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Ad.1 
Otwarcia obrad XVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych, sołtysów oraz  zaproszonych gości . 
Powitała również obecnego na obradach Starostę Powiatu Aleksandrowskiego Pana 
Zbigniewa Żbikowskiego, Komendant Powiatowego Policji w Aleksandrowie 
Kujawskim Pana Stanisława Hryciuka, Kierownika Posterunku Policji w Nieszawie 
Pana Mariusza Lipigórskiego, przedstawiciela Izby Rolniczej Pana Andrzeja Kulpę. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 14 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.Bierzyńska nawiązując do projektu porządku obrad , 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy                
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XVII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z   XVI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o działalności Rady Powiatu Aleksandrowskiego. 

a. zaproszeni goście : Starosta Powiatu Aleksandrowskiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Radny Powiatu 
Aleksandrowskiego . 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2007 roku. 
7. Informacja o działalności Izby Rolniczej. 
8. Informacja o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej . 
9. Informacje Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy 
Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
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b. podjęcie uchwały . 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/141/05 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 30 czerwca 2005 r.w sprawie  ustalenia na terenie Gminy 
Waganiec stawek opłaty targowej . 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia 
spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie 
powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych. 

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

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

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

15.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 160, nr 
161 i nr 162 położonych w miejscowości Niszczewy. 

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

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

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad . 
 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z  XVI Sesji V kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został 
przyjęty bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali  ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z XVI Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły XVI Sesji 
V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
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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 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt dotyczący informacji o działalności Rady 
Powiatu Aleksandrowskiego. 
Na spotkanie zostali zaproszeni goście : Starosta Powiatu Aleksandrowskiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Radny Powiatu 
Aleksandrowskiego.  
Poinformowała, że radny Powiatu Aleksandrowskiego M.Włoch – dzwonił  
i usprawiedliwił się , że wezwały go pilne sprawy służbowe i nie może przybyć , 
jednak poinformował, że pełni dyżur w Urzędzie Gminy we wtorki od godz. 800. 
 
Powitała Starostę Aleksandrowskiego, który przybył na obrady i udzieliła głosu. 
Starosta Aleksandrowski Z.Żbikowski – podziękował za zaproszenie  
i poinformował, że nie będzie to informacja o pracy Rady Powiatu, gdyż takiego 
uprawnienia nie ma, ale będzie to na pewno informacja krótka – wstęp do 
ewentualnych pytań i dyskusji z pracy Zarządu Powiatu którym kieruje. 
Stwierdził, że tak w gminie i w powiecie są podobne problemy z którymi się 
borykają wszyscy na co dzień, to jest po prostu pozyskiwanie finansów do zadań 
które mamy do spełnienia.  
Ale kilka takich najważniejszych rzeczy którymi się powiat zajmuje: 
Starostwo w tym roku chce zakończyć likwidację szpitala publicznego, to działa od  
4 lat.  Nowy szpital  działa w ramach Spółki Prawa Handlowego, on działa  nie 
robiąc zadłużeń w br. zamknął się zyskiem minimalnym, ale szpital to nie jest 
przedsiębiorstwo, które ma przynosić zyski, ale nie mniej, te 60 tys. zł. na koniec na 
plus zamknął się rok 2007 . 
Takich problemów większych z działalnością szpitala nie ma, są takie jak wszędzie – 
pielęgniarki chcą więcej , lekarze chcą więcej – ale pieniędzy jest tyle ile jest.  
Wdrażane są podwyżki które są niezbędne, aby kadrę tego szpitala utrzymać na 
takim poziomie, aby bezpieczeństwo mieszkańców było zagwarantowane. 
Od 4 lat dźwiga się dług który ma likwidatora Samodzielnego Publicznego Szpitala , 
który jest w likwidacji , w tym roku chcemy tą likwidację zakończyć. Powiat wykupił 
8 mln. Długu zostało jeszcze  ok. 3 mln. W tym roku powiat chce to zamknąć 
najważniejsza pozycja to ZUS od 1999 r. zmuszeni byli płacić składkę pracowniczą  
w wysokości 800 tys. zł. , to zostało zapłacone, natomiast zostało jeszcze 800 tys. zł. 
należności głównej i prawie 700 tys. zł. odsetek od tego i o to walczy  
w Warszawie – z Prezesem ZUS prowadzi uzgodnienia o umorzenie odsetek lub 
ewentualne rozłożenie ich na raty.  
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W tej chwili czeka na ostateczna decyzję. Dwa tygodnie temu spotkał się  
z Przewodniczącym Rady u Pana Prezesa w Warszawie – po tych negocjacjach może 
powiedzieć, że jest jakaś nadzieja, że w tym  pomoże, nie mniej powiat ten temat 
skończyć.  
Następnymi zadaniami są : opieka społeczna, szkolnictwo ponad gimnazjalne- takich 
większych problemów nie ma, ponieważ chciałby się tam więcej inwestować  np.  
w same budynki , czy tez w samo otoczenie tych placówek , ale to większych 
problemów nie ma zadłużeń też. 
Natomiast w tej chwili wszystkie środki zgodnie z decyzją Rady Powiatu mają być 
przeznaczone na poprawę stanu dróg, ale nie przez ich naprawienie tak jak było to  
w tej pory, myśli  w tej chwili i dużo wcześniej w latach poprzednich te dziury i te 
różnego rodzaju ubytki, to zostały na nich prace zakończone. Oczywiście stale będą 
odnawiane i dlatego zostały utworzone ekipy przy Zarządzie Dróg. Została 
zakupiona emulsja i ten gryz i te służby będą wyjeżdżać na drogi i reagować na 
sygnały, aby nie dopuścić do tego , aby było tych dziur więcej i wówczas należy 
wynajmować firmę. 

Starosta wyjaśnił również, że Komisja Infrastruktury Rady Powiatu na 
początku kwietnia objedzie wszystkie drogi powiatowe , a następnie z Wójtami gmin 
zostanie ustalony zakres prac. Starostwo ze względu na niewielkie środki chce   
w każdej z gmin wykonać chociaż 1 km drogi, w  której już się nie opłaca łatać dziur. 
Urząd Marszałkowski nie ogłasza żadnych konkursów na pozyskanie środków na 
budowę dróg. Starostwo spłaca jeszcze długi szpitalne jak wcześniej wspomniał 
( ostatni rok) , w związku z tym na inwestycje w powiecie  pozostaje niewielka kwota 
ok.- 1mln 300 tys zł.  
Jest już rozstrzygnięty przetarg na naprawę dróg, niebawem zacznie  się łatanie 
dziur w drogach powiatowych. Zaczęto też  wycinać krzewy przy drogach. 
Starostwo na bieżące utrzymanie dróg posiada na 1 km -  1 tys. zł.  
Starostwo chce zakupić ścinarkę  do zbierania poboczy i wspólnie z mieszkańcami, 
którzy będą zabierać ziemię ZDP będzie porządkował pobocza. 
Starostwo planuje wystąpić odo Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie drogi 
Nieszawa- Ujma, która biegnie przez gminę Waganiec i droga ta ma największe 
szanse aby otrzymać to dofinansowanie. Do tej pory z racji tej , że w najbliższych 
dwóch latach  w tym i przyszłym roku ma być modernizacja od podstaw, jest to 
odcinek drogi krajowej jedynki. Jest to odcinek od zjazdu z tego wiaduktu do 
Czerniewic w kierunku Torunia – na to już pieniądze zostały przyznane przez 
Ministerstwo Infrastruktury w tym roku chyba nie dużo ok. 50 mln. zł. ale  
w przyszłym ok. 350 mln. zł. także to rokuje , że ta droga krajowa również 
równolegle z autostradą będzie budowa. 
Powiat od 2 lat już nie na subwencji drogowej która była przekazywana do Zarządu 
Dróg na utrzymanie bieżące dróg – to zostało zlikwidowane natomiast w zamian nie 
przyznano nic. Jednak takie najbardziej wrażliwe odcinki które wskazała komisja 
Infrastruktury będą doraźnie naprawiane . 
Jest problem z pozyskaniem pracowników publicznych, ponieważ, ani Starostwo, 
ani Zarząd Dróg Powiatowych nie mogą ich zatrudniać. 
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Gminy mogą zatrudniać takich pracowników , ale nie wszystkie chcą, ponieważ 
należy ponieść również  własne koszty. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem, czy przy Starostwie działa Komisja ds. 
porządku na terenie powiatu, jeżeli tak to jak działa? 
 
Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w Powiecie Aleksandrowskim za 2007 r. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Starosta Aleksandrowski 
powołał zarządzeniem nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r. Komisję Bezpieczeństwa  
i Porządku w składzie: 
Przewodniczący: Zbigniew Żbikowski 
Członkowie: Mariola Banaszkiewicz,  Walerian Rogiewicz, Tomasz Kubik, Andrzej 
Cieśla, Marek Kulik, Stanisław gryciuk, Adam Dyndasz. 

 
Ponadto w posiedzeniach uczestniczył Prokurator Prokuratury Rejonowej - Pan 

Waldemar Plechowski oraz osoby uczestniczące z głosem doradczym: Powiatowy 
Inspektor Weterynarii, Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych. 

Komisja powołana została w celu realizacji zadań Starosty w zakresie 
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 
określonych w ustawie w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli. 

W 2007 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała zadania nałożone  
z mocy ustawy o samorządzie powiatowym oraz według przyjętego przez nią 
rocznego planu pracy. 

W roku sprawozdawczym pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 30 
marca 2007 r., na którym zapoznano członków z zadaniami komisji jakie nakłada 
ustawa o samorządzie powiatowym oraz omówiono sprawozdania złożone przez: 
-  Komendanta Powiatowego Policji związane z utrzymaniem porządku  

i bezpieczeństwem obywateli w 2006 r., 
-  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeniach występujących na terenie 
powiatu w 2006 r., 
Przedłożone sprawozdania zostały przyjęte przez komisję. 

Na posiedzeniu odbytym w dniu 13 lipca 2007 r. omówiono następujące tematy: 
-  realizację działań profilaktycznych podejmowanych w ramach prewencji 

kryminalnej przez Komendę Powiatową Policji za okres II półrocza 2006 r.  
i I półrocza 2007 r., 

-  stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2006 r., 
-  stan dróg powiatowych po okresie zimowym 2006/2007. 
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Komisja nie wniosła uwag do omawianych zagadnień, natomiast przyjęła wniosek 
skierowany do Zarządu Powiatu o zaplanowanie środków finansowych  
z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu 
prewencji kryminalnej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  
z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego. 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 17 października 2007 r. 
Tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące: 

-  analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu za I półrocze 
2007 r.; 

-  działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  
w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, 

-  oznakowania skrzyżowań i przejść dla pieszych w szczególności w rejonach szkół 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
Przedłożone dokumenty zostały uzupełnione w trakcie posiedzenia i przyjęte 

przez komisję. 
W związku z podniesioną na posiedzeniu sprawą związaną z zapewnieniem 

opieki bezdomnym zwierzętom, Komisja wystąpiła z wnioskiem do Związku Gmin 
Ziemi Kujawskiej o rozważenie możliwości utworzenia na terenie powiatu 
schroniska dla zwierząt. 

W dniu 6 grudnia 2007 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji. Głównymi 
zagadnieniami omawianymi na tym posiedzeniu były: 
-  przyjęcie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych „Zima 2007/2008”, 
-  przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za rok 2007, 
-  opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2008, 
-  informacja nt. przedsięwzięć podjętych przez Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego  
w sprawie zapobiegania skutków zagrożenia ptasią grypą. 
Przygotowane na posiedzenie projekty dokumentów zostały przyjęte przez 

komisję. 
W ciągu całego roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku sprawowała nadzór nad 

realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli  
i porządku publicznego pn. „Bezpieczny Powiat”. 

Udział w posiedzeniach komisji Prokuratora Prokuratury Rejonowej oraz innych 
przedstawicieli zajmujących się sprawami bezpieczeństwa publicznego  
i porządku stanowił płaszczyznę wymiany opinii i uwag oraz zgłaszania wniosków 
do realizacji w tym zakresie. 
Dotychczasowe działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wskazują, iż jest ona 
organem stymulującym działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa  
w powiecie. 

Oprócz funkcji nadzorczych i koordynujących, Komisja jest również organem, do 
którego zgłaszane są wszelkiego rodzaju problemy związane z szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. 
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Na coraz lepszą pracę Komisji duży wpływ mają prowadzone dla jej członków 
szkolenia. W ostatnim zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Oficerską  
w Szczytnie w dniach 26-28 listopada br. uczestniczył Starosta wraz z radnym 
członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Radny W.Kulpa - zapytał dlaczego Starostwo nie przekazało Szkoły Ogrodniczej 
Ministerstwu Rolnictwa? 
Starosta odpowiedział, że dwa lata temu Rada Powiatu podjęła decyzję  
o przekazaniu szkoły Ministerstwu. Niestety zmienił się Rząd, który  nie przewiduje 
przejęcia szkół rolniczych. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Panu Staroście za przybycie i udział w sesji . 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad  tj. 
informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2007 roku. 
Powitała Pana Stanisława Hryciuka – Komendanta Powiatowej Policji  
w Aleksandrowie Kuj. i  Pana M.Lipigórskiego – Kierownika Policji w Nieszawie,  
i poprosiła o zabranie głosu. 
  
Kierownik Posterunku Policji – przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy 
w 2007 r. przez Posterunek Policji w Nieszawie – stanowi ono zał. Nr 2  do protokołu. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady w związku z brakiem pytań z sali podziękowała 
Panu Kierownikowi za przybycie i udział w sesji. 
 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady  – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. informacja 
o działalności Izby Rolniczej.  
Powitała przedstawiciela Izby Rolniczej Pana Andrzeja Kulpę i poprosiła o zabranie 
głosu. 
 
Pan A.Kulpa przedstawił informację o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej w  2007 roku. 
 
W skład  Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie 
aleksandrowskim z terenu  gminy Waganiec weszli w dwumandatowym okręgu 
wyborczym nr 8 - gmina Waganiec : 
- Kulpa Andrzej Roman, który otrzymał  41 głosów, 
-Herba Piotr Paweł, który otrzymał 32 głosy; 
-do udziału w głosowaniu w tym okręgu uprawnione były 1524 osoby, a w 
głosowaniu wzięło udział 41 osób; 
-  frekwencja wyborcza wyniosła 2,69 %. 
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            W dniu 8 grudnia 2006 roku zakończyła się druga kadencja działalności 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Po tym terminie praca Zarządu i biura Izby 
koncentrowała się na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów członków rad 
powiatowych i walnego zgromadzenia naszej Izby. 

Wybory powszechne odbyły się 4 lutego 2007 roku, po czym wszystkie 
powiaty wybrały przewodniczących i delegatów do walnego zgromadzenia  
a I Walne Zgromadzenie KPIR III kadencji w dniu 16 marca 2007 roku wybrało 
spośród siebie Zarząd w następującym składzie: 
 
1.      Prezes – Ryszard Kierzek, przewodniczący RP KPIR Żnin, 
2.      Wiceprezes – Bogusław Błaszkiewicz, delegat do WZ z Brodnicy, 
3.      Członkowie – Sławomir Kowalewski, przew. RP Lipno, 
- Radosław Mrugowski, delegat do WZ z Nakła, 
- Tadeusz Ziółkowski, przew. RP Toruń. 

