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________________________________________________________________________________________________________________________________  
Ad.1 

Otwarcia obrad XXII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych i  zaproszonych gości  : Wójta Gminy Waganiec – P.Marciniaka, Z-cę Wójta 
– E.Musiała , Skarbnika Gminy – D.Roszko, Radcę  Prawnego – A.Wiśniewską oraz 
sołtysów. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 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  

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie XXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 

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

         7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2009 oraz  w sprawie  poboru tego podatku.   

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

   8. Podjęcie uchwały w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę 
obliczenia podatku  rolnego  i poboru tego podatku w roku podatkowym 
2009. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2009 rok oraz 
w sprawie    poboru tego podatku. 

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

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2009 rok. 

                   a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                   b)  podjęcie uchwały. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody  
i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2009. 

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

      12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.  
                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
     13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy  

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009  rok”. 

                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej 

straży pożarnej gminy Waganiec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę . 

                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)  podjęcie uchwały. 
      15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania 

inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. 
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
Ziemi kujawskiej”. 

                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)  podjęcie uchwały. 
      16.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania  

w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wydawania w tych sprawach decyzji i podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. 

                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)  podjęcie uchwały. 
      17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz 

zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 
                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Oświaty, Kultury Zdrowia, Sportu  i Opieki Społecznej Rady Gminy 
Waganiec. 

                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      19.  Zapytania i interpelacje radnych.  
      20.  Wolne wnioski.                                                                                                            
      21.  Zamknięcie obrad XXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
    
Wójt – zaproponował zmianę w proponowanym porządku obrad tj. przeniesienie 
części punktów tego porządku, gdyż w dniu 12 grudnia br. będzie zwołana następna 
sesji i na niej zostaną one ponownie wprowadzone, i wprowadzenie dwóch 
dodatkowych . 
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Propozycja wykreślenia: 
Punkt 13.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy  

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009  rok”. 

Punkt 14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków 
ochotniczej straży pożarnej gminy Waganiec za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę . 

Punkt 16.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do prowadzenia 
postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji i podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 Punkt 17.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu 
oraz zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

 
Propozycja wprowadzenia dwóch dodatkowych punktów już po nowej numeracji : 

Jako punkt 15 . Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy. 

Jako punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi 
Kujawskiej” . 

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszone poprawki do 
proponowanego porządku obrad przez Wójta. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych -  jednogłośnie przyjęła zgłoszone poprawki 

przez Wójta Gminy do porządku obrad. 

 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie przyjęcie proponowanego 
porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych poprawek: 
 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie XXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 

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

         7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2009 oraz  w sprawie  poboru tego podatku.   

c) dyskusja nad projektem uchwały, 
d) podjęcie uchwały. 
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   8. Podjęcie uchwały w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę 

obliczenia podatku  rolnego  i poboru tego podatku w roku podatkowym 
2009. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2009 rok oraz 
w sprawie    poboru tego podatku. 

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

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2009 rok. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody  
i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2009. 

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

      12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.  
                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania 

inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. 
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
Ziemi kujawskiej”. 

                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)  podjęcie uchwały. 
      14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Oświaty, Kultury Zdrowia, Sportu  i Opieki Społecznej Rady Gminy 
Waganiec. 

                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy. 
                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” . 
                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      17. Zapytania i interpelacje radnych.  
      18.  Wolne wnioski.                                                                                                            
      19.  Zamknięcie obrad XXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
    
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad . 
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Ad.3 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z XX i XXI 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 XX  i XXI sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły XX i XXI 

sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 

 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska przeszła do następnego punktu porządku 
obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, 
następnie zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

radną E.Pietrus. 

 
Ad.5 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy, na obrady przybyli : radny J.Dybowski i radny 
W.Kulpa – godz. 1025. 
 

Wójt Gminy - poinformował, że w omawianym okresie tj. od 29.09.2008 r. – 
27.11.2008 r. wydał 11 zarządzeń: 
 

1. Zarządzenie nr 26/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie  powołania komisji 
ds. analizy wniosków o nagrodę Wójta Gminy i analizy złożonych wniosków. 
Komisja w składzie : Maria Bińkowska – przewodnicząca komisji, Mirosława 
Centkowska – członek komisji, Zofia Kurdubska – członek komisji. 
Odpowiedzialna za wykonanie Kierownik Zespołu Obsługi Szkół.   

 
2. Zarządzenie nr 27/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie szczegółowych   

zasad prowadzenia rachunkowości funduszy pomocowych. 
 
3. Zarządzenie nr 28/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie  wskazania przez 

gminę jednostki organizacyjnej, w której należy składać wnioski  
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu PERON „Uczeń na wsi 
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko – miejskie”. 
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Wnioski składać  do 30.09.2008 r. do Zespołu Obsługi Szkół. Odpowiedzialna 
za wykonanie Kierownik Zespołu Obsługi Szkół .  

 
4. Zarządzenie nr 29/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla 
budżetu gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych. 
Podział konta 400 wprowadzony zarządzeniem 16/07 Wójta gminy z dnia 
19.03.2007 r. oraz zarządzeniem 23/07 z dnia 25.04.2007r. uzupełnia się  
o następujące paragrafy: § 451- „opłaty na rzecz budżetu państwa” konto 400 
– 3 (podatki i opłaty).  
 

5. Zarządzenie nr 30/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie upoważnienia 
kierownika GOPS do prowadzenia spraw o przyznanie funduszu 
alimentacyjnego. 

6. Zarządzenie nr 31/08 z dnia 29 września 2008 r.  w sprawie ustalenia dnia 
wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w 2008 r. Ustalenia 10.11.2008r. dniem 
wolnym  za dzień świąteczny tj. 01.11.2008 r. (za sobotę) Odpowiedzialna za 
wykonanie zarządzenia – pracownik ds. kadr.  

 
7. Zarządzenie nr 32/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na rok 2008 .  
Po stronie dochodów wprowadzono otrzymaną dotację na:  
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  
(83.116 zł). 
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” (14.537 zł), 
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników (18.000 zł), 
- na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o Pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (32.102 zł), 
- na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej 
suszy zasiłków celowych (151.000 zł), 
- dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym (96.450 zł). 
Po stronie wydatków wprowadzono powyższe zwiększenie dotacji, zgodnie z 
przeznaczeniem, ponadto: 
- w ramach kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania boiska 
sportowego w Zbrachlinie dokonano przesunięcia kwoty 50 zł z umów – 
zleceń na opłacenie czynszu dzierżawnego, w związku ze zmiana jego 
wysokości od miesiąca października 2008 r. 
- w ramach planu finansowego USC przemieszczono między paragrafami 
łączną kwotę 3.300 zł na uporządkowanie wykorzystywanego systemu 
komputerowego, 
- w ramach planu świadczeń rodzinnych przesunięto kwotę 721 zł z usług 
remontowych  i szkoleń pracowników do poz. zakup usług. 
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Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 395.205 zł i wyniosły po zmianie : 
dochody 11.525.806 zł wydatki natomiast 12.252.930 zł. 
 

8. Zarządzenie nr 33/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Waganiec na rok 2009. Przyjąć projekt budżetu na 2009 r. 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, który wynosi po stronie: 
dochodów   budżetowych 11.100.000 zł, wydatków budżetowych 15.170.000 
zł, deficyt 4.070.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:  
z kredytu 2.070.000 zł, z pożyczki 1.574.251 zł, wolnych środków jako 
nadwyżki środków na rachunku bieżącym gminy 452.749 zł. Projekt budżetu 
przedłożono Radzie Gminy praz RIO do zaopiniowania. 

 
9. Zarządzenie nr 34/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji 

ds. przydzielania mieszkań komunalnych w składzie : Maria Kopaczyk – 
przewodnicząca, Szatkowska Małgorzata – członek, Sołtys właściwy dla 
miejsca położenia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przydziału. 
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Wójta .  

 
10. Zarządzenie nr 35/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji 

likwidacyjnej dla przeglądu stanu rzeczowego składników majątkowych 
będących na stanie Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 
niezdatnych do użytkowania oraz ich likwidacja. Komisja w składzie: Ryszard 
Zwierzchowski – przewodniczący , Żanna Kaniuka – zastępca, Krzysztof 
Gapski – członek, Sebastian Łopatowski – członek , Kaźmierz Nocoń – 
członek. Protokoły przedłożyć Wójtowi do zatwierdzenia w terminie do 
27.11.2008r.  

