod budowę przepompowni 
ścieków w związku z budową kanalizacji sanitarnej. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem pytań z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Waganiec działki nr 57/11 o pow.0.0016 ha (KW 25020) położonej w obrębie 
geodezyjnym Nowy Zbrachlin, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków 
w związku z budową kanalizacji sanitarnej i poddała jego treść pod głosowanie  
z propozycją wyrażenia zgody – stanowi on zał. nr 13  do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVIII/156/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Waganiec działki nr 57/11 o pow.0.0016 ha (KW 25020) położonej w obrębie 
geodezyjnym Nowy Zbrachlin, przeznaczonej pod budowę przepompowni 
ścieków w związku z budową kanalizacji sanitarnej - stanowi ona zał. nr 14 do 

protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady – w związku z następnym punktem porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2010 roku , udzieliła głosu również sołtysom obecnym na sali 
informując, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały, taki sam projekt 
uchwały wraz z załącznikami otrzymali również sołtysi. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy zostały przeprowadzone  
w sołectwach konsultacje społeczne? 
 
Wójt – poinformował, że konsultacje nie zostały przeprowadzone, ta ustawa  
o funduszu sołeckim daje możliwość wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
finansowych na realizacje zadań przez poszczególne sołectwa. 
Istniej możliwość uzyskanie dotacji z budżetu państwa na refundację poniesionych 
wydatków w ramach funduszu sołeckiego – maksymalna kwota dofinansowania 
wynosi 30 % poniesionych wydatków. 
Wysokość funduszu na jedno sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców i nie 
może przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej na dany rok budżetowy. 
Kwota bazowa to kwota dochodów bieżących w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy ustalona na podstawie wykonania budżetu za rok poprzedzający rok 
budżetowy o dwa lata. Na rok budżetowy 2010 do wyliczenia będą brane dane  
z roku 2008. Biorąc to pod uwagę maksymalny fundusz sołecki na jedno sołectwo 
naszej gminy (niezależnie od ilości mieszkańców) nie będzie mógł przekroczyć  
w roku 2010 kwoty 24.849,00 zł. 
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Radny M.Dyko – poinformował, że będzie miał kilka pytań do Wójta : 
- czy były konsultacje społeczne z mieszkańcami w sołectwach? 
- czy jeżeli Rada Gminy podejmie tą uchwałę, to czy w danych sołectwach pomimo 
tego funduszu będzie można się rozwijać w danej wsi też ze środków gminnych? 
- czy Rada Sołecka wraz z sołtysem będzie mogła podejmować decyzje na jakie cele 
będą mogły te pieniądze być przeznaczone? 
Prosi o wyjaśnienia w tej sprawie. 
 