Powołano również pięcioosobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczy 
Pan Roman Ciesielski, przewodniczący RP KPIR  z powiatu aleksandrowskiego. 
Pracami biura Izby kieruje dyrektor Paweł Wienconek. 
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, będąca jednostką organizacyjną samorządu 
rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa  
i reprezentującego interesy zrzeszonych w niej podmiotów, kontynuuje ustawowe  
i statutowe zadania z poprzednich kadencji, w szczególności przez współpracę  
z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach dotyczących 
rolnictwa, udział swoich przedstawicieli w organach i zespołach doradczych oraz 
wyrażanie opinii i stanowisk Izby wobec organów tych administracji, zgłaszanie 
uwag i propozycji odnośnie projektów prawa, prowadzenie działalności 
szkoleniowo-doradczej dla rolników i mieszkańców wsi. 
W 2007 roku zajmowaliśmy się następującymi sprawami:  
            1. W dniu 29. stycznia rozpoczęliśmy szkolenia w ramach projektu 
Sektorowego Programu Operacyjnego na temat: „Spełnienie standardów  
w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat 
bezpośrednich”. Jesteśmy wiodącym organizatorem tych szkoleń i prowadzimy  
je przy współpracy i udziale  kilkudziesięciu specjalistów z Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej. Szkolenia trwać będą do końca marca 2008 roku. Projekt 
realizowany jest  w dwóch etapach, z przerwą w miesiącach letnich, od czerwca do 
października bieżącego roku. W sumie, odbędą się  204 szkolenia,   w każdej gminie 
po jednym, natomiast w gminach większych o dużym potencjale produkcji rolniczej 
zaplanowano po dwa takie szkolenia.  

Zakładamy, że weźmie w nich udział ponad 5000 osób. Do końca pierwszego 
etapu, tj. do 31 maja 2007 r. przeprowadziliśmy 90 szkoleń, w których uczestniczyło 
ponad 3.000 rolników. We wrześniu zaczęliśmy drugi etap tych szkoleń, który 
zakończymy w marcu 2008 roku. Cykl jednego szkolenia trwa 4 dni. Wiedza 
teoretyczna konfrontowana jest  czwartego dnia z praktyką, podczas wizyty 
uczestników szkolenia w gospodarstwie rolnym i omówieniu na miejscu warunków 
dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności.  
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Każdy  uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie o jego 
ukończeniu. Dokument taki może być przydatny przy okazji korzystania przez 
rolników z różnych źródeł wsparcia w ramach działań PROW i SPO, a zwłaszcza  
z dopłat bezpośrednich. Projekt ten realizowany jest przez naszą Izbę na rzecz 
Ministerstwa Rolnictwa i finansowany jest częściowo ze środków Unii Europejskiej. 

Jednocześnie od początku września 2007 roku pracownicy Izby rozpoczęli 
kolejny cykl szkoleń dotyczących finansowania wsi i rolnictwa w nowym okresie 
programowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do końca 
roku przeprowadziliśmy 80 takich szkoleń, obejmując nimi ponad połowę gmin w 
naszym województwie. W pozostałych gminach szkolenia z tego zakresu dokonują 
specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który jest wiodącym 
wykonawcą projektu. Wykłady i dyskusje obejmują głównie rozwój i zmiany 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz kilka spośród 21 działań szczegółowych, najbardziej 
interesujących uczestników szkoleń, a mianowicie: renty strukturalne, ułatwianie 
startu młodym rolnikom, modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej, zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne. 

W ministerstwie został złożony kolejny projekt szkoleń z zakresu działania 
"Pomoc techniczna", który w przypadku jego akceptacji byłby realizowany jeszcze  
w maju 2008 roku.  
            2. Jako jedno z ważniejszych uznajemy zagadnienie związane z obrotem 
ziemią, zwłaszcza znajdującą się w zasobach Skarbu Państwa. Kontynuując dobrą 
współpracę z Agencją Nieruchomości Rolnych, Zarząd KPIR na spotkaniu  
z kierownictwem oddziału w Bydgoszczy zapoznał się z planami pracy Agencji  
w zakresie restrukturyzacji nieruchomości rolnych, dzierżaw, sprzedaży i wyłączeń 
gruntów dla rolników indywidualnych, organizowania przetargów i innych działań 
w zakresie gospodarowania zasobami Skarbu Państwa. Przedstawiciel Izby jest 
członkiem komisji ANR opiniującej akty warunkowej sprzedaży ziemi w obrocie 
prywatnym, pod kątem spełnienia warunków ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego i możliwości skorzystania przez Agencję z prawa pierwokupu. Członkowie 
rad powiatowych Izby opiniują tygodniowo od kilku do kilkunastu takich transakcji 
sprzedaży. Izba uczestniczy w negocjacjach dotyczących obecnego i przyszłego 
zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w Dobiesławicach i w 
Wierzbiczanach. 
            3.. Zarząd KPIR od kilkunastu tygodni wskazuje na bardzo trudną  
i pogarszającą się sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się produkcją 
trzody chlewnej. Swoje propozycje działań zmierzających do zahamowania tendencji 
negatywnych przedkłada podczas spotkań z rolnikami, hodowcami, zakładami 
przetwórstwa, organizacjami zawodowymi i branżowymi oraz władzami 
rządowymi i samorządowymi. W październiku 2007 roku, z inicjatywy prezesa Izby, 
osiem grup producentów trzody chlewnej postanowiło utworzyć spółdzielnię, 
mającą być silnym partnerem dla zakładów przetwórczych. W skład tego podmiotu 
weszły jeszcze grupy producentów z województw wielkopolskiego i warmińsko-
mazurskiego. Izba nasza udzieliła mu pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej. 
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Dramatyczna sytuacja na rynku trzody chlewnej przedstawiana była podczas 
spotkań producentów i organizacji rolniczych dwukrotnie z wojewodą  
i wicewojewodą oraz z marszałkiem województwa. Wojewoda obiecał przekazać 
władzom centralnym wszystkie zgłaszane postulaty i wnioski. 

Izba deklaruje pomoc prawną rolnikom chcącym odzyskać swoje pieniądze za 
dostarczone, a nie zapłacone tuczniki do Zakładów Mięsnych w Brodnicy, będących 
w stanie upadłości (ok. 12 milionów złotych). Prawnik pomaga w pisaniu pozwów  
o zapłatę. W tym zakresie współpracujemy również z Izbą Warmińsko-Mazurską. 

