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Ad.1 

Otwarcia obrad XXIII 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  

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 XXIII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 

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

       5. 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. 
      6. 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. 
     7.  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. 
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                       a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)  podjęcie uchwały. 
      8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz 

zasad ponoszenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu . 
                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów        
             społecznych gminy Waganiec na lata 2008 – 2018”. 
      10. Zapytania i interpelacje radnych.  
      11.  Wolne wnioski.                                                                                                            
      12.  Zamknięcie obrad XXIII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Następnie przedstawiła wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego 
punktu do porządku obrad  „Na podstawie art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę  
o umieszczenie w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Waganiec projektu 
uchwały: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu 
pożarniczego  – stanowi on zał. nr 2 do protokołu. 
Zaproponowała aby został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 10. 
 

Poddała pod głosowanie przyjęcie wniosku Wójta w sprawie wprowadzenia 
dodatkowego punktu do porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad  
z uwzględnioną poprawką: 
 
Proponowany porządek obrad:  

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 

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

       5. 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. 
      6. 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, 
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                       b)  podjęcie uchwały. 
       7. 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. 
      8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz 

zasad ponoszenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu . 
                       a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
                       b)   podjęcie uchwały. 
      9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów        
             społecznych gminy Waganiec na lata 2008 – 2018”. 
      10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup    

samochodu pożarniczego. 
      11. Zapytania i interpelacje radnych.  
      12.  Wolne wnioski.                                                                                                            
      13.  Zamknięcie obrad XXIII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad . 

 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska przeszła do następnego punktu porządku 
obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, 
następnie zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
W trakcie wypowiedzi przewodniczącej rady przybył radny Sławomir Szudzik – 
godz. 1013 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

radną E.Pietrus. 

 
Ad.4 

Przewodnicząca Rady - poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie proponowanych 
zmian budżetowych. Materiały radni otrzymali przed obradami poprosiła o wgląd  
i poprosiła o zabranie głosu  Skarbnika Gminy – Panią Danutę Roszko. 
 

W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na obrady przybył radny S.Szudzik – godz.1013 

Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie tegorocznym o które wnosi 
Wójt Gminy, cyt.: 
„ Dochody: 
Dz. 756– Dochody z podatków i opłat : 
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       Zmniejszono plan dochodów do uzyskania z podatku rolnego należnego od 
osób prawnych o 12.000 zł oraz wpływy z opłaty skarbowej o 5.000 zł. 
 

Dz. 758– Subwencje: 

       Decyzją Ministra Finansów zwiększono cześć oświatową subwencji ogólnej 
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę 26.685 zł . Dofinansowano koszty związane z wypłata 
odpraw dla nauczycieli zwolnionych z powodu likwidacji szkoły podstawowej  
w Sierzchowie oraz likwidacji oddziału w Brudnowie. Wniosek opiewał na kwotę 
133.427 zł, z czego zwrócono 20 %. 
 

Dz. 801– Oświata i wychowanie: 

       W dniu 09 grudnia 2008 r. zawarto z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Oddział w Toruniu umowę  na realizację 
tzw. obszaru A programu pn. ”Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia 
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-
wiejskie”. PFRON przeznaczy na realizacje zadania kwotę 13.062 zł (z 30.750 zł 
wnioskowanych), z tego: dla 12-tu uczniów szkół podstawowych 10.189 zł, 3-ch 
uczniów gimnazjum 2.548 zł oraz na obsługę zadań 325 zł. Okres realizacji zadania 
od dnia 01 lipca 2008 r. do 31 lipca 2009 r. 
 

Dz. 852 – Pomoc społeczna : 

Decyzją Wojewody z dnia 2008-11-28 zmniejszono dotacje celowe o 20.000 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków. 
 

Wydatki 

 

Dz. 750 – Administracja publiczna: 

Dokonano przemieszczenia łącznej kwoty 2.585 zł w ramach środków 
pochodzących z dotacji celowej, a przeznaczonych na pokrycie kosztów 
funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Zmiana pozwoli na zrealizowanie 
wszystkich zaplanowanych zadań. 
    Pracownik Gminnego Centrum Informacji wniósł o dokonanie przesunięć w 
ramach posiadanego planu finansowego. Zmniejszając o 500 zł „szkolenia” oraz o 
350 zł „podróże służbowe” zwiększono poz. ”zakup materiałów” o 500 zł oraz o 350 
zł „zakup materiałów papierniczych”. 

