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Ad.1 
Otwarcia obrad XXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych i  zaproszonych gości  : Wójta Gminy – Piotra Marciniaka, Z-cę Wójta, 
Skarbnika Gminy – D.Roszko, Kierownika Posterunku Policji w Nieszawie, 
Przedstawiciela Izb Rolniczych, Kierownika Zespołu Obsługi Szkół, Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej   
oraz sołtysów. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 14 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 10 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 XXVI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2008 roku. 

a) zaproszeni goście : Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim, 
Kierownik Posterunku Policji w Nieszawie. 

6. Informacja o działalności Izby Rolniczej w 2008 r. 
               a) zaproszeni goście : Przedstawiciele Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

7. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

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

       9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
 a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
 b)  podjęcie uchwały . 

10.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  w Wagańcu za rok 2008. 

                  a) zaproszeni goście : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej w Wagańcu. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wagańcu.  

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

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 
2008 rok. 

                 a)  zaproszeni goście: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za rok 2008. 
                 a) zaproszeni goście: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 

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

 
Na obrady przybył radny J.Dybowski – godz. 1015 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że  Wójt Gminy  złożył wniosek o zmianę  
w porządku obrad tj. wprowadzenie dodatkowego punktu jako punkt. 14  
„ w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/3 w miejscowości Brudnowo” 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszona poprawkę do porządku 
obrad . 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszona poprawkę 
do porządku obrad . 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną 
poprawką.  

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2008 roku. 

a. zaproszeni goście : Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim, 
Kierownik Posterunku Policji w Nieszawie. 

6. Informacja o działalności Izby Rolniczej w 2008 r. 
               a) zaproszeni goście : Przedstawiciele Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

7. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

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

       9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
 a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
 b)  podjęcie uchwały . 

10.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  w Wagańcu za rok 2008. 

                  a) zaproszeni goście : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej w Wagańcu. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Wagańcu.  

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 
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12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 
2008 rok. 

                 a)  zaproszeni goście: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za rok 2008. 
                 a) zaproszeni goście: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 

         14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży 
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/3  
w miejscowości Brudnowo. 

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

 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad . 
 
Na obrady przybył radny M.Dyko – 1025 
 
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 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z XXV Sesji V kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformowała, że protokoły były wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z ich treścią – dlatego też zaproponowała, aby zostały 
przyjęte bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali  ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z XXV Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły z XXV 
Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady – poinformował, że na obrady był zaproszony Komendant 
Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim, ale niestety nie mógł przybyć, 
powitała Kierownika Posterunku Policji w Nieszawie Pana Tomasza Molendę , który 
poinformuje jak przedstawiał się stan bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec  
w 2008 r. 
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Kierownik Posterunku Policji – przedstawił się obecnym na sali, gdyż od miesiąca 
pełni obowiązki Kierownika Posterunku w Nieszawie. Następnie przedstawił ocenę 
stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2008 r. – stanowi ona załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.   

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawiona informację i otworzyła 
dyskusję. 
 
Radny P.Wiatrowski – zwrócił się z zapytaniem jaki jest stan osobowy Komisariatu 
Policji w Nieszawie , obecnie względem tego co było planowane. 
 
Kierownik – stwierdził, że obecnie po rozmowie z Panem Komendantem 
Powiatowym ma zapewnienia , że dołoży jeszcze jeden etat wówczas będzie 6 
policjantów i 1 Kierownik. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że wczorajsza prasa podała , że Pan Komendant 
Powiatowy zapewnia iż będą pełnione całodobowe dyżury Policji na naszym terenie. 
 
Kierownik – stwierdził, że będą dążenia , aby wprowadzić całodobową służbę tego 
terenu i pracy Posterunku Policji w Nieszawie, ale obecnie przy 6 etatach przy takim 
stanie osobowym jest to niemożliwe. Aby zapewnić całodobową obsługę , to 
powinno być 10 policjantów. 
 
Wójt – poinformował, że w informacji prasowej było podane, że Komendant 
Powiatowy spotkał się Se wszystkimi Wójtami i Burmistrzami poza Wójtem 
Wagańca. Obecnie nie jest to aktualne, gdyż spotkał się z Komendantem 
Powiatowym. Podczas rozmów poruszony był również temat związany z obsadą 
Komisariatu, gdyż był to zawsze problem. Jednak  potwierdza Pan Komendant, że 
uzupełni składy osobowe w Nieszawie i Konecku tak, aby zabezpieczyć ciągłość 
pracy. 
Rozmawiał o możliwości częstszych wizyt dzielnicowego, jednak wiążę się to 
właśnie z powiększeniem obsady osobowej, gdyż obecny dzielnicowy obsługuje 
również gminę Raciążek. Jednak został zapewniony, że obecność Policji na terenie 
gminy będzie częstsza, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo. W sprawie dzikich 
wysypisk śmieci, są to częste wnioski radnych i sołtysów, to dostał zapewnienie 
Kierownika  Posterunku , że odbędą częste wspólne patrole dzielnicowego i 
pracowników Urzędu Gminy – będą to kontrole w prywatnych posesjach , 
gospodarstwach i przedsiębiorstwach, firmach, placówkach handlowych w sprawie 
posiadanych stosownych umów na wywóz nieczystości. Takie kontrole wspólne z 
Policja mogą okazać się sukcesem, aby problem został rozwiązany. 
Stwierdził, że ma nadzieję, że ta współpraca będzie korzystna. 
 