Zarząd włączył się także w negocjacje w sprawie ewentualnego zakupu lub 
dzierżawy przez utworzoną spółdzielnię grup producentów trzody chlewnej, nowej, 
prywatnej ubojni w gminie Wielgie. 
            4. Izba współpracując z Porozumieniem Organizacji Rolniczych Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego przygotowała w 2007 r. cztery spotkania członków 
Porozumienia. Wiodącymi tematami dyskusji i wypracowanymi wnioskami, 
przekazanymi następnie odpowiednim władzom były między innymi: dramatyczna 
sytuacja ekonomiczno-społeczna rolników i mieszkańców wsi, całkowita  
i pogłębiająca się nieopłacalność na podstawowych rynkach rolnych, zwłaszcza na 
rynku trzody chlewnej, żądanie skuteczniejszych działań administracji rządowej  
w kierunku otwarcia zagranicznych rynków zbytu dla polskich produktów 
zwierzęcych, przeciwdziałanie „zmowie cenowej” stosowanej przez zakłady 
skupujące i przetwarzające żywiec, wprowadzenie monitorowania i zwalczania 
choroby Aujeszky`ego, przeciwdziałanie ekspansji ferm przemysłowych, sprzeciw  
i żądanie anulowania kar wymierzanych przez Policję i Sąd Grodzki w Wąbrzeźnie 
wobec protestujących rolników w Lipnicy. 
            5. Izba nasza zwróciła się do Agencji Nasiennej w Lesznie o wyjaśnienie 
rolnikom potrzeby dokonywania opłat z tytułu tzw. odstępstwa rolnego, wynikającej 
z ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Zadaniem Agencji reprezentującej 
hodowców odmian roślin uprawnych z trzynastu firm działających na terenie Polski 
jest informowanie rolników i kontrolowanie wykonywania obowiązku uiszczania 
hodowcom opłaty z tytułu korzystania przez rolników z materiału siewnego 
wyprodukowanego we własnym gospodarstwie, a nie zakupionego u hodowcy lub 
w licencjonowanej firmie nasiennej. Opłaty te stanowią podstawowe źródło 
utrzymania i rozwoju polskiej hodowli roślin po zniesieniu w 2006 roku dotacji 
państwowych. Mimo, że jest to kolejne obciążenie rolników znajdujących się  
w trudnej sytuacji ekonomicznej, uznano, że należy wywiązywać się z tego 
obowiązku ustawowego. Informacje na ten temat przekazywane były na radach 
powiatowych izby w ramach ich statutowej działalności. 
            6. Bardzo potrzebne i doceniane przez rolników jest doradztwo prawne. 
Radca prawny Izby udziela miesięcznie kilkudziesięciu porad indywidualnych. 
Niezmiernie ważne dla całego środowiska rolnego są uwagi, wnioski i opinie 
prawne projektów bądź interpretacje istniejących przepisów prawnych. Na przykład 
opracowany przez naszą Izbę projekt umowy kontraktacyjnej na dostawę roślin 
energetycznych może zwiększyć liczbę wniosków o dopłaty z tego tytułu.  
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Sporządzono również opinię prawną w sprawie dopuszczalności równoczesnego 
korzystania przez rolników z pomocy na dostosowanie gospodarstw do standardów 
UE w ramach PROW oraz z ulg inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu 
wykonania inwestycji polegających na budowie płyt obornikowych oraz zbiorników 
na gnojówkę i gnojowicę. Zarząd Izby zgłosił swoje propozycje do zmiany ustawy  
o kształtowaniu ustroju rolnego, m. in. w zakresie definicji gospodarstwa rodzinnego 
i dostępu rolników do przetargów ograniczonych. 
            7. Stosownym instytucjom przekazaliśmy do realizacji wnioski sformułowane 
podczas trzech Walnych Zgromadzeń KPIR. Występowaliśmy między innymi  
o szybkie uruchomienie środków na dopłaty do kredytów inwestycyjnych, 
wprowadzenie prawa korzystania z ulgi inwestycyjnej przez następcę rolnika 
przekazującego gospodarstwo za rentę strukturalną, wprowadzenie możliwości 
korzystania z ulgi inwestycyjnej od gruntów całego gospodarstwa a nie tylko od 
położonych w gminie gdzie została wykonana inwestycja, podjęcie starań  
o uruchomienie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska środków na 
dotację do wapna nawozowego, wprowadzenie europejskiej normy 9% wilgotności 
skupowanych nasion rzepaku – obecnie jest 7%, objęcie województwa kujawsko-
pomorskiego monitorowaniem i zwalczaniem choroby Aujeszky’ego. Podczas 
konferencji pod patronatem wojewody w dniu 10. maja 2007 roku, zapowiedziano 
realizację tego programu dla całej Polski. Program ruszy od 2008 roku.  
            8. Zaopiniowaliśmy około 300 wniosków dotyczących wznowienia dzierżawy 
obwodów łowieckich przez koła łowieckie lub podziału i zmiany granic tych 
obwodów.  Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych na bieżąco opiniujemy 
wnioski gmin dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na cele inne niż 
rolnicze. Zadanie to wymaga ścisłej współpracy z radnymi powiatowymi naszej  
Izby, celem uzyskania szczegółowej informacji o odrolnianych  gruntach.   

Nasi przedstawiciele często uczestniczą jako negocjatorzy w sporach między 
kołem łowieckim a rolnikiem, dotyczących zakresu i wysokości odszkodowań za 
wyrządzone przez zwierzęta szkody łowieckie. Interweniujemy także  
o podejmowanie przez koła skuteczniejszych działań ochronnych i współpracy  
z rolnikami w zakresie zabezpieczenia upraw przed zwierzyną łowną. Sukcesywnie 
opiniujemy wnioski gmin dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 
zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych. 
            9. Prezes Izby wystosował do Komisarza Fischera Boela apel o nie 
wprowadzanie do rozporządzenia Komisji Europejskiej zapisu o możliwości nie 
oznaczania nasion zanieczyszczonych organizmami genetycznie modyfikowanymi 
na poziomie poniżej 0,5%. Jesteśmy generalnie przeciwni wprowadzaniu GMO do 
produkcji i konsumpcji, ale jeśli już one będą, to powinien być oznaczony każdy ich 
poziom. 
            10. Nasi pracownicy i niektórzy członkowie rad powiatowych udzielili 
kilkuset rolnikom nieodpłatnie pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności 
obszarowe, z tytułu działań rolno - środowiskowych, czy realizowanych inwestycji 
itp. 
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            11. Zarząd wyraził opinię, że kwietniowe i majowe przymrozki wyrządziły 
katastrofalne szkody w uprawach sadowniczych. Zniszczonych zostało ponad 90% 
kwiatów wczesnych odmian drzew i krzewów owocowych.  
Producenci nie zbiorą prawie żadnych plonów i zysków swojej pracy. Ponieśli już  
i nadal będą ponosić wysokie koszty odnowy i utrzymania plantacji. Sytuacja ta 
wymaga udzielenia im niezbędnej pomocy przez państwo i samorządy. Zarząd 
wnioskował aby spłatę obecnych kredytów preferencyjnych wydłużyć do dwóch lat, 
a zaciąganych nowych kredytów do pięciu lat. Wystosowano apel do Wojewody  
o udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom. 
            12. W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach w rolnictwie, 
wprowadzającą dopłaty ministerstwa rolnictwa do składek za ubezpieczenie,  
a jednocześnie stawiającą rolnikom bardzo wygórowane warunki, od spełnienia 
których zależeć będzie wypłata ewentualnego odszkodowania, Zarząd postanowił 
dotrzeć do szerokiego grona rolników z niezbędnymi informacjami na ten temat, 
opracowywanymi wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.  
            13. W analizowanym okresie zarząd wnioskował bezpośrednio do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub poprzez  Krajową Radę Izb Rolniczych  
o zmianę uregulowań prawnych w następujących sprawach:  
- rent strukturalnych, w kwestii wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie  

w przypadku następców,  
- ulg inwestycyjnych w podatku rolnym i pomocy de minimis,  
- możliwości zalesiania trwałych użytków zielonych,  
- zadrzewień śródpolnych,  
- niespójności w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,  
- projektu ustawy o Państwowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,  
- zmian zasad funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego.  
            14. Podczas obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych prezes KPIR wnioskował  
o włączenie do projektu zmian ustawy o izbach rolniczych następujących zapisów: 
- określenie nowej definicji członka izby rolniczej, uwzględniającej między innymi 

minimum posiadanych gruntów, 
- pozyskiwanie przez gminy dochodów z działów specjalnych produkcji rolniczej, 
-  pozyskiwanie części dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, 
-  rezygnację z wyborów w okręgach gdzie liczba kandydatów jest równa liczbie  