Zwiększono plan Urzędu Gminy o 3.185 zł w poz. materiały, przeznaczając na 
zakup ozdób świątecznych do udekorowania na zewnątrz budynku Urzędu Gminy. 
Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 700 zł poz. „zakup usług internetowych” 
oraz 500 zł z poz. „zakup usług remontowych” przeznaczając 1.200 zł na opłaty 
telefonii stacjonarnej. 
         Również przesunięto kwotę 300 zł z poz. „zakup usług” do zakupu 
materiałów w ramach środków będących do dyspozycji Rady Gminy. 
 
 

 



 
5 

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy: 

         Urealniono plan zadań dot. prowadzenia rejestru wyborców, przemieszczając  
3 zł z poz. „składki na ubezpieczenie społeczne” do poz. „zakup akcesoriów 
komputerowych”. 
 

Dz. 754 – Ochrona przeciw- pożarowa: 

       Kwotę zadeklarowana na rzecz Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie 
Kuj. jako pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należy umieścić w § 6300, zamiast 
dotychczas zastosowanego § 6620. 
       Gminny Komendant OSP wniósł o dokonanie przesunięcia w ramach planu 
Jednostki ze  Zbrachlina w następujący sposób: zmniejszając o 700 zł środki na 
ekwiwalent za udział w działaniu  ratowniczym oraz o 2.300 zł „materiały” dodano 
łączną kwotę 3.000 zł na opłacenie kosztów założenia instalacji elektrycznej do 
ogrzewania pomieszczeń remizy. 
 

Dz. 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz świetlice szkolne: 

W dniach 08 i 09 grudnia 2008 r. wpłynęły dwa wnioski Kierownika Zespołu 
Obsługi Szkół zawierające prośby o dokonanie przesunięć w ramach planów 
finansowych placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Szkół. Zmiany zostały 
zaprezentowane w przedłożonych materiałach. Nie zwiększono środków, lecz tylko 
poprzemieszczano  między paragrafami na ogólna kwotę 11.890 zł. 
 

Realizując wniosek opiekunów ucznia niepełnosprawnego wyasygnowano 
kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów dowozu ucznia do gimnazjum we Włocławku  
w okresie IX-XII.2008 r. Kwota ma stanowić równowartość zużytego paliwa. 
 

Środki pozyskanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w wysokości 13.062 zł stanowiące pomoc w zdobyciu wykształcenia przez uczniów 
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszej gminy umieszczono w planie 
budżetowym zgodnie z zapisami umowy, czyli 10.189 zł na pomoc dla uczniów 
szkół podstawowych, 2.548 zł dla gimnazjalistów oraz 325 zł na koszty obsługi tych 
zadań. 
 

Dz. 851 – Ochrona zdrowia: 

Dokonano przesunięcia kwoty 50 zł w ramach środków przewidzianych na 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
z poz. „szkolenia dla członków Komisji” do poz. „podróże służbowe”. 
 

Dz. 852 – Pomoc społeczna: 

Zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono środki na wypłatę podopiecznym  
GOPS-u zasiłków okresowych o 20.000 zł. 

Dokonano przemieszczenia miedzy paragrafami łącznej kwoty 5.186 zł,  
w ramach środków pochodzących z dotacji celowej, a przeznaczonych na pokrycie 
kosztów świadczeń rodzinnych. 
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Dokonano tym samym rozliczenia otrzymanej dotacji celowej z podziałem na kwoty 
będące do wypłaty w formie zasiłków (stanowi to 97 % kwot dotacji) oraz na koszty 
obsługi, stanowiące 3% otrzymanej dotacji. 
 

Ponadto urealniono plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przemieszczając miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 500 zł , przy 
równoczesnym zwiększeniu planu o 3.500 zł w poz. „usługi remontowe” i 500 zł  
w poz. „materiały”. 
 

Dz. 921– Kultura: 

Zwiększono o 200 zł środki w ramach działalności kulturalnej przeznaczając 
na oprawę  muzyczna imprezy z tyt. powitania Nowego Roku ( 200 zł) oraz na zakup 
materiałów (300 zł).  
Zwiększono o 1.000 zł kwotę zarezerwowana na zakup instrumentu muzycznego 
(organów dla zespołu śpiewaczego MIMOZA). 
 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawienie proponowanych zmian 
budżetowych przez Panią Skarbnik i otworzyła dyskusję. 
 

Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem do działu 750 „wydatki”, gdzie 
zwiększono plan  przeznaczając na zakup ozdób świątecznych o kwotę 3.185 zł – co 
wchodzi w tą kwotę? 
 
Wójt – jest to realizacja wniosków radnych, które padają na komisjach – w tym 
przypadku chodziło o zwiększenie zakupu ozdób świątecznych, dla m.Waganiec od 
Urzędu Gminy. W związku z powyższym zostały zakupione te ozdoby  na słupy 
wzdłuż pasażu handlowego w Wagańcu. 
  