Radny M.Dyko – poruszył temat kradzieży na terenie gminy, gdzie wykrywalność 
równa się „zeru”. Notorycznie są okradane gospodarstwa rolne, czego osobiście 
doświadczył. Jak Pan Kierownik się na ta sytuację zapatruje jako nowy Kierownik na 
tym stanowisku? 
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Kierownik – poinformował, że kradzieże są najtrudniejsze do wykrycia. Ciężko 
sprawcom jest udowodnić kradzież. W związku z tym złożył apel do obecnych na 
Sali, aby współpracować z Policją , informując ja i oznaczać wartościowe rzeczy , co 
ułatwi udowodnić złodziejowi kradzież. 
 
Radna J.Michalska – zwróciła uwagę na wypadki na „jedynce”, gdzie objazd jest 
kierowany przez gminnne drogi. A gminne drogi są w fatalnym stanie i po takim 
kilku godzinnym ruchu ciężkich samochodów, to drogi są nie do poznania. 
 
Kierownik – stwierdził, że przyznaje rację, ale jak jest droga zablokowana, to trzeba 
umożliwić ludziom objazd. 
 
Radny Wiatrowski – poinformował, że odbyła się rozmowa Panem Wójtem jako 
radnymi , sołtysami i zainteresowanymi odnośnie bezpieczeństwa przy szkole  
w Zbrachlinie,  chodzi o brak pobocza , możliwość dojścia do szkoły od strony 
m.Siutkowo. Sprawa się zakończyła w ten sposób , że jest to problem powiatu, gdyż 
jest to pas drogi powiatowej. Problem w tym, że dzieci bezpieczeństwa nie maja  
i gmina nic nie może zrobić . Jest jakaś możliwość, aby interwencja Policji 
spowodowała zainteresowanie tym problemem. Jest tam nadmierna prędkość 
kierowców mimo ograniczenia do 40 – ciężarówki jadące na skład opałowy również 
bardzo szybko jeżdżą, a mimo tego wszystkiego w tej niecce są prowadzone prace 
przez pana Rakowskiego nad wyjazdem z placu opałowego. Czy można by było 
załatwić może lustra, takie udogodnienia w celu zachowania bezpieczeństwa dla 
dzieci? 
 
Kierownik -   poinformował, że słyszał o tej sytuacji od dzielnicowego, postara się 
zwiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu i będzie rozmawiał o tej sprawie  
w powiecie. 
 
Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali podziękowała 
Kierownikowi za udzielone sprawozdanie i udział w Sesji. 
 
Ad.6 
Przewodniczącą Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. informacja  
o działalności Izby Rolniczej w 2008 r. powitała Pana Andrzeja Kulpę 
przedstawiciela Izby Rolniczej z terenu gminy, poinformowała, że na obrady był 
również zaproszony Pan Piotr Herba jednak nie mógł przybyć. 
 
Pan A.Kulpa – przedstawiła sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych w 2008 r. – 
stanowi ono zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali podziękowała Panu 
A.Kulpie za przybycie i udział w  Sesji. 
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Ad.7 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy i przedstawienia 
informacji z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym . 
 
Wójt Gminy – poinformował, że wydał w omawianym okresie od 17.02.2009 r. – 
30.03.2009 r. trzy zarządzenia : 
- Zarządzenie nr 12/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze 
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych . 
 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych : gminne słupy ogłoszeniowe, tablice 
ogłoszeń w urzędzie w urzędzie i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy, sołeckie 
tablice ogłoszeń, zakładowe tablice ogłoszeń (za zgodą właściciela), sklepy (za zgodą 
właściciela)  
 
Zmianie uległa treść załącznika do zarządzenia Wójta nr 07/04 z dnia 12.03.2004 r.  
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
- Zarządzenie nr 13/09 z dnia 16 marca 2009 r.w sprawie opracowania sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2008 r. 
 
W § 1. Realizując uchwałę Nr XII1/71/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia  
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 z późn. zm. - Wójt Gminy 
przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2008 
następująco: dochody budżetu zrealizowano w wysokości 11.674.187 zł na 11.349.757 zł 
planowane tj. 102,9%,wtymm.in.: zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej w wysokości 1.832.808 zł na 1.834.652 zł, tj. 99,9 % planowanych 
wpływów, dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w wysokości 61.603 zł na 61.000 zł planowane , tj. 101,0 % 
planowanych wpływów,  subwencja ogólna w wysokości 5.212.783 zł, tj. 100,0 % 
planowanych wpływów. 
 