mandatów, 
-  procedowanie zmian poprzez obywatelski projekt ustawy. 
            15.  Prawie dwuletnie starania naszej Izby o uzyskanie dla rolników dotacji 
wapna nawozowego, pozyskiwanego ze źródeł naturalnych, uwieńczone zostały 
sukcesem. Złożony przez nas w grudniu 2007 roku wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu został 
zaopiniowany pozytywnie. Uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu przyznano 500 
tysięcy złotych dotacji rolnikom naszego województwa, do wykorzystania w 2008 
roku. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania dotacji bezpośrednio 
producentom rolnym zostały określone przez Zarząd Funduszu.  
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Jeszcze w marcu 2008 roku w biurach powiatowych Izby rolniczej rozpocznie się 
przyjmowanie wniosków od rolników, chcących zakupić wapno nawozowe  
z dofinansowaniem Funduszu.  
Pracownicy Izby gromadzić będą i przekazywać do Funduszu wymaganą przez 
niego dokumentację – wnioski, oświadczenia, świadectwa jakości, umowy, faktury, 
zaświadczenia.  
Decyzje o przyznaniu dotacji i przekazaniu jej na konto rolników, podejmować  
i wykonywać będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. 
            16. Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, zebraniach, 
uroczystościach rolniczych, targach, wystawach, na które byli zapraszani. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Panu A.Kulpie za przybycie i udział w sesji. 
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
informacja o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.  
Poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy – P.Mraciniaka. 
 
Wójt – przedstawił informacje o działalności Zarządu ZGZK . 
 

W skład Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wchodzą : Przewodniczący 
Zarządu Andrzej Cieśla; Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Piotr Marciniak; 
Członkowie Zarządu: Wiesława Słowińska, Andrzej Olszewski, Andrzej Nawrocki, 
Marek Ziemiński, Ryszard Borowski. 
 
Członkowie Związku to gminy: 
a) miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, 
b) wiejskie: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, 
Zakrzewo. 
 
Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej: Przewodniczący Zgromadzenia 
Wojciech Zieliński Przedstawiciel Miasta Ciechocinek; Wiceprzewodniczący 
Zgromadzenia Józef Duszyński Przedstawiciel Gminy Aleksandrów Kujawski; 
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Burmistrz Andrzej Cieśla, Kazimierz 
Rzepczyński, Wioletta Popow; Gmina Miejska Ciechocinek Burmistrz Leszek 
Dzierżewicz, Dariusz Jaworski; Gmina Miejska Nieszawa Burmistrz Andrzej 
Nawrocki, Roman Chmielewski; Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski Wójt 
Andrzej Olszewski, Jacek Krzyżyński; Gmina Wiejska Bądkowo Wójt Janusz Zaręba, 
Piotr Kobusiński; Gmina Wiejska Koneck Wójt Ryszard Borowski, Adam Wroniecki;  
Gmina Wiejska Raciążek Wójt Wiesława Słowińska, Stanisław Augustyniak; Gmina 
Wiejska Waganiec Wójt Piotr Marciniak, Krzysztof Jan Rydlewski; Gmina Wiejska 
Zakrzewo Wójt Marek Ziemiński Marian Bąk. 
 



 
14 

Następnie przedstawił wykonanie budżetu ZGZK za rok 2007 – stanowi ono zał. nr 3 

do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione informacje i w związku  
z brakiem pytań zamknęła punkty sesji sprawozdawczej za 2007 r. 
 
 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka  
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy - poinformował w okresie międzysesyjnym tj. w okresie od 22.04. 2008r. 
do 24 czerwca 2008 r. wydał cztery zarządzenia Wójta Gminy : 
1. Zarządzenie nr 11/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie: podania do publicznej 
wiadomości informacji za rok 2007. 
 
Dotyczy następujących informacji za rok 2007:  
-  dochody budżetu zrealizowano w wysokości 10.249.263 zł , wydatki 9.342.861 zł, 
uzyskując nadwyżkę budżetową w kwocie 906.402 zł, 
-  na koniec roku nie występowały zobowiązania wymagalne, -  Gmina otrzymała  
z budżetów jst dotacji w wysokości 23500 zł    i udzieliła   innym jst  dotacje w kwocie 
9.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień,  
-  Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami     
zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"  
zs. w   Aleksandrowie Kuj. w kwocie 25.000 złotych,  
-  wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie      
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat,   
udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie      
przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot                           
i   przyczyn umorzenia,  
-  wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
2. Zarządzenie nr 12/08 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu 
konkursu na „Najładniejszą posesję 2008 roku" na terenie Gminy Waganiec. 
Wykonanie zarządzenia - Zastępcy Wójta. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
3. Zarządzenie nr 13/08 z dnia 19.05.2008 r. w sprawie: powołania komisji 
konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszą posesję 2008 roku" na 
terenie Gminy Waganiec w składzie: 
Pani Jadwiga Czekała,  
Pani Henryka Malinowska,  
Pani Zdzisława Tomczak,  
Pani Maria Kulińska,  
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Pan Jerzy Kwiatkowski,  
Pan Wojciech Mańkowski,  
Pan Jerzy Nowak.  
Wykonanie zarządzenia - Zastępca Wójta.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
4. Zarządzenie nr 14/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Waganiec na rok 2008.  
- po stronie dochodów wprowadzono otrzymana dotacje na : 
a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (109.949 zł) ,  
b) dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (12.880 zł), 
- sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka 
angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej (6.580 zł). 
- po stronie wydatków wprowadzono powyższe dotacje , zgodnie z przeznaczeniem, 
ponadto :  
a) w ramach kwot zaplanowanych na zakup strojów dla zespołu śpiewaczego 
MIMOZA dokonano przesunięcie kwoty 500 zł z zakupu materiałów na pokrycie 
kosztów ich uszycia. 
 
5. Zarządzenie Nr 15/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie : zasad sporządzania 
skonsolidowanego bilansu Gminy Waganiec. 
   Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państw, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
należy dokonać konsolidacji bilansu Gminy Waganiec za rok 2007. 
 
Konsolidacja obejmuje:  bilans z wykonania budżetu Gminy,  bilans jednostki                      
i powinna być dokonana do dnia 30 czerwca 2008 r. 
 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i podane zostało do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
W tym okresie również przeprowadzone zostały planowane zamierzenia 
inwestycyjne wymagające przeprowadzenia przetargów nieograniczonych 
(zamówienia publiczne). 
 
W okresie międzysesyjnym podpisano umowę na  realizację  1 zamówienia 
publicznego o wartości powyżej 14 tys. Euro. Postępowanie w trakcie realizacji (poz. 
nr 1).  W tym samym okresie zrealizowano  2 zamówienia publiczne o wartości do     
14 tys. Euro (poz. nr 6 i 7).  
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1. Postępowanie przetargowe – „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 
według wykazu dziur, spękań w drogach gminnych asfaltowych przy użyciu 
sprzętu typu pater”. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu 
nieograniczonego zakończono. Wpłynęły 2 ważne oferty. Najkorzystniejszą  ofertę 
złożyła firm PHU „MAR-DAR” z Makówca, 87-602 Chrostkowo. W dniu 10 
czerwca br. podpisano umowę.   

Termin wykonania 20 dni roboczych od daty podpisania umowy tj. do 8 lipca.  
Wartość zamówienia ustalona zostanie na podstawie protokółu zdawczo-
odbiorczego i nie przekroczy kwoty zaplanowanej w budżecie. 
                                                                                      
2. Postępowanie przetargowe – „Budowa nawierzchni jezdni i chodników 
(pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce”.W dniu 12 czerwca br. 
złożyliśmy wniosek preselekcyjny na dofinansowanie budowy w wysokości  
500.000,- zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej 
,działanie 1.1 (Infrastruktura drogowa). Wstępny termin rozpatrzenia wniosków                 
i utworzenia listy rankingowej około 5 lipca. Na konkurs wpłynęły 103 wnioski                    
o wartości całkowitej planowanych zadań 130.663.308,94 zł. Oczekiwana przez 
samorządy wartość dotacji EFRR 46.554.893,30 zł. Środki zabezpieczone               
15.000.000,- zł.  
Po tym terminie rozpisane zostanie postępowanie przetargowe na realizację całości 
zadania (w przypadku zakwalifikowania wniosku) lub jego części w ramach 
środków własnych.   
 