 
11. Zarządzenie 356/08 z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji 

inwentaryzacyjnej w składzie : Wojciech Mańkowski – przewodniczący, 
Ryszard Zwierzchowski - zastępca przewodniczącego, Iwona Marciniak – 
członek, Ewelina Ferner – członek, Beata Doligalska – członek, Iwona 
Fuminkowska – członek , Krzysztof Gapski – członek. Wykonanie zarządzenia 
powierza się Skarbnikowi Gminy.  

 
Realizacja zadań przez wykonawców wyłonionych w przetargach oraz planowane 
zamierzenia wymagające przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne: 

1. Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, 
Zbrachlinie Nowym i Wójtowce”.  

      Przebieg realizacji zgodny z  harmonogramem. 
2. Dostawa autobusu szkolnego – w trakcie realizacji . 
3. Budowa wiaty – garażu na terenie  gminnej oczyszczalni ścieków – realizacja 

zgodnie z harmonogramem. 
 
Postępowania o zamówienie publiczne :  

1. Po zabezpieczeniu niezbędnych środków podpisano umowę na „Budowę 
wiaty- garażu na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. 
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2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę, w 2009 r. oleju opałowego do 
kotłowni w budynkach komunalnych jednostek organizacyjnych i Urzędu 
Gminy. Planowana ilość zakupu około 93 tysięcy litrów. 

 
Informacja z działu tytułów wykonawczych : ilość wystawionych upomnień 48  
(w tym: osoby fizyczne 45, osoby prawne 1, osoby fizyczne – czynsz wraz  
z opłatami 2). 
Złożono 2 tytuły wykonawcze dla 2 podatników na kwotę 647,60 zł. Urząd 
Skarbowy przekazał ogólną kwotę (osoby fizyczne) 1.867,41 zł ( w tym: podatek od 
nieruchomości 732,00 zł, odsetki 131,50 zł, koszty upomnienia 26,40 zł.; podatek 
rolny 774,80 zł, odsetki 185,11 zł, koszty upomnienia 17,60 zł.) 
Złożono wnioski o wpisanie hipoteki przymusowej dla 1 osoby na kwotę 24.868,20 zł 
( w tym: należność główna pod. od nieruchomości 23.388,00 zł, odsetki 1.445,00 zł, 
koszty upomnienia 35,20 zł.)  
Wydano 12 decyzji na dodatki mieszkaniowe. 
 
W dziale podatków wpłynęło 7 podań o umorzenie podatku, które są w trakcie 
rozpatrywania . Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku, które 
zostało rozpatrzone pozytywnie na kwotę 505,00 zł. Wpłynęły 2 podania o rozłożenie 
na raty podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 2.632,15 zł. 
Rozpatrzono 155 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, w tym 154 pozytywnie na 
kwotę 81.485,58 zł. Umorzono zaległości podatku od nieruchomości Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 9.082,20 zł z odsetkami  
w kwocie 12.187,00 zł. 
 
W tym okresie z zakresu działalności gospodarczej wydano zaświadczeń o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej szt. 7 , wykreślono 5 przedsiębiorców, wydano 3 
zezwolenia na sprzedaż alkoholi. 
 
Z zakresu pracy Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności : urodzeń 8, 
małżeństw 11, zgony 5, wymeldowania poza gminę 21, zameldowania na pobyt 
stały(spoza gminy) 4, przemeldowania na terenie gminy 20, zameldowania na pobyt 
czasowy (spoza gminy) 4, zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy 5, 
zgłoszenie pobytu czasowego poza gminę 13, wydano odpisów aktów USC – 
skróconych 51, zupełnych 1, udzielono informacji adresowych na wniosek 15, 
wydane dowody osobiste 55, liczba dowodów osobistych pozostałych do wymiany 
16. 
 
Z zakresu działalności referatu ds. kadr : w ramach współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na podstawie umowy nr 5/2008 w sprawie 
organizacji i finansowania robót publicznych na okres czasu od 15.05.2008 r. do dnia 
31.10.2008 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 4 bezrobotnych na stanowiskach 
robotników melioracyjnych, 2 bezrobotnych na stanowiskach robotników przy 
konserwacji terenów zieleni. 
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów 
zieleni.  
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów 
Wagańca i Zbrachlina oraz przy utrzymaniu porządku i czystości przy drogach 
gminnych, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników 
melioracyjnych pracowali przy odmulaniu rowów (Waganiec, Plebanka, Wójtówka, 
Sierzchowo) i studzienek melioracyjnych (Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Plebanka), 
karczowanie skarp rowów, wykaszanie, czyszczenie przepustów (Waganiec, 
Plebanka, Niszczewy). 
W ramach zakończonej umowy Nr 5/2008 w sprawie organizacji i finansowania 
robót publicznych, spełniając zapis § 7 umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę 
o pracę na czas określony od dnia 01.11.2008r. do dnia 31.11.2008r. z panem 
Andrzejem Wiśniewskim w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Z dniem 01.10.2008r. zatrudniono na podstawie umowy na czas nieokreślony  
z Panem K.Dróbkowskim w wymiarze czasu pracy ¼ etatu na stanowisku robotnika 
gospodarczego. 
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 
01.10.2008r. rozpoczął odbywanie nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan M.Butlewski (8 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
W dniu 28.10.2008 r. wpłynęło pismo z Sądu Rejonowego w Aleks.Kuj. , że skazany 
Leszek Kwiatkowski złożył podanie w sprawie zmiany kary ograniczenia wolności – 
w postaci wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne, na 
zastępczą karę grzywny. Obecnie Pan Kwiatkowski ma odpracowane 90 godzin 
(pozostało 150). 
W dniu 31.10.2008r. zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan T.Piecko (6 miesięcy 30 godzin w miesiącu). 
W związku z otrzymanymi wyrokami z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. 
wysłano pisma do Pana P.Sobolewskiego i J.Świder w sprawie zgłoszenia się do tut. 
Urzędu Gminy, w celu ustalenia harmonogramu wykonywania nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne. 
 
Z zakresu pracy referatu ds. budownictwa i dróg wydano: 17 wypisów ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec,  
4 decyzje o warunkach zabudowy, 2 decyzje o podziale nieruchomości , 1 decyzje  
o rozgraniczeniu, 6 zaświadczeń o nadaniu numeru nieruchomości.  
Wszczęto : 3 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego 
polegającego na rozbudowie istniejącego budynku zajęć pracowni technicznej  
z jednoczesną zmianą  użytkowania na przedszkole dwudziałowe  na terenie działki 
nr 75/3 w m.Zbrachlin, gm.Waganiec, 2 postępowania o wydanie decyzji o podziale 
nieruchomości. 
 
W zakresie referatu rolnictwa i ochrony środowiska : wydano 2 szt. zapewnień 
dostawy wody do planowanych zamierzeń. Wydano warunki techniczne na 
wykonanie przyłącza wodociągowego 2 szt. i na przykanalik kanalizacji sanitarnej, 
przesłano do zaopiniowania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego 23 szt. 
wypełnionych częściowo wniosków o udzielenie kredytu oraz zebrano 9 szt. 
kolejnych.  
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Powiadomiono rolników o możliwości składania wniosków  o pomoc społeczną  
w związku z klęską suszy 2008 r. Wydano dwa postanowienia opiniujące 
zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, na którą to 
działalność Starostwo wydaje zgodę w postaci decyzji, wydano postanowienie 
nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia: wytwórnia mas bitumicznych w Starym Zbrachlinie. Wystąpiono 
do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o uwzględnienie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanej stacji demontażu pojazdów w Starym 
Zbrachlinie. Przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie nawierzchni jezdni 
i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie i Wójtowce (Plebance), 
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia : budowa budynku inwentarskiego – kurnika w miejscowości 
Wiktoryn. 
 
Na Stacji Uzdatniania Wody ilość wody dostarczonej wynosiła 27.920m3, wykonano 
odcinek 630 mb linii wodociągowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, zakupiono 
materiały do budowy odcinka linii wodociągowej w m.Ariany. 
Gminna Oczyszczalni ścieków : ścieki dowożone w ilości 521 m3 , ścieki oczyszczone 
8535 m3, usunięcie awarii kolektora ściekowego pod drogą powiatową  
w miejscowości Plebanka, wykonano przyłącze energetyczne zasilające 
przepompownię P7, rozpoczęto budowę garaży na terenie Oczyszczalni. 
 