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 11.379.623 zł na 12.076.881 zł planowane, 
tj.94,2 % (zał. Nr 2), w tym m.in.: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej w wysokości 1.832.808 zł na 1.834.652, tj. 99,9 % 
planowanych środków, wydatki majątkowe w wysokości l .483.113 zł na l .647.117 zł, tj. 
90,0% planowanych środków, wydatki na realizację zadań określonych w programie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 33.238 zł na 61.000 zł 
planowane, tj. 54,5 % planowanych środków, wydatki związane z realizacją zadań 
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości 7.500 zł na 19.500 zł planowane,  
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tj. 38,5 % planowanych środków, wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.020 zł, tj. 100,0 % planowanych 
środków, przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wagańcu w wysokości 45.217 zł na 45.500 zł planowane, tj. 99,4% planowanych 
środków, przekazano dotację celowe na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000 zł na 
84.200 zł planowane, tj. 95,0 % planowanych środków. 
W roku 2008 osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 294.564 zł przy 
planowanym deficycie budżetowym w wysokości 727.124 zł.   
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zrealizowano w wysokości 12.213 zł, natomiast wydatki w kwocie 64.685 zł. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
- Zarządzenie nr 14/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania 
sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych 
przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Waganiec. 
Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu 
wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy oraz Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje pracownik 
wskazany przez Kierownika Referatu Finansowo-Ksiegowego. 
Prawidłowość wydzielenia dokonanego wydatku strukturalnego potwierdza 
pracownik merytoryczny. 
Pozostałe jednostki budżetowe Gminy (w tym instytucja kultury) wyodrębniają 
wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami, według zasad 
ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych. 
Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do 
zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który 
poniósł ostateczny koszt realizacji zadania. 
Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na 
cele strukturalne. 
Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym 
oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem oraz „Instrukcją sporządzania   rocznego sprawozdania Rb-WS 
o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów 
publicznych" i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym 
podstawę wypłaty wydatku (faktura lub inny dokument księgowy). 
Ustała się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków 
strukturalnych według podanego wzoru. 
Na fakturach niezaliczonych do wydatków strukturalnych powinno się umieścić 
również pieczęć, przy czym w miejsce kodu i kwoty wpisać „O". 
Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną w § 4 
pkt. 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego. 
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Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Gminy dokonuje rejestracji wydatków 
strukturalnych    według    klasyfikacji    wskazanej    na   pieczątce    na    koncie 
pozabilansowym 950 „Wydatki strukturalne"   stosownie do przepisów zawartych 
w rozporządzeniu  Ministra   Finansów z dnia 28   lipca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych (Dz. U, Nr 142, póz. 1020 z późn. zm.). 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają jednostkowe roczne 
sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych i przedkładają Wójtowi Gminy  
w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. 
Jednostki organizacyjne, które nie poniosły wydatków strukturalnych, sporządzają 
sprawozdania negatywne. 
Sprawozdanie zbiorcze Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych 
przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy 
sporządza Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Gminy w celu przekazania 
do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu 
sprawozdawczego. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
01 stycznia 2009 r. 
 
Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie zadań planowanych do 
realizacji : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 
funduszu wsparcia na realizację „Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez 
rozbudowę budynku zajęć praktyczne-technicznych z jednoczesną zmianą 
użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie " - 
kwota przyznana 400.000,- zł. 
Wniosek o dofinansowanie zadania - Budowa budynku zaplecza socjalnego, 
modernizacja trybun w ramach rozbudowy „Centrum sportowo-
rehabilitacyjnego" w Zbrachlinie ze środków Ministra sportu i turystyki - kwota 
przyznana 200.000,- zł. 
 
Wniosek o dofinansowanie zadania - Budowa budynku zaplecza socjalnego, 
modernizacja trybun w ramach rozbudowy „Centrum sportowo-rehabilitacyjnego" 
w Zbrachlinie w ramach PROW oś „Odnowa i rozwój wsi" - wnioskowana kwota 
400.000,- zł 
Wniosek o dofinansowanie zadania Budowa nawierzchni jezdni i chodników 
(pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 
- wnioskowana kwota 286.955,- zł co stanowi 50% zadania pozostałego do 
wykonania. 
W zakresie pracy  referatu  rolnictwa  i  ochrony  środowiska  - przesłano do 
sołtysów w celu poinformowania rolników pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o kolejnym etapie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody 
chlewnej. 
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Wyznaczono decyzją Wójta dodatkowego rzeczoznawcę Pana Andrzeja Kulpę do 
przeprowadzenia szacowania wartości odszkodowania za zwierzęta podane ubojowi 
z nakazu Powiatowego Lekarza Wet. lub za padłe w wyniku zastosowania zabiegów 
weterynaryjnych. 
Wystąpiono do Wojewody o zaopiniowanie wstępnie wypełnionych 5 szt. wniosków 
o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji w związku z suszą 2008r., oraz 
zebrano 5szt  kolejnych wniosków. 
Wysłano do WIOŚ  Delegatura we Włocławku w celu uzgodnienia, wstępną listę 
gospodarstw spełniających co najmniej jedno z kryteriów tj. pow. powyżej 15 ha, 
obsada powyżej 10 DJP  lub grunty znajdują się  w sąsiedztwie wód wrażliwych. 
 Zorganizowano  w  dniu 10. 03. 2009 r. posiedzenie komisji powołanej zarządzeniem 
Wójta Gminy Waganiec w celu ustalenia listy gospodarstw objętych 
monitorowaniem na OSN nr 3 w gminie Waganiec. 
Wysłano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostateczną listę 
gospodarstw objętych monitorowaniem. 
Sporządzono sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony 
środowiska za 2008r. stan początkowy środków  - 104 868zł ,przychody – 12 213zł,  
wydatki – 64 685zł, stan końcowy środków – 52 396zł.  
Przekazano informację o ilości odpadów zebranych i przeznaczonych do  odzysku 
oraz poniesionych wydatkach przez gminę Waganiec za 2008r : 

- opakowania z tworzyw sztucznych -  5 110 kg, wydatki 2080,06zł, 
- opakowania z papieru i tektury – 170 kg, wydatki 69,55 zł. 
- opakowania ze szkła – 15 660 kg, wydatki 909,50 zł. 