3. Postępowanie przetargowe – „Budowa jezdni drogi gminnej Brudnowo – 
Osówka” . Dokonano wyboru technologii budowy nawierzchni. Na ukończeniu 
opracowanie przez projektanta projektu niezbędnego dla zgłoszenia rozpoczęcia 
robót. Rozpoczęto procedurę, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru 
wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia postępowania – I dekada sierpnia. 
Planowane zakończenie robót do 15 września 2008 roku. 
 
4. Postępowanie przetargowe –  montaż oświetlenia ulicznego – w miejscowości 
Śliwkowo i modernizacja w  Kaźmierzynie i Plebance. Postępowanie na etapie 
ustalenia wartości realizacji zadania a przed podpisaniem umowy z Zakładem  
Energetycznym. Wartość zadania Śliwkowo – 24.650,-zł (w budżecie zaplanowano 
18.500,- zł). Po zabezpieczeniu środków niezwłoczne podpisanie umowy i realizacja 
zadania. 
 
5. Postępowanie przetargowe  - Budowa  wiaty – garażu na terenie gminnej 
oczyszczalni ścieków. Dokumentację wykonała „Pracownia projektowania i nadzoru 
Cezary Olejniczak” za kwotę 3250 zł netto (3.965 brutto). Zadanie na etapie 
uzyskania pozwolenia na budowę. Postępowanie na etapie przygotowania 
dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych.                                                                                 
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6. Postępowanie przetargowe - Wykonanie robót ziemnych na działce 204/17 
położonej w Wagańcu (droga gminna między ulicami Kujawską i Kolejową) 
polegających na korytowaniu drogi, przemieszczeniu nadmiaru gruntu, nawiezienie 
piasku na podsypkę i kruszywa kamiennego frakcji 0-67 mm. Najkorzystniejszą 
ofertę złożył Zakład Usługowo Handlowy Wielobranżowy z Kaźmierzewa Pana 
Duszyńskiego. Wartość wykonanych robót 18.000,- zł brutto. 
 
7. Postępowanie przetargowe - System alarmowy dla gminnej oczyszczalni ścieków 
Firma został wykonany przez firmę MAXICOMP P. Łaptuta z Włocławka. Ta sama 
firma wykona system alarmowy dla stacji uzdatniania wody. Wartość zamówienia  
pozycja – 5.969,00 zł netto (brutto 7.282,18 zł). 
 
Z zakresu pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności : urodzenia – 15, 
małżeństwa – 9, zgony – 7, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego – 
11 szt., wymeldowania poza gminę – 10, zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) 
– 3 , przemeldowania na terenie gminy – 3, zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy) – 4, zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy – 1,  zgłoszenie pobytu 
czasowego poza gminą – 6, wydano odpisów aktów USC w tym: zupełnych – 0, 
skróconych – 52, wielojęzycznych – 1; udzielono informacji adresowych na wniosek – 
15,  wydane dowody osobiste – 72 szt.,  liczba dowodów osobistych pozostałych do 
wymiany – 24. 
       W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie 
Kujawskim spełniając warunki umowy nr 140/2007 z dnia 10.08.2007 r.                                 
o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych do 25 roku życia, została zawarta 
umowa na czas określony od 01.04.2008 r. do dnia 30.04.2008 r. z jedną osobą 
bezrobotną (P. Bojarowskim). 
Pan Bojarowski  został zatrudniony na stanowisku pracownika administracyjnego. 
 
      W okresie czasu od 14.04.2008 r. do 18.04.2008 r. w Urzędzie Gminy odbyli 
szkolenie praktyczne 4 uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie 
Kujawskim (M. Walka, M. Mendel, D. Stróżyński, K. Wyborski). 
       W dniu 01.05.2008 r. została zawarta umowa na czas nieokreślony                                  
z Kierownikiem Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 
         Na podstawie umowy nr 5/2008 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych w ramach programu „Praca i Środowisko 2008”  przyjęto w tutejszym 
Urzędzie Gminy na okres czasu od 15.05.2008 r. do 31.10.2008 r. 4 osoby  na 
stanowiska robotników melioracyjnych (T. Pawliczak, H. Wróblewski, A. Zając, A. 
Wiśniewski) oraz 2 osoby na stanowiska robotników przy konserwacji terenów 
zieleni (B. Parzniewska, B. Wiśniewska). 
        W okresie czasu od 16.05.2007 r. do 31.12.2008 r. zatrudniono 7 osób do odbycia 
stażu, na stanowiskach administracyjnych (6 osób odbywa staż w Urzędzie Gminy, 1 
osoba  w Zespole Szkół w Zbrachlinie).  

 
W okresie czasu od 26.05.2008 r. do 06.06.2008 r. w Urzędzie Gminy odbyła szkolenie 
praktyczne  uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu (I. Rataj). 
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Współpraca z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: 
           W dniu 19.05.2008 r.  w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Tadeusz Piecko (6 miesięcy 30 godzin w 
miesiącu). 
            W dniu 28.05.2008 r.  w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Mirosław Szymański (3 miesiące 20 
godzin w miesiącu). 
             W dniu 23.06.2008 r.  w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Leszek Kwiatkowski (8 miesięcy 30 
godzin w miesiącu). 
             W dniu 01.07.2008 r. w Urzędzie Gminy rozpoczną odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne: Pan Dariusz Szajerski (6 miesięcy 20 godzin 
w miesiącu), Pan Tadeusz Piecko (8 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
 
       W omawianym okresie w dziele podatków wpłynęły 3 podania o umorzenie 
podatku , rozpatrzono 2 pozytywnie na kwotę 100,00 zł i 1 podanie częściowo 
pozytywnie na kwotę 301,00 zł . 
        Wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty podatku , zostały rozpatrzone 
pozytywnie na kwotę 680,20 zł . 
         Wpłynęły 4 podania o odroczenie terminu płatności podatku , które zostały 
rozpatrzone pozytywnie na kwotę 651,00 zł . 
        Wpłynęło 1 podanie o udzielenie ulgi kupna w podatku rolnym , które zostało 
rozpatrzone pozytywnie na kwotę 535,69 zł . 
        Wpłynęły 2 podania o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym , które 
załatwiono pozytywnie na kwotę 4.623,26 zł. 
 
     Z zakresu  referatu ds. budownictwa i dróg wydano: 10 wypisów ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania, przestrzennego Gminy Waganiec,  5 
decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na budowę masztu pomiarowego kierunków i prędkości wiatru w 
miejscowości Zbrachlin, 3 decyzje o podziale nieruchomości. 
Wszczęto: 5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 3 postępowania 
o wydanie decyzji o podziale nieruchomości. 
Zamówiono 3 słupy ogłoszeniowe - wartość zamówienia 5551 zł brutto (z kosztami  
dostawy). 
 
        Z działalności referatu  rolnictwa  i  ochrony  środowiska  w  okresie  od  
22.04.2008 r.  do  26.06.2008 r. poinformowano kurendą rolników z terenu gminy 
Waganiec o planowanych działaniach dotyczących zwalczania choroby 
Aujeszky’ego u świń. 
 