Realizacji wniosków z XX Sesji : 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka  
1. wniosek do budżetu na 2009 r. o podniesienie diet sołtysom – propozycja do 
wysokości 50% diety radnego. 
Wójt – projekt uchwały został przygotowany na dzisiejsze obrady.  
 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa 
2. wnioski do budżetu na 2009 r.: 
    - wymiana okien w szkole w Niszczewach  
    - postawienie przystanku w miejscowości Nieszczewy 
    - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Zakrzewo – Janowo  
   - wykonanie przepustów w miejscowości Zosin w kierunku Pana 

Zwierzchowskiego. 
Wójt - większość wniosków znalazło swoje miejsce  w budżecie gminy, może nie są 
one tak dosłownie nazwane. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską 
3. wniosek o uporządkowanie przystanków autobusowych: w Zbrachlinie i Plebance. 
Wójt – jest to doraźny wniosek będzie on realizowany . 
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- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady Gminy M.Bierzyńską  
4. wniosek od Gminnej Rady Koła Gospodyń Wiejskich w Wagańcu w sprawie 
uwzględnienia zadania Koła w projekcie budżetu gminy Waganiec na 2009 r.  
w wysokości 3.000 zł. 
Wójt – stwierdził, że z powodu ustawy o finansach publicznych wprost nie może być 
realizowany ten wniosek, jednak postara się znaleźć rozwiązanie, które wspomoże 
działalność tego Koła.  
 
Radny K.Rydlewski – powrócił do problemu dotyczącego drogi na Osiedlu  
w Wagańcu – Plebance- czy ten  kompromis , który był wypracowany wspólnie z 
mieszkańcami jest w tej chwili realizowany przez wykonawcę tych prac na drodze? 
 
Wójt – poinformował, że poprawka została naniesiona na projekcie , zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru i wykonawca ją realizuje. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że budując drogi to należałoby zwrócić uwagę na 
krawężniki które powinny być bezpieczne dla kierowców. A w naszym przypadku 
to w niektórych miejscach widać, że one się schodzą na ostro, pod kątem prostym  
i są problemy z ruchem dwustronnym - czy tak pozostanie , czy będzie to teraz 
zmienione, przebudowane? 
 
Wójt – stwierdził, że trudno mu dyskutować z projektantem , który złożył takie  
rozwiązanie i na pewno jest to zgodne z obowiązującymi przepisami . 
 

Radny J.Nowak – popiera wypowiedź radnego , gdyż te łuki sa tak zrobione, że 
samochodem jest ciężko nawrócić , uważa wniosek za słuszny i przy budowie tej 
drogi można by było to zmienić , na okrągło, a nie pod kątem prostym. 
 
Wójt - stwierdził, że przekaże te uwagi projektantowi. 
 
Przewodnicząca Rady – z uwagi na brak zapytań do Wójta Gminy podziękowała za 
przedstawioną informację i  zamknęła dyskusje.  
 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady - poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie zmian 
proponowanych na obradach. 
 

Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie tegorocznym o które wnosi 
Wójt Gminy, cyt.: 
 
Dochody 

Dz. 758– Różne Rozliczenia : 

Zwiększono plan dochodów z tyt. pozostałych odsetek o kwotę 28.000 zł 
(głównie w związku z przekazywaniem wolnych środków na rachunki lokat 
terminowych) i upływem dodatkowych nie planowanych wcześniej dochodów.  
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Dz. 801– Oświata i Wychowanie : 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2008 r. 
zwiększono dotacje celowe o kwotę 3.600 zł na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 
 

Dz. 852 – Pomoc Społeczna: 

Tą samą decyzją Wojewody zwiększono również dotacje celowe o kwotę 674 
zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, 
realizujących prace socjalna w środowisku w roku 2008. Ponadto o 24.703 zł 
zwiększono kwoty przewidziane w ramach dotacji celowej na realizacje programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 

Wydatki 

Dz. 400 – Stacja Uzdatniania Wody i Wodociąg Gminny: 

Uzupełniono o 1.815 zł środki ujęte w planie Stacji Uzdatniania Wody  
w Starym Zbrachlinie, a przewidziane na opłacenie rachunków za zużywaną energię 
elektryczną. Ponadto dokonano przemieszczenia kwoty 100 zł w ramach planu SUW 
z poz. zakup usług pozostałych do poz. różne opłaty i składki. 
 

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa: 

Zaplanowano kwotę 5.500 zł na pokrycie kosztów utrzymania budynku po 
zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkole Podstawowej w Sierzchowie,  
z tego: na opłacenie usług 3.000 zł, na zakup materiałów 1.500 zł, zakup energii 500 zł 
oraz na opłacenie usług telefonii komórkowej 500 zł. 
 

Dz. 750 – Administracja Publiczna: 

W związku z planowanym przejściem na emeryturę jednego z pracowników 
Urzędu Gminy należy wypłacić  nagrodę jubileuszowa oraz odprawę emerytalna  
w łącznej kwocie ok. 21.500 zł. 
 

Dz. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 

Otrzymana dotację ( 3.600 zł) przeznaczono na zrefundowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie ze 
złożonymi wnioskami. 

W związku z kolejna awarią autobusu dowożącego uczniów do szkół należy 
wyasygnować dodatkowe środki . 
I tutaj zmiana w stosunku do materiałów przesłanych na Sesję.  
Proponowane zmiany w ramach dowożenia uczniów wyglądają następująco: 
- zmniejszenie w § 4010 – 9.500 zł natomiast zwiększenie  w § 4270 – 5.000 zł  
- zmniejszenie w § 4040 –    500 zł natomiast zwiększenie  w § 4300 – 6.500 zł  
- zmniejszenie w § 4110 – 2.000 zł natomiast zwiększenie  w § 4210 –    500 zł  
 

Kolejny wniosek ZOS  dotyczy zwiększenia o 970 zł planu finansowego 
Szkoły Podstawowej w Brudnowie na zakup usługi serwisowej. W miesiącu 
listopadzie br. nastąpiła awaria kotła grzewczego w kotłowni, a posiadane środki nie 
pozwalają na dokonanie zapłaty za usługę. 
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Pismem z dnia 2008-11-17 wniesiono o dokonanie zmiany przeznaczenia 
kwoty 100 zł w ramach planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół z poz. zakup 
usług remontowych do poz. obejmującej zakup materiałów papierniczych. 
 

Wpłynęły trzy kolejne wnioski Zespołu Obsługi Szkół obejmujące szeregu 
zmian w planach finansowych placówek oświatowych. Głównie dotyczą zmian  
w planie wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany w rozbiciu na poszczególne rodzaje 
jednostek oraz kategorie wydatków zostały zaprezentowane w materiałach 
przesłanych na dzisiejsze posiedzenie. 

Zabrakło na wynagrodzenia ok. 23 tys. zł, natomiast pozostało na pochodnych 
od wynagrodzeń 18 tys. zł. Różnicę pozyskano z nadwyżek w paragrafach 
wydatków rzeczowych.  
 

Dz. 852 – Pomoc Społeczna: 

 Kwotę 674 zł otrzymana w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłatę 
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku . 
Natomiast 24.703 zł przekazano na wypłatę zasiłków celowych w ramach realizacji 
programu obejmującego dożywianie podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.  
Na wniosek Kierownika GOPS przemieszczono kwotę 50 zł z poz. Wynagrodzenia 
osobowe do poz. Opłaty na rzecz budżetu państwa. 
 

W międzyczasie wpłynęła kolejna decyzja Wojewody, którą to zmniejszono 
dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki 
ubezpieczeniowe o 178.079 zł oraz o 24.500 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc  
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

 
Ponadto wpłynął wniosek dyrektora Zespołu szkół w Brudnowie o 

zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej o 6.000 zł, w tym: materiały 
5.800 zł, usługa 200 zł) na zakup palnika do pieca centralnego ogrzewania i do jego 
wymiany. Ponad 9 letni okres eksploatacji spowodował prawie całkowite zużycie 
palnika . stąd bardzo częste awarie, niedogrzanie placówki. Wnioskowaną kwotę 
zaczerpnięto z pozostałej jeszcze rezerwy ogólnej , która po tym zmniejszeniu będzie 
wynosiła 17.531 zł. 

Ponadto na wniosek kierownika GOPS-u przemieszczono kwotę 1.000 zł z 
wynagrodzeń osobowych do składek na ubezpieczenie społeczne 850 zł oraz 150 zł 
na Fundusz Pracy. 