Wójt -  stwierdził, że nie bez powodu do materiałach dołączył nie tylko projekt 
uchwały, ale i również wyciąg z ustawy z dnia 20 lutego br. o funduszu sołeckim  
oraz szacunkowe wyliczenie wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na 
dane sołectwo w roku 2010 – materiały te otrzymali również sołtysi . Jest to dość 
ważny temat aby go pozostawić tylko do rozpatrzenia na sesji.  
Odpowiadając na pytania - konsultacji społecznych takowych nie było , jednak aby 
robić spotkania z Radami Sołeckimi i Sołtysem w celu otrzymania ich opinii pozwolił 
sobie pójść trochę na skróty dostarczając te materiały również sołtysom.  
Jak czytali ta ustawę sołtysi i mieszkańcy ich sołectw, to wywnioskowali, że nie 
wszystko będzie można robić, ale ograniczy się tylko do wyrażenia pomysłu i do 
skierowania go do realizacji. Będzie to z budżetu gminy finansowane, czyli 
dokładnie tak jak jest robione do tej pory. Ustala się, że na jakimś obszarze coś jest 
robione, tylko decyzja Rady Sołeckiej i Sołtysa , Zgromadzenie mieszkańców będzie 
obciążone jeszcze jednym, czyli musi być to zgodne z kierunkiem, a nie z wolą 
mieszkańców – musi to być związane ze strategia rozwoju gminy. To jest też tak 
samo jak do tej chwili. Ostatnie zapytanie: sołectwo dostanie środki finansowe i co 
dalej ? – niestety nic z tego jeszcze nie wynika nic, gdyż te potrzeby na terenie wsi 
będą musiały się zgadzać z tym funduszem sołeckim, które potencjalnie sołectwo 
otrzyma, a na wszystko pozostałe będzie musiał znaleźć pieniądze. Potencjalne 
zagrożenie dla funduszu sołeckiego jest takie, że rada zawnioskuje wykonanie 
jakiegoś zadania i potem z różnych przyczyn zmieni zdanie, nie będzie w stanie tego 
wykonać – to te pieniądze są wówczas martwe w budżecie one przechodzą na rok 
następny jako niewykorzystane. Te pieniądze trzeba wykorzystać w danym roku 
budżetowym. Rola sołectwa będzie polegała na pomyśle – ten pomysł przelany 
zostanie w formie uchwały Rady Sołeckiej (z zebrania sołeckiego) i skierowany 
zostanie do Wójta. Zostaną one zapisane pod określoną pozycję w budżecie  
np. budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego, lub budowa ok.50 m drogi i jeśli się okaże, 
że z tych pieniędzy starczy na połowę zadania, to tak pozostanie. Jego zdaniem 
stwarza, to więcej trudności niż, do tej pory, gdyż Rada Sołecka znosi się tylko do 
pomysłu, ale  w granicach tych przedstawionych kwot przez Panią Skarbnik, które 
zostały wyliczone na dany rok  - symulacje tych kwot. I jest ona uzależniona od ilości 
mieszkańców w danych sołectwach, co pokazuje duże rozbieżności między 
sołectwami. Dostępne mogą być one zgodnie z ustawą dopiero w 2011 r. 
Stwierdził, że jego subiektywna ocena, jakby ktoś się pytał jak głosować – to jest on 
za wskazaniem na nie tworzenie tego funduszu. 
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Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że nie będzie się wypowiadał za 
wszystkich sołtysów, ale jego zdanie jest takie, że należy przyjąć ten fundusz mimo, 
że sugestia Pana Wójta była inna.  
Spotkał się ze swoją Radą Sołecką i zapoznali się oni z przesłanymi materiałami i jak 
najbardziej ich opinia jest pozytywna, aby przyjąć ten fundusz. Rozumie, że ta 
propozycja jest to nowe wyzwanie dla sołectw i sołtysów, ale należy próbować. Jest 
za tym, aby to przeszło. Ustawa wyszła niedawno, ale taki fundusz sołecki w innych 
gminach już istnieje pomimo, że nie było uchwały Rady Ministrów, ale gminy mogły 
same wprowadzić taki fundusz i z tego co wie , to w niektórych gminach  
w sołectwach , to funkcjonowało i te wioski się rozwijają. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – stwierdził, że te fundusze sołeckie , to by 
były dobre, ale przez lata nie było komputerów i były one równomiernie wówczas 
dzielone. Na przykład w Konstantynowie nic się nie robi , żużel jak na drogę 
przywieziono , to z Nieszawy. Jednego roku dostał osiem kursów na remont głównej 
drogi w Konstantynowie z przeznaczeniem na remont na początku cztery kursy, ale 
to brakowało tego materiału i dołożono stopniowo  jeszcze po dwa kursy. I dzisiaj 
jest mowa o funduszu sołeckim i wg. tabeli wstępnych wyliczeń jest ujęta kwota  
8 tys. funduszu sołeckiego na Konstantynowo, to wieś będzie stratna bo nie było tam 
modernizacji i taka kwota za którą dużo się nie zrobi. Jego mieszkańcy z którymi 
rozmawiał są też za tym, aby pozostało to w gminie gdyż ze wspólnego budżetu 
będzie można w końcu przeprowadzić w Konstantynowie modernizacje, realizacje 
jego wniosków jak budowa 3 lamp oświetlenia ulicznego i naprawa drogi. 
 
Sołtys Zbrachlina H.Szudzik – poparła sugestię Pana Wójta jest też za tym, aby 
środki finansowe pozostały w budżecie gminy. 
Tylko wnosi o powiadomienie sołtysa gdzie te pieniądze idą, aby nie było tak, że 
Rada decyzję podejmie, a sołtys nie będzie powiadomiony. Jeżeli będzie wspólny 
budżet, to będą większe pieniądze i podjęte inwestycje w poszczególnych wsiach 
będzie można dokończyć, podjęte inwestycje. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że wywnioskował , iż sołtysi boją się 
pracy, jak się boją to niech zrezygnują z funkcji. 
 