       Poinformowano rolników sołectw Kol. Święte, Wiktoryn, Brudnowo                               
i Konstantynowo o spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym projektu 
działań na lata 2008-2012 dla obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 
związkami azotu-obejmującego zlewnię rzeki Tążyna. 
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      Wydano decyzję powołującą rzeczoznawców dla przeprowadzenia szacowania 
wartości zwierząt poddanych likwidacji w związku ze zwalczaniem chorób 
zakaźnych na terenie Gminy Waganiec. 
     Poinformowano mieszkańców sołectw: Michalin i Wiktoryn oraz wszystkich 
poprzez informację na stronie internetowej o zakazie wstępu do lasu w związku                  
z zagrożeniem pożarowym. 
    Zorganizowano spotkanie z sołtysami w sprawie oceny  sytuacji związanej                       
z klęską suszą oraz koniecznością powołania komisji do oszacowania szkód: 
przygotowano kurendę dla rolników informującą o możliwości składania zgłoszeń u 
sołtysów poniesionych szkód, wystąpiono do Wojewody o powołanie komisji do 
oszacowania szkód. 
      Uzgodniono przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejsc. Ariany, 
Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w zakresie dróg gminnych. 
       Udział w komisji rozstrzygającej konkurs „Dbajmy o środowisko naturalne- 
zamieniamy śmieci na surowce wtórne.  Uczestniczyło 16 szkół, 2286 uczniów. 
I miejsce – Gimnazjum w Ciechocinku, 
II miejsce - Szkoła Podstawowa Służewo, 
III miejsce – Szkoła Podstawowa Sędzin, 
Wyróżnienia: 
- Szkoła Podstawowa Sierzchowo, 
- Szkoła Podstawowa Łówkowice. 
Nagroda specjalna za największą ilość zebranych materiałów wtórnych – Gimnazjum 
Ciechocinek.  
 
      Wydano postanowienie opiniujące  zatwierdzenie programów gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi, na  którą to działalność Starostwo wydaje zgodę                      
w postaci decyzji. 
     Wydano również zgodę na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków               
w Nowym Zbrachlinie i warunki techniczne na wykonanie przyłącza 
wodociągowego– 2 szt. i na przykanalika kanalizacji sanitarnej oraz 4 szt. 
zaświadczeń o korzystaniu z gminnej sieci wodociągowej celem przedłożenia 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Wydano 5 szt. zapewnień dostawy wody do 
planowanych zamierzeń. Wydano warunki techniczne na budowę sieci 
wodociągowej PCV: w miejscowości Zbrachlin, w miejscowości Ariany,                      
w miejscowości Sierzchowo. Wydano cztery decyzje na wycięcie drzew. 
 
          Z zakresu poboru podatku wystawiono 53 upomnienia w ty,: osoby fizyczne 
51, osoby prawne 2. Złożono 32 tytuły wykonawcze dl 12 podatników na kwotę         
5.586,39 zł. złożono wnioski o wpisanie hipoteki przymusowej dla 3 osób na kwotę  
7.275,65 zł w tym: należność główna pod. od nieruchomości jeden podatnik – 
2.397,10 zł., należność gówna łączne zobowiązanie pieniężne dwóch podatników 
3.127,10 zł, odsetki 1.629,45 zł i koszty upomnienia 122,00 zł. 
    Wydano 14 decyzji na dodatki mieszkaniowe w tym: przyznające dodatek 13 
decyzji i odmowne  1 decyzja. 
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Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawiona informacje przez Wójta i w 
związku z brakiem dyskusji zarządziła 1130 min przerwę. 
 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – po przerwie wznowiła obrady – godz. 1145               
i poprosiła  o wgląd do materiałów tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2008 rok, które radni otrzymali w przesłanych zaproszeniach na obrady,  
następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko Skarbnikowi Gminy. 
Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie tegorocznym o które wnosi 
Wójt Gminy, cyt.: 
Dochody  

Dz. 010 – ROLNICTWO  
      Zaplanowane w budżecie wpływy za przyłącza wodociągowe zwiększono o 
kwotę 2.000 zł.  
 
Dz. 600 – TRANSPORT 
     Wprowadzono do planu budżetu kwotę 11.000 zł uzyskana w dniu 28 lutego br. 
ze sprzedaży koparki Białoruś.  
 
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
       W dniu 30 kwietnia br. przekazano w eksploatacje kotłownie olejowa wraz z 
wyposażeniem nowopowstałej Wspólnocie Mieszkańców Brudnowo 24. 
Zaplanowane całoroczne wpływy za dostarczane ciepło do mieszkań zmniejszono o 
kwotę 19.000 zł.  
 
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
    Skorygowano mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej dot. 5 % 
wpływów uzyskiwanych od wydanych dowodów osobistych (czyli zastosowano § 
236 zamiast dotychczasowego 069) 
 
Dz. 756 – DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT 
     Zwiększono o kwotę 10.000 zł planowane wpływy z tyt. odsetek za zwłokę 
uiszczanych przez osoby fizyczne nieterminowo regulujące zobowiązania 
podatkowe.  
 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
     Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2008 r. zwiększono 
dotacje celowe dla naszej gminy o kwotę 17.556 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników.  
 
Dz. 852 – POMOC  SPOŁECZNA 
      Skorygowano mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej obejmujący 
wpływy z tyt. kwot zwracanych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych ( do 
kwot  należnych gminie ) czyli z § 097 na 236.  
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Dz. 921 – KULTURA 
      Wpłynęły do budżetu gminy darowizny pieniężne będące dofinansowaniem 
zorganizowanego w dniu 08 czerwca br. IV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych. Darczyńcy to: ZTHiU B. Rakowski, Osięciny; Spółdzielcza Agrofirma 
Plebanka oraz PlantiCo Zielonki Oddział Waganiec . Każdy przekazał kwotę 500 zł.  
 
Wydatki  

Dz. 400 – DOSTARCZANIE  WODY 
       Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniono zasady 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W efekcie wprowadzonych 
zmian należało podwyższyć wynagrodzenia dwóm pracownikom Stacji Uzdatniania 
Wody, na co potrzebna jest dodatkowa kwota 3.070 zł, w części tj. 1.050 zł 
przesunięto z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, gdzie pozostały wolne 
środki po wypłacie w I kwartale br. tzw. 13-tki.  
        Podobna sytuacja dot. kilku pracowników Urzędu Gminy jak i pracowników 
gospodarczych. Na podwyższenie płac potrzebna jest kwota28.605 zł, cześć tj.                
2.625 zł pozyskano z wolnych środków pozostałych w poz. również dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego . 
 
Dz. 700 –  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
       Przekazanie budynku kotłowni olejowej Wspólnocie Mieszkańców Brudnowo  
zmniejszy planowane na rok bieżący kwoty niezbędnie do utrzymania kotłowni, a 
głównie potrzebne na zakup oleju opałowego. Plan zmniejszono o łączna kwotę 
19.000 zł.  
 
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
      Dokonano przesunięcia środków miedzy paragrafami w ramach planu 
finansowego Urzędu  Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej na łączną kwotę 718 zł. 
Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.  
 