Komisja konkursowa dokonała  rozstrzygnięcia konkursu w kategorii na 
najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową 2008 r. 
Wysłano do sołtysów informację  z prośbą o poinformowanie mieszkańców,  
o obowiązku składania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej  aktualnej ilości 
posiadanych wyrobów azbestowych wg. stanu na koniec roku 2008. 
Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o uchylenie 
postanowienia Wojewody na skutek którego Wójt Gminy Waganiec zawiesił 
postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch parków wiatraków 
składających się 18 elektrowni o mocy 2MW każda realizowane w obrębach 
geodezyjnych: Wójtówka, Przypust, Józefowo, Sierzchowo.  
Wydano postanowienie uzgadniające program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego wydającą decyzję 
wyrażającą zgodę na prowadzenie  tej działalności. 
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: 
Farmy wiatrowej Waganiec Południowy o łącznej mocy 48 MW i GPZ na terenie 
gminy Waganiec. 
Wydano 13 szt. decyzji na wycięcie drzew, 
Wydano 3 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych, 
Wydano 3 szt. zapewnień dostawy wody dla planowanych budynków 
mieszkalnych. 
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Z działalności referatu ds. budownictwa i dróg : 
Wydano: 15 wypisów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania,  
przestrzennego Gminy Waganiec, 1 decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu 
publicznego polegającej na przebudowie terenu istniejącego zbiornika wodnego pn. 
„rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa miejsca rekreacji  
z obiektami małej architektury w miejscowości Zbrachlin, 3 decyzje o podziale 
nieruchomości, 
Wszczęto: 3 postępowania  o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie o wydanie decyzji o podziale nieruchomości, 2 postępowania  
w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 i DN500 8,4 MPa, położonego 
na działkach w obrębach geodezyjnych: Konstantynowo, Brudnowo, Wiktoryn, 1 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej 110 kV oraz 
budowie nowego słupa WN, położonego na działkach o numerach         
ewidencyjnych 5/6, 5/8, 6/3, 9/1, 14/6 w obrębie Konstantynowo, gmina          
Waganiec. 
Promocja zdrowia: Gmina Waganiec przystąpiła do realizacji następujących 
programów zdrowotnych: 
„Regionalnego   Programu   Wczesnego   Wykrywania   Nowotworów   Skóry 
kierowane do wszystkich mieszkańców gminy, (zapisy do 01.04.2009 r. pok. 
nr 22, badania w dniu 04.04.2009), 
„Mammografia" - kierowane do pań od 50-69 roku życia, panie po 40 roku 
życ ia  mogą skorzystać  z  badania  za  odpłatnośc ią  (60 ,00  z ł )  (zapisy  
do 24.04.2009 r. pok. nr 22 badanie w dniu 07.05.2009 r.). 
 
W zakresie pracy kadr 7 osób złożyło podania o staż – są to absolwenci z 2008 r.  
1 podanie złożył absolwent z 2009 r. 
40 osób spełnia warunki do zatrudnienia w ramach robót publicznych  - wniosek 
został złożony.  
 
W zakresie pracy Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności : urodzenia – 5, 
małżeństwa – 4, zgony – 3, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego 
- 5 szt., wymeldowania poza gminę – 8, zameldowania na pobyt stały (spoza 
gminy) – 4, przemeldowania na terenie gminy – l0, zameldowania na pobyt 
czasowy (spoza gminy) – l,  zgłoszenie pobytu czasowego poza gminą- 13, wydano 
odpisów skróconych aktów USC – 27, udzielono informacji adresowych na wniosek 
– 10, wydane dowody osobiste - 33 szt. 
 
W dniu 31 marca 2009 r. o godz. 1600 w Restauracji „Europa” odbędą się konsultacje 
społeczne nt. budowy Autostrady A-1. 
 
Wójt - poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej prosił o zastanowienie 
się nad sprawą autobusu do przewozu dzieci, czy będzie kupiony, czy będzie 
wynajęty ? Stwierdził, że osobiście jest za wynajęciem autokaru . 
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Komisja Budżetowa poruszała ten problem i wyraziła zgodę też na wynajem.  
W tej chwili kiedy jeden autobus jeździ jest rezerwa jednego kierowcy. Jeśli będą 
dwa autobusy jeździły, to w sprawach kadrowych konieczne będzie przyjęcie jeszcze 
jednego kierowcy, na wypadek choroby czy też kolizji – takich zdarzeń losowych nie 
można uniknąć. Według obserwacji z zewnątrz, to ościenne gminy również 
wynajmują – firmy na dowóz dzieci do szkół. W przypadku wynajętej firmy nie 
należy się przejmować sprawnością autokaru i dodatkowo inwestować  
w pracownika.  
 
Wójt – zaproponował 10 min przerwę , aby został ten temat omówiony i aby radni 
podjęli decyzję  przed następnym punktem porządku obrad tj. zmiany w budżecie. 
 
Przewodnicząca Rady – na wniosek Wójta zarządziła 10 min. przerwę. 
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrad i dokonała otwarcia 
następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2009 r.  
Następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy. 
 