W wyniku zaproponowanych zmian dochody budżetowe będą wynosiły 
11.380.204 zł, wydatki zaś 12.107.328 zł, a deficyt budżetowy 727.124 zł. Deficyt nie 
uległ zmianie , jak również źródło jego pokrycia.  

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawienie proponowanych zmian 
budżetowych przez Panią Skarbnik i otworzyła dyskusję. 
 
Następnie udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią M.Kulińską o wyrażenie opinii komisji 
w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie na 2008 r. 
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Przewodnicząca Komisji – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 r. 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty przeznaczonej na 
utrzymanie budynku po zlikwidowanej szkole w Sierzchowie, ta kwota 5.500 zł – na 
jaki okres jest ona planowana? 
 
Skarbnik poinformował, że do końca roku kalendarzowego. 
 
Radny K.Rydlewski – poprosił o informację nt. rachunku 500 zł za telefon 
komórkowy, czy w szkole jest pracownik, który posiada taki telefon? 
 
Wójt – poinformował, że nie chodzi tu fizycznie o telefon komórkowy tylko o jego 
wykorzystanie jako modemu, do sygnalizacji alarmu na tym budynku tzw. karta 
„sim”. W tym okresie w jakim będzie, to funkcjonowało należy pozostawić 
monitoring telefoniczny w pełni sprawny. Poprzednio było podłączone do linii 
telefonicznej jednak został on odłączony i dlatego ta komórka. 
 
Radny W.Kulpa – jest mowa w proponowanych zmianach o remoncie autobusu, 
uważa że to są wyrzucane pieniądze na te ciągłe remonty. Przedstawił swoja 
propozycję, aby na razie dać sobie spokój z tzw. doraźnym remontem, a 
wynajmować dopóki nie przyjedzie nowy autokar. A tym z autobusem który obecnie 
jest poczekać do przyszłego roku może w budżecie wygospodaruje się pieniądze i da 
się go do porządnej firmy do kapitalnego remontu. Temat ten był poruszany na 
komisji rolnictwa i komisja również jest za takim rozwiązaniem . 
Stwierdził, że takie ładowanie po 6 tys. zł jest bez sensu, jest to wyrzucanie pieniędzy 
i ten autobus nigdy nie będzie w takim stanie, aby mógł te dzieci bezpiecznie wozić . 
A taki tam przedsiębiorca, który do tej pory te remonty robi, tego autobusu, to też do 
tego się nie będzie przykładał , do tej naprawy, gdyż autobus jest wynajmowany 
nam przez niego i to jest oczywiste, że nie będzie on  o ten remont dbał. 
 
Radny S.Szudzik – poinformował, że jeśli chodzi o ten remont autobusu, to jak to 
wygląda finansowo? 
 
Wójt – poinformował, że jest to kwota 6 tys. zł plus opony. 
 
Radny S.Szudzik – stwierdził, że nie wie co to jest za remont, bo za 6 tys. zł , to 
kupić można drugi autobus., a za 3 tys. byłby drugi silnik, nie wie co jest zepsute  
w tym autobusie , że nie idzie w nim jeździć. 
  
Wójt – można nim jeździć tylko został wycofany z ruchu na wskutek zabranych 
dowodów przez Policję. Są tam wymienione pozycje: wyciek oleju, zużyte opony 
tylne i tu ma wątpliwości jak były oceniane te opony, na pewno wizualnie, gdyż 
dokładnie obejrzał ten autobus i stwierdził, że przednie opony jego zdaniem są  
w gorszym stanie niż te tylne. Jednak jest taka ocena Policji, kolejnym wpisem, który 
był, to brak legalizacji tafografu i szczątkowe, to brak oświetlenia tylnego  autobusu.   
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Natomiast , jeżeli chodzi o remont dlaczego tam, a nie gdzie indziej? – to Pan 
Adamski to nie Wójta „brat” ani „swat”, natomiast korzyści jakie osiąga  z tyt. tych 
kontaktów , są takie, że w każdej chwili może liczyć, że podstawi autobus jeżeli 
gminny będzie potrzebował remontu. I tak było również teraz, w ciągu dnia został 
zabrany dowód kierowcy autokaru – to następnego dnia był podstawiony autobus 
od Pana Adamskiego. 
Powrócił do pytania – czemu naprawa tu, a nie gdzie indziej? – gdyż Transchem 
Włocławek odmówił przyjęcia autobusu i należałoby czekać w kolejce. Z tego co wie, 
to Pan Kłos też nie był zainteresowany, gdyż padały takie sugestie, i stąd decyzja, 
aby wstawić autobus do Pana Adamskiego. 
Na początku wydawało się , że to będzie uszczelnienie silnika i wymiana opon, i nic 
więcej, jednak jak wjechał na kanał – to się okazało, że są połamane resory tylnie i , że 
nie działa urządzenie do ogrzewania silnika – jest spalone (webasto). 
O tym również kwota kierowca nie sygnalizował wcześniej. I stąd ta kwota, 
pierwotnie była uzgodniona kwota do 1 tys. zł plus opony, i to by wystarczyło  
w zakresie możliwości budżetowych.  
 
Radny S.Szudzik – z tego ci się dowiedział, to na początku tego roku były 
wymieniane opony i co to były za opony jeżeli są w takim stanie. 
 

Wójt – poinformował, że pojawiła się pewna możliwość, która nie jest ujęta w 
dowozie , ale on zaobserwował to, że jedna opona ma inny rodzaj bieżnika, co było 
przyczyną , że kierowca zakładał zapasowe koło i dlatego ono jest inne. Można iść na 
tzw. skróty i te opony naciąć, ale z kolei jeśli ma to służyć do transportu dzieci, to nie 
poleca tego. Ostatecznie dowiedział się również, że ten rozmiar opon dętkowych , w 
Polsce nie jest produkowany. 
Koszt takiej opony jest w granicach 700 zł. Natomiast pytanie, czy remontować , czy 
też nie? Też miał wątpliwości jak komisja rolnictwa, ale różnica polega na tym, że 
koszt usługi – naprawy (do 15 grudnia powinien być nowy autobus). W dniu 19 
grudnia kończą się zajęcia szkolne w tym roku, najprawdopodobniej ten nowy 
autokar w tym roku nie będzie woził dzieci, ale nawet i w styczniu 2009 r. – są 
wątpliwości , czy ten nowy autokar zdoła przewieźć wszystkie dzieci, jest on na 37 
miejscu. Stary autokar jest na 45 miejsc – jest to duża różnica. 
Wyraża obawy, że w okresach złej pogody, to jeden autobus nie dał rady pokonać 
tych zaplanowanych tras, z doświadczenia wie, że w latach poprzednich się 
spóźniał. Zakłada możliwość, że będzie on wspomagał ten dowóz. Dochodzi też 
problem z sześciolatkami jeśli pójdą do szkoły, to i tak trzeba będzie zorganizować 
drugą trasę. Do końca roku, że pieniądze przeznaczone na remont starczą na 
wynajęcie i na usługi. Ale od 1-2 stycznia 2009 r. i też musi być lekki zapas na 
dowożenie i nawet gdyby zrealizować pomysł o którym mówił radny W.Kulpa , daje 
to nam czas , aby ok. 4-5 misięcy z tym remontem pojeździł i w tym czasie znaleźć., 
albo na remont, lub na wymianę . Patrząc realnie, to na część trasy będzie trzeba 
drugi autobus zabezpieczyć. Jest otwarty na propozycje Rady, wyraził tylko swoje 
obawy i propozycje. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się do radnych jakie jest stanowisko Rady? 
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Radny P.Wiatrowski – stwierdził, że należy się zorientować ile będzie kosztowała ta 
naprawa, czy jest w ogóle sens pogrążać się w kosztach na naprawę autobusu który 
ma tyle lat. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że z tego co wie, to ten silnik już był remontowany 
i wszystko ma w środku nowe, ale zabrany jest dowód , bo leci tzn., że jest zrobiony 
kiepsko. 
 
Z-ca Wójt – poinformował, że leci na skrzyni biegów. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że nie jest zwolennikiem kupowania starego 
autobusu, bo później się okaże, że ma awarię. 
 
Wójt – poinformował, że do tego tematu powróci przy dyskusji nad budżetem, 
jednak w dniu dzisiejszym prosi o podjęcie decyzji na czas bieżący. Gównie chodzi  
o decyzję czy wyłożyć pieniądze na remont i jeździć nim przez pewien okres , czy 
przeznaczyć pieniądze na wynajem, a autokar wstawić do naprawy. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że jeżeli chodzi o zmianę zaproponowana przez 
Panią Skarbnik , to nie ma nic przeciwko. Chodzi tylko o to , aby było to z wybiegiem 
naprzód, aby się nie powielały, bo np. dziś silnik, jutro inna naprawa. 
 