 Radna M.Kulińska – stwierdziła, że przy tym funduszu sołtysi na pewno będą mieli 
więcej pracy. Częściej musieliby spotykać się z Radą Sołecką , ale można będzie coś 
na tych wsiach zrobić. Mamy 23 sołectwa i może być tak, że Rada fundusz 
przegłosuje i będzie chętnych np. 5 sołectw – to jak to będzie wyglądać? 
 
Wójt – poinformował, że wówczas środki pozostaną w budżecie niewykorzystane. 
Jeżeli zostanie uchwalony fundusz sołecki i każde sołectwo otrzyma pewną kwotę 
wg. wyliczeń na ilość mieszkańców, to zostaną te pieniądze przypisane do tych 
sołectw – przy 23 sołectwach przyjmując, że  wszystkie otrzymują te kwoty, ale 
pomysł na wykorzystanie tych środków będzie miało np. 5 sołectw, a te pozostałe 
sołectwa nie, to pieniądze będą zamrożone w budżecie do końca roku i nie będzie 
można ich w danym roku ruszyć. Jest to dotacja celowa na określony cel i zadanie. 
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Natomiast tak jak jest obecnie, jeżeli nie zrealizuje się zadania, to zawsze jest 
możliwość decyzją Rady Gminy przesunąć te pieniądze na inne zadania, i tak jest to 
praktykowane. 
Sołtys Kuliński wspomniał, że w innych gminach już działają te fundusze, ale w 
naszej gminie można przyjąć, że również , tylko nie jest to tak nazwane, ale w części 
jest realizowane, gdyż w budżecie jest zawsze ujęta inwestycja mniejsza, czy większa 
na poszczególnych sołectwach. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – poinformował, że można by wyodrębnić fundusz 
sołecki nie dla wszystkich sołectw, tylko dla tych które chcą ten fundusz otrzymać. 
 
Wójt – jest to fundusz celowy i nie może być tu wybiórczości. Uchwała Rady Gminy 
decyduje o utworzeniu funduszu sołeckiego dla wszystkich, albo nie podejmuje 
decyzji o jego utworzeniu.   
W dniu dzisiejszym zgodnie z ustawą,  jest to ostateczna decyzja o utworzeniu lub 
nie utworzeniu funduszu. Na fundusz sołecki w 2010 r. ogólnie należałoby 
wyodrębnić w budżecie kwotę ok. 227 tys. zł. 
   
Radna M.Kulińska – stwierdziła, że głosy są różne, jest 23 sołtysów, to może się 
wypowiedzą, czy są za funduszem, czy też nie . Jako radna jest za utworzeniem tego 
funduszu. 
 
Sołtys M.Kołowrocki – poinformował, że z tego co wie, to dwa sołectwa złożyły 
wnioski o utworzenie tego funduszu sołeckiego, a Brudnowo również  
o przygotowanie Planu Odnowy Wsi, otrzymała je Pani Przewodnicząca i Pan Wójt – 
te sołectwa chcą coś zrobić dla siebie, jak przedstawia się to w innych sołectwach to 
powinni się oni wypowiedzieć. 
 
Przewodnicząca Rady –  w związku z powyższym , aby sołtysi mogli się zastanowić 
nad tym tematem i przyjąć ostateczne wnioski i ustalenia,  na wniosek radnych 
zarządziła 10 min. przerwę – godz.1300 
 
Po przerwie – godz. 1315 wznowiła obrady i przeszła ponownie do dyskusji nad 
punktem dotyczącym funduszu sołeckiego. 
Po przerwie na obrady nie powrócił radny J.Nowak. 
  