Na obrady przybył radna M.Kulińska . 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w imieniu Wójta przedstawi proponowane 
zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie  
z materiałami dostarczonymi Radnym na obrady.  
W pierwszej kolejności zostaną przedstawione  „Dochody” : 
Dz. 756 – DOCHÓD Z PODATKÓW I OPŁAT - zwiększono planowane wpływy z 
tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 2.750 zł. Wyższą kwotę 
uiści Urząd Gminy z tytułu wzrostu wartości o poniesione nakłady inwestycyjne na  
budowe służące dostawie wody i odprowadzaniu ścieków. 
Minister Finansów pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. poinformował o zmniejszeniu  
o 27 zł planowanych dochodów na rok bieżący z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Dz. 758– SUBWENCJE -  tym samym pismem zawiadomiono również  
o zmniejszeniu o 6.505 zł części oświatowej subwencji ogólnej . 
 
Dz. 852– POMOC SPOŁECZNA - Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia  
09 marca 2009 r. zwiększył plan dotacji celowych o 2.000 zł z przeznaczeniem na 
wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe. 
Dz. 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Wojewoda pismem z dnia 
25 lutego 2009 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 98.580 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym, czyli na tzw. stypendia dla uczniów. 
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Dz. 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego pismem z dnia 05 marca 2009 r. poinformował o przyznaniu pomocy 
finansowej w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Centrum sportoworehabilitacyjnego  
w Zbrachlinie” obejmującego, budowę zaplecza socjalnego oraz modernizację 
trybun. 
 
„Wydatki” 
Dz. 400 – ZAOPATRZENIE W WODĘ - zwiększono środki planowane na opłacenie 
podatku od nieruchomości na rzecz naszego Urzędu Gminy od budowli 
wykorzystywanych do wytwarzania wody o kwotę 510 zł. Uległa zwiększeniu 
wartość budowli wykorzystywanych w tym celu (studnia głębinowa – nowy 
odcinek, wodociąg). 
Dz. 600 –DROGI - uległ zmianie zakres prac wykonywanych w ramach zadania 
inwestycyjnego obejmującego „Budowa nawierzchni jezdni i chodników  
w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce”. Zwiększono obciążenie pasów 
chodnikowych. Na wykonanie dodatkowych prac potrzebna jest kwota 12.715 zł. 
Zmniejszono o 9.947 zł kwoty zaplanowane na wykonanie znaków drogowych, 
wskazanych do umieszczenia na drogach gminnych w opracowanym w roku 
ubiegłym Projekcie Stałej Organizacji Ruchu Drogowego. 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zmniejszono o 10.000 zł kwoty 
zaplanowane w tym dziale, przeznaczając na inne pilniejsze potrzeby. Zmniejszono  
o 5.000 zł środki ujęte na opracowanie ekspertyzy dot. wolnych pomieszczeń w 
budynku w m. Ariany 26 (czyli po WPOZH). Również o 5.000 zł zmniejszono kwoty 
zaplanowane na wprowadzanie nazewnictwa ulic w m. Waganiec i Nowy Zbrachlin. 
Dz. 751 – REJESTR WYBORCÓW - w ramach kwot przewidzianych na 
prowadzenie rejestru wyborców dokonano przemieszczenia w ramach otrzymanej 
dotacji 62 zł z poz. zakup materiałów i wyposażenia do poz. obejmującej zakup 
akcesoriów komputerowych (tonery, płyty itp. ). 
Dz. 754 – JEDNOSTKI OSP - na wniosek Gminnego Komendanta OSP z dnia  
20 marca 2009 r. dokonano przemieszczenia środków w planie finansowym jednostki 
z Włoszycy. Likwidując poz. ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu 
ratowniczym (120 zł) oraz poz. umowy-zlecenia (1.200 zł) zwiększono o łączną kwotę 
1.320 zł poz. Środki przewidziane na zakup materiałów niezbędnych do remontu 
pomieszczeń remizy. 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej 
dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa budynku zajęć praktyczno-
technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe 
przy Zespole Szkół w Zbrachlinie” z dotychczasowego rozdz. 80104 na 80110. 
Należało dostosować zapisy uchwały do sugestii Urzędu Marszałkowskiego, jako 
dofinansowującego zadanie w ramach Funduszu Wsparcia. 
Realizując wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z dnia 19 marca 2009 r.  
zwiększono o 1.800 zł kwoty zaplanowane na zakup materiałów do stołówki szkolnej 
w Zbrachlinie. 
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Dyrektor Zespołu Szkół otrzymane wsparcie przeznaczy na doposażenie stołówki  
w naczynia.  
Środki zaplanowane na zakup pojazdu do dowozu uczniów do szkół w wysokości 
60.000 zł postanowiono przeznaczyć na wynajem pojazdu od zewnętrznego 
przewoźnika. 
Dz. 852 –POMOC SPOŁECZNA - otrzymane wsparcie w formie dotacji celowej 
(2.000 zł) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Na wniosek Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 marca 2009 r. zwiększono plan 
finansowy Ośrodka o 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie społeczne odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników.  
W związku ze zmianą zasad funkcjonowania i finansowania Ośrodka od dnia  
01 stycznia 2009 r. zwiększeniu uległa wysokość składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. 
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - otrzymane od Wojewody 
wsparcie finansowe w kwocie 98.580 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów (stypendia socjalne). 
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 
zwiększono środki planowane na opłacenie podatku od nieruchomości podobnie jak 
w przypadku wodociągu od budowli wykorzystywanych do odprowadzania tym 
razem ścieków o kwotę 2.240 zł. Uległa zwiększeniu wartość budowli 
wykorzystywanych w tym celu (nowe odcinki sieci). Również uległa zwiększeniu  
(o 2.900 zł) pula środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe pracowników 
gminnej oczyszczalni ścieków. Jeden z pracowników już po uchwaleniu 
tegorocznego budżetu udokumentował dodatkowe lata pracy i nabył prawo do 
nagrody jubileuszowej. Zmniejszono natomiast o 5.000 zł kwoty przewidziane na 
zakup materiałów w ramach „rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie”. 
 