Radny S.Szudzik – zgodził się z wypowiedzią radnego Kulpy i zaznaczył, że 
naprawy tak, ale w innym warsztacie. 
 
Radny W.Kulpa i K.Rydlewski – opuścili obrady – godz. 1110. 
 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w związku z brakiem dyskusji z sali poddała 
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia  
27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2008. – 
stanowi on zał. nr 2 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – przy 11 głosach „za” , 1 głosem 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXII/115/08 zmieniającą uchwałę Nr 

XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Waganiec na rok 2008 – stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady na wniosek radnego J.Nowaka zarządziła 10 min. przerwę  
w obradach. 
 

Ad.7 
Przewodnicząca Rady – po przerwie – godz. 1120 wznowiła obrady otwierając 
następny punkt  porządku obrad tj. podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz w sprawie  poboru tego podatku.   
Na salę powrócili wszyscy radni. 
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Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na 
obrady  i przedstawiła propozycje Wójta Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy 
poddając poszczególne propozycje pod głosowanie. Propozycje stawek komisji 
zostały wyłożone do wglądu przed obradami – stanowią one załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

- od budynków  lub ich części  mieszkalnych 0,32  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta, komisji rewizyjnej, komisji oświaty, natomiast komisja budżetowa 
proponowała stawkę – 0,33 zł, a komisja rolna proponowała stawkę – 0,31 zł – 
ostateczna propozycja Wójta to stawka 0,32 zł. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę  0,33 zł – 
propozycja komisji budżetowej. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 4 głosami „za” i 10 głosami „przeciw” 

odrzuciła propozycję komisji budżetowej- stawka 0,33 zł. 

 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję Wójta, komisji oświaty 
i komisji rewizyjnej – 0,32 zł . 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 7 głosami „za” i 7 głosami „przeciw 

odrzuciła propozycję stawki - 0,32 zł ( propozycja Wójta, komisji rewizyjnej  

i komisji oświaty). 

 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję komisji rolnej – 0,31 zł . 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 5  głosami „za” i 9  głosami „przeciw 

odrzuciła propozycję komisji rolnej - stawka 0,31 zł. 

 
Przewodnicząca Rady - w związku z zaistniałą sytuacją poddała pod głosowanie 
ostateczną stawkę Wójta – 0,32 zł. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 9 głosami „za” i 5 głosami „ przeciw” 

przyjęła stawkę 0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części 

– mieszkalnych. 

 

- od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,jest 
to  propozycja Wójta  i pozostałych komisji . 
 

Przewodnicząca Rady – w związku  z powyższymi propozycjami poddała pod 
głosowanie najdalej idącą stawkę 18 zł . 
 

 



 
18 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, i 2 głosami „przeciw” 

przyjęła propozycję stawki 18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej . 

 

- od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji.  
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 9,24 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 9,24 zł od               

1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 

 

- od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji . 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 4,01 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,01 zł  od 1 m2 

powierzchni użytkowej - od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych .                

 

- od budynków  lub ich części : pozostałych – 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta, komisji budżetowej, komisji rewizyjnej , komisji oświaty, 
natomiast komisja rolna proponowała stawkę 3,75 zł , ostateczna propozycja Wójta to 
3,80 zł. 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę tj. 3,80 zł  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za” i 4 głosach „przeciw” 

przyjęła stawkę 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części 

pozostałych. 

 

 - od budynków  lub ich części , pozostałych w tym : zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni, propozycja Wójta  i wszystkich komisji. 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę tj. 3,40 zł  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,40 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej od budynków lub ich części pozostałych ,  w tym : zajętych 

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego . 
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- od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,65 zł od 1m2 

powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 0,65 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,65 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków .  

 

- od  gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 3,90 zł z ha powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 3,90 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,90 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych . 

 

- od  gruntów pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni propozycja Wójta  
i pozostałych komisji 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 0,10 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,10 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pozostałych. 

 

- od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,07 zł od 
1 m2 powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 0,07 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,07 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego. 

 

- od budowli  – 2 % ich wartości, propozycja Wójta i pozostałych komisji . 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 2%. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 2% ich 

wartości od budowli . 
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Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz  w sprawie  poboru tego podatku  
z uwzględnieniem przegłosowanych stawek tego podatku -  stanowi on zał. nr 5  do 

protokołu 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/116/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008                         

oraz  w sprawie  poboru tego podatku -  stanowi ona zał. nr 6  do protokołu 

 
Ad.8 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia  podatku  
rolnego  i poboru tego podatku w roku podatkowym 2009. Poprosiła o wgląd do 
materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami i do tych materiałów 
rozłożonych przed obradami, są to propozycje stawek wszystkich Komisji Stałych 
Rady Gminy. 
  
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie najdalej idącą propozycję komisji 
budżetowej tj. stawka  41 zł za 1 dt  żyta. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 3 głosami „za” i 11 głosmi „przeciw” 

odrzuciła propozycję stawki 41 zł za 1 dt  żyta. 

 
Następnie poddała pod głosowanie stawkę 40 zł za 1 dt  żyta przyjmowaną jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego - propozycja Wójta, komisji oświaty i komisji 
rewizyjnej,  jeżeli nie zostanie przyjęta to zostanie poddana pod głosowanie 
propozycja komisji rewizyjnej tj. stawka 38 zł za dt żyta.  
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 8 głosami „za” i 6 głosami „przeciw”  

przyjęła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego 

na kwotę 40,00 zł za 1 dt  żyta. 

 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie cen skupu żyta 
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku  
w roku podatkowym 2009 – stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” , 1 głosem „przeciw”  

i 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXII/117/08 w sprawie cen 

skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego 

podatku w roku podatkowym 2009  – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

 
Ad.9 

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2009 rok oraz w sprawie    
poboru tego podatku.  
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Poprosiła o wgląd do materiałów i poinformowała, że wszystkie komisje były 
zgodne i przyjęły propozycję Wójta tj. cenę sprzedaży 1m3 drewna przyjmowanego 
jako podstawę do obliczenia podatku leśnego w wysokości 152,53 zł za m3.  
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia stawki podatku leśnego na 2009 rok oraz w sprawie 
poboru tego podatku z uwzględnieniem proponowanej stawki 152,53 zł - stanowi on 

zał. nr 9 do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/118/08 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz  

w sprawie poboru tego podatku - stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 
rok. Poinformowała, że na komisjach radni pracowali nad propozycjami tych stawek 
i wszystkie komisje były zgodne z propozycjami  Wójta. 
 
Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje do tych stawek ? 
 
W związku z brakiem innych propozycji z sali poprosiła radnych o wgląd do 
otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i załącznika , odczytała  projekt  
załącznika do uchwały, i poddała pod głosowanie proponowane przez Wójta stawki 
podatku od środków transportowych . 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 675,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie - 1.120,00 zł, powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -  1.345,00 zł  
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w  katalizator spalin: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  
630,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  1.080,00 zł, powyżej 9 ton  a poniżej 
12 ton - 1.300,00 zł. 
Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji 
pojazdu. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
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Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton. 
Liczba osi - 2 osie, oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 630,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.410,00 zł 
Liczba osi - 3 osie, oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.140,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.770,00 zł  
Liczba osi - 4 osie i więcej , oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.855,00 zł, inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych- 2.670,00 zł.  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – 1.580,00 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin – 1.530,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  do 36 ton włącznie - 2 osie,  oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.600,00zł , inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.080,00zł. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  powyżej 36 ton, - 2 osie  oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.750,00zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.345,00 zł. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  powyżej 36 ton, - 3 osie oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.955,00 zł , inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.690,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.345,00 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś 
-  845,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.130,00 zł 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 
osie -  1.250,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.580,00 zł.  
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 
osie -  1.345,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.580,00 zł.  
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus  pojazd silnikowy ( tonach ) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 
osie -  1.470,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.995,00 zł.  
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 
osie - 1.400,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.910,00 zł.  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 
Autobusy wyprodukowane w 1999 roku i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 685,00 zł , równej 
lub wyższej niż 30 miejsc - 1.700,00  zł 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
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Autobusy wyprodukowane przed 1999 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc -  790,00 zł, równej 
lub wyższej niż 30 miejsc - 1.805,00 zł 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok – stanowi on zał. 