Przewodnicząca Rady zwróciła się do sołtysów obecnych na sali z zapytaniem, czy 
są za utworzeniem tego funduszu? 
Po otrzymaniu informacji z sali, stwierdziła, że większość sołtysów jest przeciw 
utworzenia funduszu sołeckiego. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się do sołtysów, aby podjąć ten fundusz, na próbę  jeżeli 
część sołtysów chce się podjąć tego zdania , to dlaczego im utrudniać. 
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Radny K.Rydlewski – stwierdził, że sam ten projekt, to jest coś takiego, aby się 
odciąć od władz gminy, tylko  samemu podjąć decyzję i pomysł wypływa z sołectwa. 
Jest to podobna sytuacja jak w poprzedniej uchwale  „Natura 2000” – ktoś podjął 
taką decyzję z góry i przecież mieszkańcy wiedzą lepiej jak to wygląda. Trochę się 
dziwi bo byłby to dodatkowe pieniądze dla sołectw, aby się zaktywować . 
Przecież lokalne środowiska wiedzą lepiej co jest im potrzebne, niż obecni tu radni. 
Na pewno oni będą wiedzieli lepiej i sobie z tym poradzą. 
To jest słabość naszej demokracji i nie jest tak, że jest ona już 20 lat, tylko 7 m-cy, bo 
wybory sołtysów to sprawa żenująca na 300 mieszkańców przychodzi ok. 60 osób i 
jeszcze trzeba ich prosić i oczywiście , przeważnie nie ma chętnych na stanowisko 
sołtysa – po raz pierwszy jest szansa, aby to wszystko przerwać. Oczywiście będzie 
głosował za utworzeniem tego funduszu.  
 
Następnie o głos poprosiła Pani Iwińska mieszkanka  Brudnowo. 
 
Przewodnicząca Rady –  udzieliła głosu Pani Dorocie Iwińskiej . 
 
Pani D.Iwińska – poinformowała, że nie jest członkiem Rady Sołeckiej, jest 
mieszkańcem Gminy Waganiec, miejscowość Brudnowo. Pani Iwińska jest 
Przewodniczącą Partii Prawa i Sprawiedliwości na okręg Waganiec. 
Stwierdziła również , że razem z mieszkańcami sporządziła dokumentację dotyczącą 
chęci przygotowania Planu Odnowy Wsi Brudnowo- tj. uchwałę mieszkańców wsi 
Brudnowo, z zebrania w dniu 12 czerwca br., w którym uczestniczył sołtys, Rada 
Sołecka-łącznie 45 mieszkańców. 
Popiera zdanie Pana Rydlewskiego, zwróciła się do sołtysów z zapytaniem : 
Cyt. „ Po co jesteście sołtysami? Czy któryś z Was sołtysów zebrał Radę Sołecką  
i przeczytaliście ten projekt? – jaka to jest szansa , to jest dla Was naprawdę szansa, 
naprawdę - czy jesteście godni być sołtysami w danej wsi?” 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – stwierdził, że : 
Cyt. „ na godność sołtysom Pani nie będzie wchodzić!, sołtysi wiedzą co robią!” 
  
Pani D.Iwińska – cyt. „z całym szacunkiem dla Pana”. 
 
Sołtys Zbrachlina H.Malinowska – cyt. „proszę sołtysów nie egzaminować !, czy 
czytali, czy nie czytali !, Sołtysi wiedzą jaką decyzję podjąć”. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – stwierdził, że byłby za tym , aby w sołectwie 
było 30 tys. zł, na koncie, to byłby za tym funduszem również jak Brudnowo, ale 
Konstantynowo ma tylko kwotę 8 tys., a we wsi jeszcze jest droga gruntowa – 20 lat. 
Jest brak oświetlenia i korzystniej dla wsi będzie bez funduszu. 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że ta ożywiona dyskusja jest początkiem tego 
co może się zdarzyć po przyjęciu tego funduszu - godność społeczną tych Rad 
Sołeckich i społeczeństwa którego demokracja była 7 m-cy jak wspomniał wcześniej 
radny Rydlewski – braknie tego klucza do rozwiązania sprawy.  
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Pieniądze zostaną podzielone na drobne. I z budżetu więcej nie otrzymają. Tak jak  
z tą jednostką , że się może złamać , a grupie jest łatwiej. 
 
Radny K.Rydlewski – sołtysi głównie wnioskują o naprawę dróg. Ale drogami 
powinien się zająć samorząd i Rada Gminy, ewentualnie jeżeli droga powiatowa – to 
państwo, czy samorząd powiatowy. A tu chodzi o projekty które by uzupełniały i to 
tak rozumie. Projekt który zależy od rodzaju społeczności. 
  