Zwiększenie dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dofinansowania 
zadania inwestycyjnego dot. rozbudowy Centrum sportowo-rehabilitacyjnego  
w Zbrachlinie spowodowało na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu  
z kwoty 1.820.000 zł do 1.620.000 zł. Tym samym zmieniono źródła jego pokrycia: 
kredyty z 470.000 zł do 352.333 zł, wolne środki z planowanej kwoty 452.749 zł do 
370.416 zł oraz pożyczki pozostawiając na dotychczasowym poziomie tj. 897.251 zł. 
W związku ze złożonym bilansem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, 
ustaleniem wyniku finansowego możliwe jest dokonanie podziału powstałej 
nadwyżki budżetowej.  
Osiągnięto nadwyżkę w kwocie 294.564 zł, natomiast kwota tzw. wolnych środków 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy to 
950.416 zł. Z tej kwoty 950.416 zł zarezerwowano 580.000 zł na spłatę przypadających 
na rok bieżący rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na realizację zadań 
inwestycyjnych z tego do Narodowego Funduszu 500.000 zł i Wojewódzkiego 
Funduszu 80.000 zł.  Pozostałe 370.416 zł przeznaczono na pokrycie niedoboru 
budżetu.  
Ponadto dokonano zmiany w zakresie planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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Urealniono stan środków obrotowych na początek roku z planowanych 55.287 zł do 
wynikających ze złożonych sprawozdań 52.396 zł. W konsekwencji uległ zmianie 
stan środków obrotowych na koniec roku z kwoty 34.687 zł do 31.796 zł. 
W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian w zakresie  
budowy ścieżki rowerowej w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
w Aleksandrowie Kuj. –stosownie do zawartej w dniu 04 marca 2009 r. Umowy  
w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego skorygowano 
planowany termin realizacji zadania z lat 2009-2011 na 2009-2013; w zakresie  
rozbudowy Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie, w tym: „budowa 
budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun” – zmieniono źródła 
finansowania zadania zmniejszając środki z Urzędu Marszałkowskiego o 109.680 zł, 
przy równoczesnym zwiększeniu udziału środków własnych. 

W związku z podjętą o wycofaniu środków na zakup pojazdu do dowozu 
uczniów do szkół ulegnie zmianie zapis zaproponowanej Radnym uchwały 
budżetowej w poz. dotyczącej wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące 
z 10.027.950 zł będą wynosiły 10.087.950 zł natomiast wydatki majątkowe  
z 2.858.848 zł do kwoty 2.798.848 zł. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformował, że komisja na swoim 
posiedzeniu zapoznała się z tym tematem autokaru i pozytywnie zaopiniowała jego 
wynajęcie, w przerwie obrad Sesji również poruszany był ten temat z radnymi , 
gdzie pozytywnie została zaopiniowana propozycja Pana Wójta w sprawie 
wynajęcia autokaru do dowozu dzieci do szkół. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i poddała pod głosowanie II projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2008 r. – stanowi on zał. nr 4  do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVI/145/09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2009 – stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj.  
podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Waganiec”. 
Poprosił Wójta o zabranie głosu. 
 
Wójt – poinformował, że ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli , jest 
ustawowym obowiązkiem przy konsultacjach ze związkami zawodowymi.  
Na naszym terenie działają : Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału 
Gminy Waganiec – reprezentowany przez Pana Michała Stróżyńskiego i Panią 
Barbarę Rolirad oraz Komisje Międzyzakładową  NSZZ „Solidarność”  Pracowników 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku  
reprezentowanym przez Pana Jaranowskiego i Pania Teresę Niklas. 



 
15 

Ze strony Gminy reprezentantami byli : Pani Maria Bińkowska Kierownik ZOZ , 
Księgowa Pani Beata Stróżyńska oraz protokolant Pani Mirosława Centkowska . 
Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, te spotkania zakończyły się ustaleniami  
jakie radni otrzymali w materiałach przesłanych na Sesję. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że nie będzie głosował za ta uchwałą, gdyż nie wie 
jakie były ustalenia, jakie procenty, czy obniżenia, czy podwyżki- jest to narzucanie 
radnym. 
 
Radna J.Michalska – poinformowała, że są zarzuty w kierunku Komisji Oświaty, że 
mało zajmuje się szkołami, dlatego przewodniczący powinien być zaproszony na te 
konsultacje.   
 
Radna M.Kulińska – w projekcie uchwały są ujęte tzw. postanowienia ogólne  
i wszystko wynika z Karty Nauczyciela. I Rada Gminy nic w tej kwestii nie może 
zrobić. Poprosiła Przewodniczącego rady o odczytanie ich. 
 
Przewodnicząca Rady – odczytała treść projektu uchwały „ § 1. 1. Wysokość, 
warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku 
za wysługę lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) – Karta Nauczyciela, wydane na 
jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. 