nr 11 do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały wraz z załącznikiem. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym”   

podjęła uchwałę Nr XXII/119/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2009 rok – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2009. Poinformowała, że nad tymi stawkami 
komisje pracowały na swoich posiedzeniach i przedstawia się to następująco  
w pierwszej kolejności stawki za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego : 
- propozycja Wójta - 2,00 zł    
- propozycja Komisji Oświaty  - 2,00 zł    
- propozycja Komisji Budżetowej - 2,05 zł   
- propozycja Komisji Rewizyjnej - 2,00 zł   
- propozycja Komisji Rolnej - 1,90 zł   
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w związku z powyższym i brakiem 
innych propozycji od radnych z sali podda pod głosowanie najdalej idącą stawkę za 
zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego tj. 2,05 zł /propozycja k.budżetowej/. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 1 głosem „za”,  12 głosami ”przeciw” i 1 

głosem „wstrzymującym” odrzuciła propozycję k. budżetowej, stawkę 2,05 zł za 

zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 2,00 zł za zużycie 
1m3 wody z wodociągu gminnego tj. 2,05 zł /propozycja Wójta, k.oświaty, 
k.rewizyjnej /. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 8 głosami „za” i  6 głosami ”przeciw” 

przyjęła stawkę 2,00 zł za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego. 

 

Następnie przedstawiła propozycje stawek za odprowadzenie 1m3 ścieków do 
kanalizacji gminnej: 
- propozycja Wójta - 3,50  zł   
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- propozycja Komisji Oświaty - 3,50  zł   
- propozycja Komisji Budżetowej - 3,50  zł    
- propozycja Komisji Rewizyjnej - 3,60  zł   
- propozycja Komisji Rolnej - 3,00  zł  
 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę za 
odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej tj. 3,60 zł . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – „za” propozycją radni nie oddali głosu,  

14 głosami „przeciw” odrzucili propozycję  stawki 3,60 zł  za odprowadzenie 1m3 

ścieków do kanalizacji gminnej. 

 
Radny W.Kulpa – zwrócił uwagę , że oczyszczalnia jest pobudowana, a tylko część 
gminy jest podłączona i jest ona karana za to , że nie ma rozbudowanej sieci 
kanalizacyjnej – to są mieszkańcy Wagańca. Dopóki nie ma tej kanalizacji 
rozbudowanej to i tak konieczne będzie dofinansowanie – składa wniosek Komisji 
Rolnej o przyjęcie stawki 3 zł , gdyż to i tak jest już duża kwota . Tylko przy zużyciu 
10m3 – to jest podwyżka ok. 10 – 13 zł i uderzy ona tylko mieszkańców Wagańca 
całego i Plebanki.  
 
Radny M.Dyko – poinformował, że jeśli kwota ścieków dowożonych wzrośnie do 
4,50 zł , to jest obawa, że rolnicy mogą ich się pozbywać poprzez wypompowanie  
w pole.  
 
Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie w pierwszej kolejności stawkę 
najdalej idącą tj. 3,50 zł za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej 
/propozycja Wójta, k.budżetu, k.oświaty/ 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 8 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym” przyjęli  propozycję  stawki 3,50 zł za odprowadzenie 

1m3 ścieków do kanalizacji gminnej. 

 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie opłatę za odprowadzenie ścieków 
(dowożonych) – stawka 4,50 zł – jest to propozycja Wójta i wszystkich komisji . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym” przyjęła opłatę za odprowadzenie ścieków 

(dowożonych)  w wysokości  4,50 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 
2009 i poddała jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. nr 13 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 9 głosami „za” , 5 głosami „przeciw”                    

podjęła uchwałę Nr XXII/120/08 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody  

i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2009 – stanowi 

ona zał. nr 14 do protokołu. 
Przewodnicząca rady – na wniosek radnych zarządziła 15 min. przerwę w obradach  
– godz. 1255 
 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady i przedstawiła następny 
punkt porządku obrad tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, 
poprosiła o wgląd do materiałów. 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z projektem uchwały ustala się dla sołtysów za 
uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy Waganiec dietę w wysokości 5% 
minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach wykonawczych ustawy  
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę . 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest to 50% kwoty diety radnego , obecnie 
wyniesie to 56,30 zł w roku następnym po podwyżce dieta radnego będzie wynosiła 
127,60 zł, to dieta sołtysa 63,80 zł    
 
Na obrady nie powrócił radny Z.Kotrych. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się do obecnych na sali,  jest to propozycja ze 
strony Rady, czy są inne propozycje ? 
 
Z uwagi na brak dyskusji z sali przedstawiła projekt uchwały  w sprawie ustalenia 
diet dla sołtysów – stanowi ona zał. nr 15 do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/121/08 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – stanowi ona zał. nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

  
Ad.13 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania 
inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Budowa 
ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi 
kujawskiej”. 
Poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Wójt – jest to realizacja indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi kujawskiej”, 
współfinansowanego w ramach PRO Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2007 – 
2013.  
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N terenie gminy Waganiec planowana jest : 
I etap – od Wagańca, przejazdu kolejowego w kierunku Zbrachlina (skrzyżowanie 
drogi w kierunku Bertowa). 
II etap -  Zbrachlin – Wólne 
III etap - Wólne - Nieszawa 
 
Zasady finansowania tego zadania inwestycyjnego są takie, że łączny koszt 
inwestycji pokryty zostanie przez gminy, na których terenie będzie realizowana 
inwestycja , każda z uczestniczących w projekcie gmin poniesie koszty tej części 
inwestycji , która będzie realizowana na jej terenie. Kwota dofinansowania zostanie 
rozdzielona między gminy uczestniczące w projekcie proporcjonalnie do długości 
odcinków zrealizowanej inwestycji na terenie poszczególnych gmin. 
Jeżeli Rada Gminy nie podejmie tej uchwały, to nie będzie mógł reprezentować 
gminy w jej imieniu na rzecz realizacji tego projektu. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że słyszał, że gminy gdzie przechodziła trasa kolei 
wąskotorowej, też przystąpiły do tego projektu. 
 
Wójt – są to dwa różne projekty, ten projekt zamyka się podpisami trzech gmin: 
Koneck, Zakrzewo i Dobre. To porozumienie zakłada, że te trzy gminy w ramach 
innego projektu i innego projektu będą realizowały budowę ścieżki rowerowej na 
bazie pasa po kolejce wąskotorowej. Na dzień dzisiejszy te trzy gminy maja 
porozumienie spisane z PKP na przekazanie tego terenu, ale to nie jest jeszcze 
przekazane. Taką samą operacje może też zrobić nasza gmina – problem jest 
techniczny, że pas kolejki wąskotorowej nie jest wydzielony geodezyjnie. Zakładając, 
że za darmo otrzymamy ten teren, to na początku należałoby wyłożyć pieniądze  na 
prace geodezyjne, aby ten pas  geodezyjnie ustalić. 
W dniu dzisiejszym jest mowa o I etapie  „Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gmin należących do Związku Gmin Ziemi kujawskiej” 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że dyskusję może uznać za wyczerpaną  
i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Waganiec do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi 
Kujawskiej pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Ziemi kujawskiej” - stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/122/08 w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania 

inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. 

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin 

Ziemi kujawskiej” – stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury 
Zdrowia, Sportu  i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec. 
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Poinformowała, że radny E.Krygier był członkiem tej Komisji i z chwilą rezygnacji  
z radnego, Komisja Oświaty pracuje w składzie 3 – osobowym, i dlatego jest 
propozycja o poszerzenie składu osobowego tej komisji o jednego członka. 
Poprosiła o przedstawienie kandydatur do składu tej komisji. 
 
Radny J.Nowak – zgłosił kandydaturę nowo wybranego radnego Pana Stanisława 
Murawskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny W.Kulpa – zgłosił kandydaturę radnego K.Rydlewskiego, uzasadniając , że 
nie jest on członkiem żadnej komisji stałej Rady Gminy. 
 
Kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem innych propozycji z sali poddała pod 
głosowanie zgłoszoną kandydaturę Pana Stanisława Murawskiego. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami „za”,  2 głosami „przeciw”  

2 głosami „wstrzymującymi” przyjęła powiększenie składu Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej w osobie Pana Stanisława 

Murawskiego. 

 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Sportu  i Opieki 
Społecznej Rady Gminy Waganiec – stanowi ona zał. nr 19 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/123/08 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, 

Kultury Zdrowia, Sportu  i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec – stanowi ona 

zał. nr 20 do protokołu. 