Radny M.Dyko – zwrócił się do sołtysa Wiwatowskiego, że w tej chwili nie ma tych 
8 tys., ale może je mieć, są to gwarantowane kwoty. 
 
Sołtys J.Wiwatowski – stwierdził, że za taką kwotę to inwestycji na wsi nie wykona, 
a jeżeli zacznie coś robić i na pewno na dokończenie braknie, to wówczas ze swoich 
pieniędzy dokładać? 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że można kupić np. przepusty i je założyć tak jest 
w Brudnowie, gdzie sugerują, iż społecznie założą te przepusty. 
 
Sołtys wsi Waganiec B.Gajdzińska – stwierdziła, że wszystko można zrobić, ale 
wszystko musi mieć sens i inwestycje ponoszą duże kwoty i jeżeli nie będzie 
wsparcie z budżetu gminy i tak nic nie będzie. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że nie zawsze jest tak, że jeżeli nie ma jednostki, 
tylko razem niby lepiej – to można też przyjąć, że wówczas w grupie nie dojdą razem 
do nikąd. 
 
Wójt -  poinformował, że aktywność mieszkańców jest żadna np. Plan Odnowy 
Miejscowości lub Rewitalizacji – złożyli tylko mieszkańcy wsi Zbrachlin i Brudnowo. 
Jest to jego subiektywna opinia, ma obawy właśnie przez tą aktywność mieszkańców  
Utworzony zostanie fundusz sołecki, a później w danym sołectwie do 30 września  
nie zbierze się zebranie sołeckie i nie podejmie decyzji. Wówczas te kwoty pozostaną 
w budżecie na przyszły rok – blokując inwestycje , które obecnie są realizowane. 
 
Radna M.Kulińska – poprosiła o przeprowadzenie głosowania. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 
zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku, w projekcie uchwały 
była propozycja wyrażenia zgody i nie wyrażenia zgody - jako najdalej idącą jest 
propozycja nie wyrażenia zgody, następnie poddała jej treść pod głosowanie od 
głosowanie – stanowi on  zał. nr 15  do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 6 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”,  
i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXVIII/157/09 w sprawie nie 
wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – stanowi 

ona zał. nr 16 do protokołu. 
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Ad.12 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na zbycie autobusu. Otworzyła dyskusję. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że była sugestia , aby autokar przekazać na rzecz 
Klubu „Sadownik”. W tej chwili nie ma Zarząd GKS i prosiłby o wstrzymanie się od 
tej decyzji. Po spotkaniu Zarządu Klubu zadecyduje i ewentualnie na najbliższej 
sesji, byłaby wyrażona decyzja. 
Składa wniosek o wykreślenie z porządku obrad tego punktu. 
 
Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie wniosek złożony przez radnego 
M.Dyko tj. „ wykreślenie  punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody  na zbycie autobusu,  z przyjętego porządku obrad” 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 1 głosem „za” i 10 głosami „przeciw”  
i 1 głosem „wstrzymującym” odrzuciła wniosek radnego M.Dyko. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali , przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie autobusu – stanowi on zał. nr 17 do 

protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – 11 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” 
podjęła uchwałę Nr XXVIII/158/09 w sprawie  wyrażenia zgody  na zbycie 
autobusu - stanowi ona zał. nr 18 do protokołu. 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie  kosiarki  rotacyjnej. Następnie 
otworzyła dyskusję. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali , przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie  kosiarki  rotacyjnej – stanowi on zał. 

nr 19 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVIII/159/09 w sprawie  wyrażenia zgody  na zbycie kosiarki rotacyjnej - 
stanowi ona zał. nr 20 do protokołu. 
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu przyjętego porządku obrad 
tj. zapytania i interpelacje radnych . 
 