2. Niniejszy regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku 
za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku 
mieszkaniowego, zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród” 
 
Wójt – poinformował, że jeżeli byłby zaproszony członek Komisji Oświaty na 
konsultacje, to byłby on obecny bez prawa głosu, jako widz. Ustawa o związkach 
zawodowych i Karta Nauczyciela  szczegółowo określa skład Zespołu negocjującego 
regulamin. Stwierdził, że na konsultacjach,  są tylko przedstawiciele związków  
i Urzędu , a w przypadku innych osób mogłoby się zdarzyć , że przedstawiciele 
związków mogliby prosić o opuszczenie sali. Ustawodawca określił zakres i formę 
prowadzenia negocjacji. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Waganiec”  wraz z załącznikiem i poddała projekt 
uchwały pod głosowanie - stanowi on zał. Nr 6 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 6 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” i 5 
głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXVI/146/09 w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec” 
stanowi ona zał. Nr 7 do protokołu. 
 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj.  
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Wagańcu za rok 2008 , poprosiła o zabranie głosu Panią M.Szatkowska 
Kierownika GOPS. 
 
Kierownik GOPS – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wagańcu za rok 2008 – stanowi ono zał. Nr 8 do protokołu. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem , czy została już przyjęta osoba na 
stanowisko Księgowego w GOPS? 
 
Wójt – poinformował, że Kierownik GOPS ogłaszał trzykrotnie konkurs na to 
stanowisko i do tej pory nikt nie został przyjęty, Pani Kierownik prowadzi negocjacje 
w tej sprawie. 
 
 
Ad.11 
Przewodnicząca rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wagańcu. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem, 
czy są zapytanie do tego projektu? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wagańcu. 
Następnie  poddała projekt uchwały pod głosowanie - stanowi on zał. Nr 9 do 

protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVI/147/09 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wagańcu. - stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Kierownik za przybycie i udział w Sesji.  
 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Panią E.Oźmina Kierownika 
Gminnej Biblioteki w związku z następnym punktem porządku obrad tj. 
sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2008 rok. 
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Pani Kierownik – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wagańcu za 2008 rok. - stanowi ono zał. Nr 11 do protokołu. 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali podziękowała Pani Kierownik za przybycie  
i dział w obradach. 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Panią M.Bińkowską Kierownika 
Zespołu Obsługi Szkół w sprawie następnego punktu porządku obrad sprawozdanie 
z działalności Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za rok 2008. 

                  

Kierownik ZOS – przedstawiła sprawozdanie  z działalności Zespołu Obsługi Szkół 
w Wagańcu za rok 2008 – stanowi ono zał. Nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie zabrała głos w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, gdyż 
radni nie byli zadowoleni, że nie brali udziału w negocjacjach, ale tak jak Pan Wójt 
powiedział, to są wytyczne do tego i tak do tej pory było i jest . Słyszy głosy sołtysów 
na tej sali „ile w końcu chcą oni zarabiać?” – nie ustala tego Pan Wójty, ani radni, to 
jest ustalone od góry. I te wytyczne minimalnie trzeba spełnić, te wypłaty 
gwarantowane. Z karty Nauczyciela to wynika, gdyż na razie ona funkcjonuje. 
Jednocześnie pensja nauczyciela jest uzależniona od jednego stopnia awansu 
zawodowego- nauczyciele stażyści, kontraktowi,  mianowani i dyplomowani. 
Nauczycieli dyplomowanych jest dużo w naszej gminie w poszczególnych szkołach. 
Jeżeli chodzi o stażystów , to niewielu. I tak na przykład w Niszczewach jest jeden 
nauczyciel dyplomowany, w Zbrachlinie dwunastu, Brudnowie siedmiu. 
 
Wójt – poinformował, że zabierze głos w kontekście tego sprawozdania i tej 
informacji przekazanej przy regulaminie. Zgodnie ze statysty stycznymi 
wyliczeniami : 1,28 etatu nauczyciela stażysty; 9,82 etatu nauczyciela 
kontraktowanego; 40,76 etatu nauczyciela mianowanego  i 20,72 etatu nauczyciela 
dyplomowanego. I w kontekście tego wzrośnie poziom wynagrodzeń od 1 stycznia 
do końca sierpnia minimalne wynagrodzenie nauczyciela : stażysty wynosi 1815 zł, 
kontraktowego 1869 zł, mianowanego 2121 zł, dyplomowanego 2492 zł. Od września 
te stawki wzrosną o 5 zł.  I tak nauczyciel stażysta – 1906 zł, kontraktowy 1962 zł, 
mianowany 2221 zł, dyplomowany 2616 zł. Odniesienie do tych średnich płac na 
koniec roku powinna osiągnąć , dla nauczyciela:  stażysty 2287 zł, kontraktowego 
2538 zł, mianowanego 3293 zł i dyplomowanego 4208 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Kierownik za przybycie i udział w Sesji.  
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/3 w miejscowości Brudnowo. 
Poinformowała, że nieruchomość objęta uchwałą jest własnością Gminy Waganiec.  
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Została skomunalizowana na podstawie decyzji znak WSiRW/DW/7710-2/07 z dnia 
12.03.2007 r.  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wnioskiem z dnia 25.03.2009 r. 
Mieszkaniec Gminy Waganiec zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą   o umożliwienie 
wykupu tej nieruchomości na cele budowlane. 
 