 

Ad.15 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt  porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy i udzieliła głosu 
Wójtowi Gminy. 
 
Wójt – poprosił o wgląd do załącznika do projektu uchwały, który radni otrzymali 
wraz z zaproszeniami. Poinformował, że jest to nowopowstała ulica położona  
w Wagańcu, są to działki na terenie byłego ogrodu owocowego  Pani Wróblewskiej. 
Stwierdził, że nie konsultował tej nazwy z właścicielami działek,  jednak proponuje,  
jako „ ulicę Owocową”.  
 

Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy- stanowi on zał. 

nr 21 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/124/08 w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy- stanowi ona zał. 

nr 22 do protokołu. 

 

Ad.16 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”. Przewodnicząca poprosiła 
radnych o wgląd do materiałów i udzieliła głosu Wójtowi. 
 
Wójt - poinformował, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla 
Ziemi Kujawskiej” działa na terenie powiatu aleksandrowskiego.    
W związku ze zmianami, które wprowadziła ustawa o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, w celu uzyskania środków z programu Leader+  
w latach 2007 -2013 konieczne jest przystąpienie do Lokalnej Grupy działania Gminy 
z terenu działania LGD w charakterze członków zwyczajnych w drodze uchwały 
Rady Gminy. 
Na podstawie tej uchwały gmina Waganiec zobowiązuje się do zaangażowania   
w realizację celów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi 
Kujawskiej”.  
 

Radny M.Dyko – poinformował, że jak rozumie, to jest ten projekt dotyczący 
budynku szkoły w Wólnem – „Zielona szkoła” . 
 
Wójt – poinformował, że są to miękkie projekty realizowane w ramach poprzedniego 
Stowarzyszenia. 
 
Radna J.Michalska – czy w tym projekcie jest ujęta odbudowa świetlicy  
w Niszczewach? 
 
Wójt – przypomniał, że w ramach działania tego poprzedniego Stowarzyszenia były 
trzy projekty opracowane, które maja podstawy do realizacji – jest to przebudowa  
i remonty w świetlicy w Niszczewach, w Zbrachlinie i szkoła w Wólnym oraz 
Odnowa Miejscowości w Zbrachlinie, i koncepcje tej budowy ścieżki rowerowej.  
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem – jaka jest składka w tym 
Stowarzyszeniu ? 
 
Wójt – poinformował, że składka członkowska w Stowarzyszeniu wynosi 20 zł. 
 

Przewodnicząca Rady w związku z brakiem zapytań z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”- zarządził głosowanie . 
Projekt uchwały stanowi zał. nr 23 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXII/125/08 w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”- stanowi ona zał.  

nr 24 do protokołu. 

 
Ad.17 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. zapytania  
i interpelacje radnych.  
 

Radny K.Rydlewski – poinformowała, że to nie będzie zapytanie ani interpelacja – 
w dniu 26.11 br. przeczytał w prasie artykuł, że Rząd Tuska i jeden z najbogatszych 
ludzi świata Bill Gates chcą zamienić umierające polskie biblioteki w centra kultury 
na miarę XXI wieku. Dają na to 200 mln zł. Jest to program który ma na celu 
modernizację bibliotek tzw. „Biblioteka multimedialna”. Może pod tym kątem tą 
świetlicę można by było tam zaliczyć – na modernizację i rozbudowę. Celem tej 
pomocy jest utworzenie Centrum Społecznych, ich nie obchodzi, czy to będzie 
budowanie np. przy bibliotece podjazdów, czy wyposażenie w komputery. To ma 
służyć do tego, aby gminy do swoich potrzeb wokół takich miejsc społecznych 
przeprowadziły modernizację dla mieszkańców wychodząc pod potrzeby. 
 
Wójt – poinformował, że otrzymał taką informację e-meilem na stronie internetowej, 
ale nie zdążył się z nią zapoznać. 
 
Radny K.Rydlewski – poruszył sprawę parkowania na chodnikach – zdarza się to  
w tych miejscowościach, gdzie są chodniki, że samochody na nich parkują. Zdarzają 
się sytuację, że dzieci omijając ten samochód wychodziły na ulicę prosto pod 
nadjeżdżający inny samochód. To nie tylko przeszkadza, ale i niszczy chodniki. 
 
Wójt – podziękował za informację, zgłosi tą sprawę, jednak reakcja Policji może nie 
być natychmiastowa. Jest jeden wyjątek chodnik przy kościele, który jest 
przeznaczony do parkowania , jednak nie na całym odcinku od skrzyżowania jest 
wywyższony i nie można tam parkować, na pozostałej linii tej zrównanej z jezdnią. 
Przygotowuje oznakowanie , które są umieszczone w projekcie organizacji ruchu. 
Problemem jest również parkowanie na tym ciągu przed Urzędem . Przygotowuje 
zmiany , aby jedna strona była wolna. Ta cienka linia , która dzieli ten deptak, jest 
niezrealizowana do końca, ale uważa, że w przyszłym roku będzie zrealizowana to 
wyłączenie z ruchu pojazdów, pozostawienie dla pieszych i rowerzystów. 
Dlatego ta linia podziela ten chodnik jedna dla pieszych, druga dla rowerzystów. Ale 
o tym o czym wspomniał radny musi posiłkować się Policją, gdyż władztwo 
administracyjne niewiele pomoże i oczywiście oznakowanie też się znajdzie. 
 
Radny J.Nowak – w związku z powyższym przy Kościele w Zbrachlinie powinien 
być znak informujący , że jest to parkingo – chodnik . Wówczas jak zgłosi Pan Wójt 
Policji tą sprawę , to przy kościele parkujące samochody mogą mieć problemy. 
 
 



 
31 

 

Radna J.Michalska – zwróciła się z zapytaniem, kiedy Pani Fabisiak m.Michalin 
zostanie podłączona do wodociągu gminnego? – czeka już rok na decyzję , podanie 
było złożone i nie otrzymała odpowiedzi. 
 
Wójt – poinformował, że rozmowy z tą Panią zostały rozpoczęte ok. pół roku temu. 
Sytuacja ta jest wynikiem oczekiwań Pani Fabisiak, na decyzje czy zostanie 
wykupiona po d budowę autostrady, czy też nie. Do tej pory byłaby już podłączona. 
W chwili obecnej jest tam przeszkoda w postaci dwóch nitek rurociągu w tej chwili 
wiemy jakie wymogi gestor gazociągu będzie stawiał. Gmina się nie uchyla od tego 
podłączenia , jednak wynikły pewne chwilowe przeszkody. 
 
   
Radna Kulińska – poinformowała, że Komisja Budżetowa zgłosiła usuniecie drzewa 
przy starym boisku w Zbrachlinie (wyjazd od Bertowa), przypomina o tym wniosku, 
gdyż nic się w tym temacie nie robi. 
 
Wójt – poinformował, że formalności są w trakcie łatwienia , gdyż rośnie to drzewo 
przy drodze powiatowej i one opóźniają wycięcie tego drzewa.  
 
Radny Rydlewski – poinformował, że wiaty na terenie gminy  wyglądają trochę 
obskurnie ma propozycję, gdyż zna młodego człowieka – grafficiarza i widział jego 
projekty w Internecie, które są nawet ciekawe. Czy Wójt wyraziłby zgodę na 
pomalowanie tych wiat w taki sposób, aby nie obrażały nikogo ? - projekty będą do 
wglądu. 
 
Wójt – stwierdził, że nie widzi przeszkód i jest to dobry pomysł.  
 
Ad.18 

Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt wolne wnioski i udzieliła głosu wszystkim 
obecnym na sali.                                                                                                            
 
Radny M.Dyko – zgłosił problem swoich mieszkańców gdzie przekazał to z-cy 
Wójta o odśnieżanie i posypywanie wszystkich dróg  gminnych piaskiem , bo 
wszędzie jest ślizgo (zwłaszcza podjazdy). I niestety nie uzyskał pozytywnego 
oddźwięku – został negatywnie załatwiony. 
Składa wniosek o posypywanie piaskiem lub solą drogi gminne na skrzyżowaniach  
i wzniesieniach. 
 