Radna J.Michalska – zwróciła się z zapytaniem do Pana Wójta – gdzie będzie 
naprawa oświetlenia przeprowadzona – czy Wójt już zdecydował która to wieś? 
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Wójt – w wielu miejscach , będą to pojedyncze punkty realizując wnioski radnych  
i sołtysów po powrocie Z-cy Wójta z urlopu, wówczas zdecyduje wspólnie  
w których to miejscach będzie. W związku z brakiem zapytań z sali zamknęła ten 
punkt porządku obrad.  
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali, w związku  
z punktem - wolne wnioski. 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik – ponowiła wniosek o naprawę mostku przy 
posesji u Pana Lamparskiego. 
Zwróciła również uwagę, że Zarząd Dróg naprawiał jedną wyrwę tylko przed 
cmentarzem, gdyż był to wniosek Policji ze względu na kolizję. Pozostałe wyrwy nie 
zostały naprawione przy skrzyżowaniu na osiedlu w Zbrachlinie w kierunku 
Bertowa, czy było im warto przyjechać i naprawić tylko jedną wyrwę? 
Zwróciła się z zapytaniem, czy oświetlenie za torami w m.Zbrachlin będzie robione 
w przyszłym roku? 
 
Wójt – potwierdził, że będzie ta budowa, jednak jeżeli chodzi o tą wyrwę, to jest 
droga powiatowa. Będzie ponawiał interwencję. 
 
Radny K.Rydlewski – poinformował, że rów odwadniający od skrzyżowania  
w kierunku Nieszawy jest niedrożny. Skrzyżowanie to po każdym deszczu nawet 
niewielkim jest zalewane wodą i staje się niebezpieczne, a po każdym takim 
występie wody coraz trudniej się tam jeździ. Następną sprawą jest to, że program 
naprawy dróg przy pomocy natrysków, to jeden wielki skandal. Jest to bezsensowne, 
gdyż ten asfalt, albo odpłynął  lub został wybity.  
Złożył wniosek o sprzątanie przystanków na terenie gminy i rozwiązanie problemu 
skrzyżowania w Plebance, naprawa rowu odwadniającego od Plebanki w kierunku 
Nieszawy. 
  
Sołtys Włoszycy E.Marciniak – wnosi o naprawę drogi w m.Włoszyca i od torów   
w kierunku Włoszyca i od torów w kierunku Włoszyca, gdyż po ostatnio obfitych 
deszczach ta droga się powybijała i powstały dość duże wyrwy. 
 
Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski – ponawia wniosek o budowę 
oświetlenia ulicznego w m. Stary Zbrachlin (od posesji Państwa Gapskich  
w kierunku Siutkowa, za Stację Uzdatniania Wody), jest to wniosek mieszkańców.  
Wnosi również o wyrównanie drogi w m.Stary Zbrachlin, na całym odcinku po obu 
stronach jedynki.  
 
Sołtys Wólnego W.Kujawa – wnosi o naprawę drogi w m.Wólne w kierunku 
Włoszycy. 
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Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – poinformował, że kilkakrotnie informował  
o stanie drogi w m.Brudnowo, gdyż w związku z wysokimi temperaturami  
w ostatnim okresie , ta emulsja się rozpuszcza i klei do wszystkiego – ma propozycję 
aby Wójt i Rada Gminy wybrali się na tą drogę i zobaczyli jak to wygląda. 
Rozpoczyna okres żniw i ciężki sprzęt rolniczy rozjedzie tą nawierzchnię. 
 
Wójt – poinformował, że w dniu wczorajszym dowiedział się o tym problemie . 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – stwierdził, że ten fundusz sołecki nie przeszedł – 
to trudno, ale mieszkańcy Brudnowa chcieli coś zrobić dla swojej miejscowości. 
Przykro mu jak się słyszy, że zdecydowana większość sołtysów nie chciała tego 
funduszu. 
 
Sołtys i radny Kaźmierzyna J.Dybowski – podziękował za drogę w Arianach , która 
została naprawiona co sprawiło , że mieszkańcy są zadowoleni i dziękują Panu 
Wójtowi. Wnosi o naprawę drogi w m.Arianki wzdłuż gęsto rosnących wierzb. 
 
Sołtys Zbrachlina H.Szudzik – poparła wniosek o naprawę drogi w m.Arianki. 
 