Dz. 754 – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
       W dniu 17 kwietnia 2008 r. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego                                   
w Aleksandrowie Kuj. z prośba o wsparcie finansowe zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. 
Przeznaczono na ten zakup kwotę 5.000 zł .  
 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
       W dniu 18 czerwca 2008 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół 
w Wagańcu o dokonanie zmian w zakresie wydatków placówek oświatowych, 
dowożenia uczniów oraz samego Zespołu.  
        Na utworzenie gabinetu logopedycznego w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie 
przesunięto środki z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sierzchowie (za 
zgoda Dyrektora).  
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Pozyskano na zakup materiałów kwotę 1.560 zł oraz na opłacenie umów-zleceń 500 
zł. oraz 5.000 zł na zakup biofeedbacku(pomiarowy system komputerowy do zajęć 
logopedycznych ). 
Wygospodarowana kwota 7.060 zł  pochodzi z: zakupu materiałów, oleju opałowego 
4.500 zł, zakupu Pomocy naukowych 500 zł, umów –zleceń 1.000 zł, zakupu  
materiałów papierniczych 60 zł, podróży służbowych 250 zł (wszystko ze szkoły 
podstawowej) oraz z oddziału przedszkolnego z poz. zakup pomocy naukowych   
250 zł.  
       Wniesiono o zwiększenie środków na dowożenie uczniów do szkół,  
w szczególności na zakup usług pozostałych 1.000 zł oraz na opłacenie remontu 
autobusu również 1.000 zł.  
        Zwiększenie dot. również Zespołu Obsługi Szkół. W związku z wdrożeniem 
elektronicznego obiegu dokumentów, podpisem kwalifikowanym konieczna jest 
dodatkowa kwota 1.000 zł na opłacenie tych usług. Drugie zwiększenie o 2.000 zł 
dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych ( tonerów i dyskietek itp. rzeczy).  
         Otrzymaną dotację w kwocie 17.556 zł przeznaczono na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  
 
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
     Dla zbilansowania wszystkich potrzeb zmniejszono środki własne zaplanowane 
na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 20.000 zł.  
 
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
     Na zakup mieszadła zatapialnego dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtowce 
potrzebna jest kwota ok. 5.000 zł. Pozyskano z poz. zakup mieszadła (ale było to 
kwalifikowane jako wydatek bieżący, a nie inwestycyjny) 3.000 zł dokładając  2.000 zł 
z zakupu materiałów eksploatacyjnych.  
W związku ze zmiana zasad kwalifikowania przez wykonawcę zakresu prac ( do 
robót inwestycyjnych bądź też bieżących) należy dokonać zmian w zapisach 
uchwały i załączniku inwestycyjnym. Inwestycja pozostała budowa oświetlenia  
w m. Śliwkowo. Do zakładanych 18.500 zł należy dołożyć kwotę 6.200 zł (pozyskano 
z pierwotnie planowanych też jako zadanie inwestycyjne wymiany lamp  
w m. Plebanka i Kaźmierzyn). Na realizacje tego zadania planowana była kwota 
38.000 zł, która po zmniejszeniu o wspomniane 6.200 zł przemieszczono do ogólnej 
poz. obejmującej prace remontowe.  
 
Dz. 921 - KULTURA  
     Otrzymane dofinansowanie Festiwalu Orkiestr Dętych przeznaczono na 
częściowe pokrycie kosztów organizacji. O kwotę 1.320 zł zasilono pule usług                    
oraz o 180 zł umowy-zlecenia.  
      Natomiast w ramach środków będących dotychczas w budżecie na organizację 
wspomnianego Festiwalu dokonano następujących zmian: przemieszczono kwotę 
1.590 zł z materiałów do usług.  
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Ponadto powstałe, w związku z otrzymanymi darowiznami nadwyżki środków  
w poz. materiałów (1.060 zł) przemieszczono na pokrycie kosztów innych imprez, 
zachowując ten sam paragraf klasyfikacji budżetowej.  
 
        Dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczono kwotę 3.000 zł na pokrycie 
kosztów aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami, zmniejszono tym samym 
planowane środki na koniec roku o wspomniana kwotę.  
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawienie proponowanych zmian 
budżetowych przez Panią Skarbnik i otworzyła dyskusję. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią M.Kulińską o wyrażenie 
opinii komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie na 2008 r. 
 
Przewodnicząca komisji – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 r. 
  
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w związku z brakiem dyskusji z sali 
przestawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2008. – stanowi on zał. 

nr 4  do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosem„przeciw”                               
i 1 głosem „wstrzymującym”  podjęła uchwałę nr XVII/90/08 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 5 do protokołu. 

 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Waganiec, 
następnie przedstawiła projekt uchwały, który  radni otrzymali w materiałach 
przesłanych na sesje – stanowi on zał. nr 6 do protokołu.   

 
Przedstawiła również treść pisma radnego K.Ewarysta w sprawie rezygnacji  
z funkcji radnego Rady Gminy, które również radni otrzymali w przesłanych 
materiałach – stanowią one zał. nr 7 do protokołu. 
 
Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali zarządziła głosowanie nad 
przedstawionym projektem uchwały. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XVII/91/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Waganiec – 
stanowi zał. nr 8  do protokołu. 
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Ad.12 
 
Przewodnicząca rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj.  podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/141/05 Rady Gminy Waganiec z dnia  
30 czerwca 2005 r. w sprawie  ustalenia na terenie Gminy Waganiec stawek opłaty 
targowej . W materiałach radni otrzymali projekt uchwały , poprosiła Wójta Gminy  
o przedstawienie uzasadnienia. 
 
Wójt – poinformował, że zmiana tej uchwały polega na tym, że zmieniła się osoba 
pobierająca opłatę za wodę w drodze inkasenta, do tej pory był to Pan Ryszard 
Zwierzchowski, obecnie pełni funkcję p.o. Kierownika Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków. Na stanowisko inkasenta został przyjęty do pracy Pan Krzysztof Gapski,  
i dlatego wnosi do Wysokiej Rady o przyjęcie tej uchwały.  
Zmiana dotyczy zapisu:  § 5 ust. 2 Uchwały i otrzymuje brzmienie: „Wyznaczyć 
Krzysztofa Gapskiego na inkasenta tej opłaty”. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/141/05 Rady Gminy Waganiec z dnia  
30 czerwca 2005 r. w sprawie  ustalenia na terenie Gminy Waganiec stawek opłaty 
targowej – stanowi ona zał. 9 do protokołu.  

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XVII/92/08 zmieniającą uchwałę Nr XXIII/141/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 
30 czerwca 2005 r. w sprawie  ustalenia na terenie Gminy Waganiec stawek opłaty 
targowej  - stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 
Ad.13 
 
Przewodnicząca rady – przedstawiła następny punkt przyjętego porządku obrad - 
podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw  
z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Kujawsko - Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec 
zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 
 
Projekt uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniami poprosiła o wgląd do 
materiałów, następnie w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu 
administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko - 
Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – stanowi on zał. nr 11 do 

protokołu. 

Zarządziła głosowanie . 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XVII/93/08 w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw  
z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Kujawsko - Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie 
Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi 

zał. nr 12 do protokołu. 

 
Ad.14 
 
Przewodnicząca rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec.  
Poprosiła o wgląd do projektu uchwały, który radni otrzymali wraz z materiałami 
przesłanymi na sesję. 
 
Następnie przedstawiła projekt chwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Waganiec i zarządziła głosowanie - stanowi on zał. nr 13 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych- przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVIII/94/08 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec - stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 
Ad.15 
 
Przewodnicząca rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 160, nr 161 i nr 
162 położonych w miejscowości Niszczewy. Projekt uchwały radni otrzymali  
w przesłanych materiałach. 
 
Wójt – poinformował, że wpłynęły trzy podania o wykup przedmiotowych 
nieruchomości, i dlatego został przygotowany projekt uchwały, aby po decyzji Rady 
mógł podjąć dalsze działania związane z wyceną tych działek i przygotowaniem 
przetargu. 
 
Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
niezabudowanych działek nr 160, nr 161 i nr 162 położonych w miejscowości 
Niszczewy i zarządziła głosowanie - stanowi on zał. nr 16 do protokołu. 

 
Radni M.Dyko i J.Dybowscy nie brali udziału w głosowaniu. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XVIII/95/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 160, nr 161 i nr 
162 położonych w miejscowości Niszczewy. stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
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