Radny Nowak – zwrócił się z zapytaniem za jaka kwotę zostanie sprzedana? 
 
Wójt – poinformował, że odbędzie się to w drodze przetargu , po wycenie działki , 
jeżeli rada wyrazi zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/3 w miejscowości Brudnowo i  poddała 
projekt uchwały pod głosowanie - stanowi on zał. Nr 13 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXVI/148/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości 
gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/3 w miejscowości Brudnowo 
 - stanowi ona zał. Nr 14 do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. zapytania i interpelacje radnych . 
 
Przedstawiła pisma, jakie wpłynęły na jej ręce, a kierowane były do Rady Gminy  
i Wójta Gminy: 

1. Mieszkańcy wsi Michalin i Michalinek – wniosek w sprawie dokończenia 
oświetlenia ulicznego w m.Michalin i założenia w m.Michalinek, naprawa 
drogi Niszczewy – Wiktoryn, naprawa w Michalinie – pismo stanowi zał. Nr 15 

do protokołu. 

2. Mieszkańcy wsi Kolonia Święte  - petycja o utwardzenie drogi asfaltem w 
m.Kolonia Święte - pismo stanowi zał. Nr 16 do protokołu. 

 
Radny M.Dyko – zwrócił się z apelem o naprawę dróg gminnych i zwiększenie 
środków w budżecie  na ich naprawę . 
Poruszył również sprawę parkowania samochodów ciężarowych na kostce 
betonowej- chodniku, czy jest dozwolone takie parkowanie samochodu? 
 
Wójt – stwierdził, że dyskusja o drogach będzie zawsze przy końcu wiosny i jesieni. 
W najbliższym czasie rusza gminna równiarka i wynajęta ciężka. Te drogi żużlowe 
jest ich ok. 15 – 20 %, pozostałe to drogi kamienne. Przygotowania do przetargów 
trwają , będą one na kamień i gruz betonowy. I od kilku lat chodzi z dróg żużlowych 
i utwardza je kamieniem. 
Stwierdził, że liczy na to, iż może wspólnie wypracuje się program naprawczy z 
radnymi i sołtysami. 
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Radna J.Michalska – poinformował, że stwierdzenie iż Komisja Oświaty mało się 
zajmuje szkołami jest od Pana który się podpisał pod regulaminem wynagradzania 
nauczycieli.  
Poinformowała, również, że przy świetlicy w Niszczewach powinna się rozpocząć 
budowa sanitariatów. 
 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali, w związku  
z punktem - wolne wnioski. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – jak przedstawiają się sprawy odnośnie budynku 
szkoły w Sierzchowie i jego sprzedaży? 
Zgłosiła również wniosek o założenie lamp oświetleniowych w Sierzchowie od 
torów w kierunku Pana Parysia. 
 
Wójt poinformował, że operat szacunkowy jest łącznie z działką- kwota 480 tys. zł tj. 
Park 220 tys. zł i 260 tys. zł szkoła – jest wycena rynkowa. 
Pojawiło się Stowarzyszenie z Włocławka szukające pomieszczeń na szkolno – 
wychowawcze . jest to tylko informacja , gdyż nie wie , czy jest to wiarygodny 
partner i co to będzie za działalność. Chcą oni wydzierżawić ten budynek na kilka 
lat. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – zwróciła się z zapytaniem kiedy przypuszczalnie 
ruszy przedszkole w Zbrachlinie i w jakim wieku będą mogły uczęszczać dzieci? 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – przyłączył się do wypowiedzi radnego Dyko ,  
że mieszkańcom chodzi tylko o oświetlenie i naprawę dróg gminnych. 
 
Wójt – poinformował, że będą mogły uczęszczać 4, 5 -latki, procedura jest 
uruchomiona odnośnie wyłonienia wykonawcy . Jeżeli wyłoniony zostanie dobry 
wykonawca, to do września powinien skończyć, a jeżeli nie to w październiku. 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak  – zgłasza równie drogę we Włoszyca do naprawy. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – poinformował, że nadal czeka na ekipę remontową do 
rozwiezienia pozostałej ilości żużla, część rozwiózł ale nie ma czasu i prosi o pomoc. 
 
Sołtys Wólnego W.Kujawa – złożył wniosek , aby Urząd wystąpił do Zarządu Dróg 
Powiatowych o naprawę dróg powiatowych.  
 
Sekretarz obrad radna E.Pietrus przedstawił wnioski zgłoszone na XXVI Sesji                   
V kadencji Rady Gminy : 
- wnioski mieszkańców Michalina i Michalinka  
1. dokończenia oświetlenia ulicznego w m.Michalin i założenia w m.Michalinek,  
2. naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn, naprawa w Michalinie 
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- wniosek mieszkańców Kolonia Święte 
3. utwardzenie drogi asfaltem w m.Kolonia Święte 
 
- wniosek sołtys Sierzchowa 
4. założenie lamp oświetleniowych w Sierzchowie od torów w kierunku Pana 
Parysia. 
 
- wniosek radnego M.Dyko 
5. zwiększenie środków na naprawy dróg gminnych  
 
- wniosek sołtysa Wólnego   
6. wystąpienie  do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę dróg powiatowych.  
 
Ad.16 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady – 
zamknęła obrady  XXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1430               

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