Wójt -  stwierdził, że jeżeli chodzi o drogi, to w tej chwili jest zakończona dostawa 
kamienia grubego i drobniejszego. To  co radny Dybowski wspomniał jest to w 
dwóch miejscach tak zrobione, to jest korytowanie drogi i uzupełnianie kamieniem – 
jest to inna metoda naprawy dróg. 
W m.Konstantynowo, ta droga będzie naprawiona właśnie tą metodą . To może 
wizualnie odbiega od asfaltu, nie jest taka gładka, błyszcząca, ale efekty do 
użytkowania są. 
Poprosił o cierpliwość, gdyż te prace są prowadzone wynajętym sprzętem, i przy 
pomocy pracowników Urzędu. Wszystkich miejsc nie da się zrobić, na dzień 
dzisiejszy może powiedzieć , że przewidziane są dwa odcinki na Włoszyca. 
Naprawiona będzie droga przy torach kolejowych, jest tam duży załam drogi  
i zalega tam woda. Stwierdził, że nie może obiecać, że wszystkie drogi zostaną 
naprawione na terenie gminy, ale zgodnie z decyzją Rady Gminy powiększony 
został budżet na remont dróg gminnych. 
Po wizji lokalnej dróg został przygotowany harmonogram dróg proponowanych do 
napraw, znajduje się on u z-cy Wójta, jak wróci z urlopu, to prosi o ewentualne 
zapytania . Z tego co pamięta, to część tych dróg w najgorszych fragmentach będzie 
robiona. Do naprawy są przewidywane dwie większe drogi w m.Konstantynowo  
i część w Kolonii Święte ( tam część drogi jest zrobiona, a druga część nie). Jednak  
z tego co może powiedzieć, to jest znacząca ilość dróg do naprawy w porównaniu  
z poprzednimi latami, gdyż jest więcej zakupionego materiału. Część tego materiału 
pozostawi do wiosny, gdyż w tym okresie jest zawsze brak materiału  i wzrost 
napraw. 
Przypomniał to co mówił wcześniej, to że zostanie pod koniec tygodnia podpisana 
umowa na naprawy cząstkowe i to się też nakłada z tymi dziurami o których 
wnioskowali wcześniej  mieszkańcy Brudnowa.  
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Z tym, że droga w Brudnowie nie będzie miała planowanych nakładów, będą 
naprawiane będą tylko dziury, bo jeśli powstanie  budowa autostrady w przyszłym 
roku , to ta droga zniknie i to samo dotyczy drogi do wiatraków, ona nie będzie 
naprawiana, nawożona do samej jedynki, gdyż w momencie wydzielenia pasa 
autostrady ten odcinek będzie ujęty. 
Część tych dróg jak państwo wiedzą jest już naprawiane w całości i pewne odcinki  
i tak  np. w Arianach, ale niestety będą naprawiane tylko te najgorsze fragmenty, 
które sprawiają najwięcej problemów. Metoda będzie ciągle ta sama, czyli 
korytowanie i wyrównywanie kamieniem, w zależności : będzie to gruby kamień i 
zakleszczany tym gruzowo – betonowym, albo sam gruz betonowy jeśli będzie 
chodziło tylko o powierzchniowe utwardzenie. I dotyczy to oczywiści dróg, które do 
tej pory nie miały lepszych parametrów niż żużel. 
 
Radny J.Kłos – zwrócił się z zapytaniem -  jak jest korytowanie drogi, to co jest 
robione z tym żużlem, czy nie można go wykorzystać na inne drogi? 
 
Wójt – poinformował, że to korytowanie odbywa się na tych rejonach, które mają 
znikomą ilość tego materiału i on służy do wyrównania podłoża i nie ma sytuacji , że 
gdzieś jest nadmiar tego. 
 
Radna J.Michalska – zgłosiła odcinek drogi, gdzie nie ma  odcinka utwardzonego 
żużlem , ani z innym podkładem – jest to droga gruntowa od Arian (przy posesjach 
Państwa: Grzegorskich i Ziomko),  ten odcinek do jedynki. Tam są same dziury, 
często na tej sali zgłaszała tą drogę. 
 
Wójt – poprosił aby radna,  po sesji dokładnie wytłumaczyła gdzie jest ta droga. 
 