Wójt – poinformował, że wniosek nie został negatywnie załatwiony, tylko 
powiedział, że nie jest w stanie w jednym czasie wszystkich dróg lokalnych załatwić 
tj. odśnieżyć i posypać piaskiem. Prace trwają, jednak trzeba uzbroić się  
w cierpliwość.  
Stwierdził, że przy obecnej pogodzie (była to konkretna sytuacja w konkretny dzień) 
w sytuacji, że gdy piaskarka wyjeżdża, to może się okazać, że w godzinach rannych 
była wszędzie potrzebna, natomiast w godzinach południowych już nie była 
potrzebna, i w tym kontekście informował.   
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Natomiast mówił również, że jeżeli chodzi też o odśnieżanie – to, tu w jednym czasie 
nie jest w stanie objechać wszystkich dróg, i jeżeli jest to negatywna odpowiedź , to ja 
potwierdza. 
 

Sołtys H.Kułakowska – złożyła wniosek o utwardzenie kamieniem drogi  
w m.Józefowo  (od Pani Ciotuszyńskiej w kierunku Sierzchowa). 
Wnosi również o wycięcie dziko rosnących akacji wzdłuż drogi w m.Józefowo ( przy 
posesji Pani Ciotuszyńskiej). 
Apeluje do władz gminy, aby rozwiązać problem podorywania dróg gminnych  
i nawiezienie ziemi przez rolników. 
 
Sołtys Wiwatowski – składa wniosek w imieniu swoim i Pani Pietrzak  
o rozwiązanie sprawy bezpańskich psów, które przebywają w opuszczonej posesji 
po Panu Olkowskim w Konstantynowie i tam zagrażają bezpieczeństwu 
przejeżdżającym mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom, gdyż są agresywne. 
Był funkcjonariusz Policji , ale niestety nic w tym kierunku się nie posunęło do 
przodu. 
Składa wniosek o rozwiązanie tego problemy w związku z niebezpieczeństwem, 
które stwarza ta wataha psów.  
 

Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, czy w planach budowy 
kanalizacji jest przewidziana  ona również w m.Bertowo ? 
Mieszkańcy Bertowa rozważają możliwość budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków i aby to nie kolidowało jedno z drugim. Zapytał również  
o możliwość dofinansowania na budowę tych przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Wójt – w sprawach kanalizacji, to m.Bertowo nie jest ujęte w planach budowy sieci 
kanalizacyjnej na tym etapie, który jest obecnie prowadzony. 
Natomiast jeżeli chodzi o program przydomowych oczyszczalni , to Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska wspomaga budowę oczyszczalni przydomowych. Są 
różne metody finansowania np. w Gminie Włocławek , która finansuje część przez 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, część, ale to polega na tym, że zobowiązuje z 
rolnikiem umowę i bierze kredyt z Wojewódzkiego Funduszu. Podpisuje z rolnikiem 
umowę, który się zobowiązuje do eksploatacji , czyli użycza mu, ale całość jest 
własnością gminy. I wtedy rolnik płaci tylko umowną kwotę z gminą. Takie 
możliwości istnieją. W naszej gminie trwa budowa kanalizacji sieciowej i większość 
środków jest ulokowana w ta budowę, i również z Gminnego Funduszu jeżeli 
braknie, to będzie możliwość skorzystania z kwoty 50 tys. zł. na dofinansowanie tego 
zadania, albo jak się pojawi prawna możliwość dofinansowania tej budowy 
oczyszczalni. 
Jeżeli chodzi o psy, to problem jest znany od tygodnia, pracownicy próbują ocenić 
sytuację. Problem polega na tym , że żadne schronisko psa nie chce przyjąć. Bardzo 
drastyczna sprawa , której chciałby uniknąć, to uznając, że jest to zagrożenie  
i wówczas zgłosił do Koła Łowieckiego, jednak tego by chciał uniknąć. 
 
 



 
33 

 

 

Radna M.Kulińska – ponowiła wniosek o zakup nagłośnienia , gdyż jest szum na 
sali i wypowiedzi Wójta nie słuchać. 
 
Radna J.Michalska – zgłosiła wnioski : 

1. Naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn, 
2. Dokończenie oświetlenia w m.Michalin, 
3. Budowa oświetlenia w Michaliku. 

Przypomniała również o dzikim wysypisku śmieci powstałym po opuszczonej 
posesji Państwa Osińskich. 
 

Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski – złożył wniosek o dokończenie 
oświetlenia w Starym Zbrachlinie, od posesji Państwa Gapskich w kierunku Stacji 
Uzdatniania Wody do Siutkowa. 
 
Sołtys Kaźmierzyna i radny J.Dybowski – złożył wniosek o postawienie wiaty dla 
dzieci dojeżdżającej do szkoły autokarem w m.Ariany. W miejscu tym autokar 
zakręca, jest to koniec  pętli, głownie chodzi o okres jesienno-zimowy, gdzie dzieci 
oczekując na autokar szkolny nie mają się gdzie schować. 
 
Sołtys Michalina J.Gronowska – stwierdziła, że ma problem gdyż wiesza ogłoszenia 
na tablicy ogłoszeń w m.Michalin i po 2 godz. już nie ma tego ogłoszenia. 
 

Wójt – poinformował, że nie wie jak pomóc w tej sprawie , gdyż nie postawi nikogo 
do pilnowania jedyną rzeczą jaką może zaproponować, to przeniesienie tablicy  
w inne miejsce. 
 
Radny W.Kulpa – odniósł się do tej oczyszczalni i budowy kanalizacji – stwierdził, 
że większość pieniędzy gminy idzie na budowę kanalizacji. Poniekąd odcinamy 
możliwości rolnikom na terenie gminy, który by chcieli przydomową oczyszczalnię 
ścieków – chodzi o dofinansowania. 
Na swoim przykładzie może powiedzieć, że pobudowałby przydomową 
oczyszczalnię i kosztowałoby to ok. 5-6tys. zł , jak się podłączy do kanalizacji będzie 
musiał zapłacić za przyłączenie i później czerpiąc wodę ta sama ilość idzie w ścieki , 
a jakie opłaty sa to sami wiemy . I dlatego zwrócił się do sołtysa Bertowa , że jeżeli 
rolnicy się zastanawiają, to niech lepiej stawiają przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
 
Sołtys Wiktoryn W.Sobieraj – ponowiła wniosek o budowę i dokończenie  
oświetlenia ulicznego w m.Wiktoryn. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – złożyła wniosek o dowiezienie żużla w m.Sierzchowo 
w kierunku posesji p.Szymańskiej, są tam duże dziury, bardzo powybijana droga. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , czy są potencjalni nabywcy działki  
w m.Przypust- jest to staw. 
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Wójt – jest zrobiona wycena, ale nie zostało to jeszcze sprzedane, będzie ogłoszony 
przetarg. 
 
Sołtys Siutkowa – poinformował, że przy jego posesji jest złożony kamień, miał 
otrzymać pomoc z Urzędu Gminy do rozwiezienie tego materiału na drogę i nikt się 
nie zgłosił do tej pory. 
 
Wnioski zgłoszone na XXII Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez 

sekretarza obrad – E.Pietrus: 

  
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  

1. Posypywanie piaskiem lub solą dróg gminnych na skrzyżowaniach  
i wzniesieniach. 

 
- wniosek zgłoszony przez sołtys Józefowa H. Kułakowską 

2. Utwardzenie kamieniem drogi w m.Józefowo  (od Pani Ciotuszyńskiej  
w kierunku Sierzchowa). 

3. Wycięcie dziko rosnących akacji wzdłuż drogi w m.Józefowo ( przy posesji 
Pani Ciotuszyńskiej). 

4. Rozwiązanie problemu podorywania dróg gminnych przez rolników. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego 

5. Rozwiązanie problemu watahy psów w m.Konstantynowo  
 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  

6. Naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn, 
7. Dokończenie oświetlenia w m.Michalin, 
8. Budowa oświetlenia w Michaliku. 

 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Starego Zbrachlina R.Nowakowskiego 

9. Dokończenie oświetlenia w Starym Zbrachlinie, od posesji Państwa Gapskich 
w kierunku Stacji Uzdatniania Wody do Siutkowa. 

 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Kaźmierzyn i radnego J.Dybowskiego 

10. Postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły autokarem w m.Ariany. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtys Wiktoryn W.Sobieraj 

11. Budowa i dokończenie  oświetlenia ulicznego w m.Wiktoryn. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtys Sierzchowa- J.Czekała 

12. Dowiezienie żużla w m.Sierzchowo w kierunku posesji p.Szymańskiej . 
Ad.19 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
XXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1520               
Protokołowała:                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 
I.Marciniak                                                                                                                          Monika Szejner 

 Insp. ds. obsługi RG                                                                                                                                           