Radny M.Dyko – złożył formalny wniosek o zabezpieczenie kwoty 8,5 tys., zł. ze 
sprzedaży działki w m.Przypust, na zainstalowanie trzech lamp w kierunku Kościoła 
w Przypuście. Ten wniosek był złożony na jednej z sesji i Rada Gminy go przyjęła. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – podziękowała za budowę pieszojezdni, która 
dobiegła już końca , po 30 letnim oczekiwaniu mieszkańców . Zwróciła się z 
zapytaniem, kto naprawi pozostałość po budowie , gdyż przy chodniku pozostały 
wyrwy, po znakach drogowych . Zwróciła uwagę, że szkoda iż w całości razem nie 
została zrobiona też ul. Krótka. 
Ponowiła również wniosek o naprawę mostku przy Piekarni w Wagańcu – jest to 
droga powiatowa. 
 
Wójt – poinformowała , że firma jeszcze prowadzi inwestycję, to co było uszkodzone 
przez inną firmę, która robiła wcześniej jest obecnie złożony wniosek reklamacyjny  
i  muszą to poprawić. 
 
Radny J.Kołos – złożył wniosek formalny, aby te pieniądze ze sprzedaży działek  
w Niszczewach – kwota 18 tys. zł została przeznaczona na budowę oświetlenia  
w  miejscowościach Janowo lub Zakrzewo. 
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Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – złożyła wniosek o dokończenie oświetlenia  
w Wiktorynie, tam mieszkają rolnicy, którzy płacą duże podatki i nie ma tam ani 
jednej lampy. Rolnicy Ci mają pretensje ciągle do Sołtysa, Rady Sołeckiej, ale uważa, 
że mają racje . Jednak jej wnioski ciągle ponawiane na sesjach nie są brane pod 
uwagę przy tworzeniu budżetu gminy i są odrzucane. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że jadąc od Zbrachlina w kierunku 
Bertowa, przy przejeździe kolejowym są duże zarośla , chwasty, które utrudniają 
widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo – wnosi o ich wykoszenie. 
 
Wnioski zgłoszone na XXVIII Sesji  V kadencji Rady Gminy, spisane przez 
sekretarza obrad – E.Pietrus: 
- wniosek zgłoszony przez radnego K.Rydlewskiego  
1. Zwrócenie uwagi na porządek wokół przystanków PKS na terenie gminy  
i częstsze ich sprzątanie.   
2. Rozwiązanie problemu skrzyżowania w Plebance, naprawa rowu odwadniającego 
od Plebanki w kierunku Nieszawy. 
  
- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Włoszycy E.Marciniaka  
3. Naprawa drogi od torów kolejowych w kierunku Włoszycy i w m.Włoszyca . 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowskiego 
4. Ponowienie wniosku o oświetlenie w Starym Zbrachlinie. 
5. Naprawa i wyrównanie drogi w Starym Zbrachlinie .  
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Brudnowa M.Kołowrockiego 
6. Rozwiązanie problemu z nowopobudowaną drogą w m.Brudnowo, emulsja  pod 
wpływem temperatury rozpuszcza się i przykleja do wszystkiego.   
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Wólne W.Kujawę 
7. Naprawa drogi w m. Wólne. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Kaźmierzyn J.Dybowskiego 
8. Naprawa drogi w m. Arianki. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  
9. Naprawa drogi od Arian w kierunku trasy E1. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  
10. Zabezpieczenie kwoty 8.500 zł (kwota ze sprzedaży stawu w Przypuście)  na 
założenie 3 lamp w kierunku Kosciółka w Przypuście. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa 
11. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży działek w Niszczewach przeznaczyć na 
budowę oświetlenia w m.Janowo i Zakrzewo (kwota 18.000 zł). 
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- wniosek zgłoszony przez Sołtys Wagańca B.Gajdzińską  
12. Zabezpieczenie wyrw pozostałych po budowie drogi na ul.Osiedlowej . 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj 
13. Dokończenie oświetlenia w m.Wiktoryn – ponowienie wniosku. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtysa P.Kulińskiego  
14. Wykoszenie trawy przy skrzyżowaniu z torami kolejowymi w Nowym 
Zbrachlinie .   
 
Ad.16 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady – 
zamknęła obrady  XXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1510               

                                                                                                       
Protokołowała:                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
I.Marciniak                                                                                                                          Monika Szejner 
Insp ds. obsługi RG 

                                                                               