Przewodnicząca Rady – poinformował, że Komisja Budżetowa w dniu wczorajszym 
oglądała te ozdoby. Jest to wydatek na ozdoby które pozostaną na lata i nie jest to 
jednorazowy zakup. One co roku będą zawieszane. 
 
W trakcie wypowiedzi radnego M.Dyko – na obrady przybył radny J.Nowak – 
godz.1030 

 
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 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 3 do protokołu. 
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Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XXIII/126/08 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 4 

do protokołu. 

 

Ad.5 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009  rok”. W materiałach radni otrzymali 
projekt uchwały. Otworzyła dyskusję. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009  rok”- stanowi on zał. Nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 
 
Rada Gminy obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”  

podjęła uchwałę nr XXIII/127/08 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009  rok”- stanowi ona zał. Nr 6 

do protokołu. 

 

Ad.6  

Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. 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. Materiały 
radni otrzymali wraz z zaproszeniami przesłanymi na sesję następnie otworzyła 
dyskusję. 
 
Wójt - poinformował, że uchwała ta jest konsekwencją zmiany ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej . 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw nakładającej na radę 
gminy obowiązek ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP biorących   udział  
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę, należy podjąć stosowną uchwałę określającą wysokość w/w 
ekwiwalentu. Dotychczasowe kwoty te wynikały  wprost z ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. 
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Poprzednio zarządzeniem Wójta ustalone były warunki i zasady, i jeśli się Wysoka 
Rada zgodziła to tak było realizowane w tej formie. Ta modyfikacja ustawy 
przeniosła uprawnienia na Wysoką Radę  - ustalanie wysokości kwoty. Są to 
zdarzenia losowe w większości i niestety nie uda się przewidzieć ile będzie tych 
wyjazdów. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że jest za tym, aby tą uchwałę przegłosować, 
jednak ma zapytanie kto będzie potwierdzał ilość uczestników w tych akcjach, bo 
jeśli chodzi o szkolenia jest to jasna sprawa. 
Jest ustalony wzór na jakim strażacy składają wniosek o zwrot ekwiwalentu i jest on 
po każdej akcji sporządzony i potwierdzonym przez Państwową Straż – udział w tej 
akcji z określeniem od godz. do godz. Lokalne  zdarzenia typu palący się rów – są 
również zgłaszane i odnotowane. 
Wniosek taki sporządzony składany jest do kancelarii Urząd Gminy opisany przez 
pracownika zajmującego się strażą i wówczas jest wypłata. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt 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 – stanowi on zał. 7 do 

protokołu. 

Zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXIII/128/08 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 – stanowi 

ona zał. 8 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – na wniosek radnych zarządziła 10 min. przerwę- godz. 1050 

 

Ad.7  

Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady po przerwie godz. 1100 i otworzyła 
następny punkt porządku obrad  tj. 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. Powitała również Panią M.Sztakowską – 
Kierownika GOPS. 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały – otworzyła dyskusję. 
 
Radca Prawny A.Wiśniewska – poinformowała, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy 
 z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie 
działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu 
administracji rządowej. 
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Zgodnie z art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy organ właściwy może upoważnić w formie 
pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy 
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania 
wobec osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wydawania decyzji w tych sprawach. Na mocy cytowanego przepisu Wójt Gminy 
Waganiec upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wagańcu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach 
decyzji administracyjnych. 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa także wiele działań 
mających na celu pomoc rodzicom wychowującym dzieci, na które drugi z rodziców 
nie płaci zasądzonych alimentów. Przewiduje ona również wiele sankcji w stosunku 
do dłużników alimentacyjnych. 

Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, upoważnienie wydane na 
podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie 
obejmuje swym zakresem podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 
uregulowanych szczegółowo w przepisach rozdziału drugiego ustawy. Nie jest 
również możliwe całościowe przekazanie do ośrodka pomocy społecznej zadania, 
polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych,  
w oparciu o pisemne upoważnienie organu właściwego (prezydenta miasta) wydane 
na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
gdyż zakres takiego upoważnienia może obejmować jedynie część działań 
podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, tj. przeprowadzanie wywiadu 
alimentacyjnego oraz odbieranie od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia 
majątkowego. Natomiast do działań organu właściwego należy również wydawanie 
decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie należności dłużników 
alimentacyjnych. 

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności  
z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń łącznie z ustawowymi 
odsetkami. Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest również do zwrotu należności 
powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na 
podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych  
z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 
lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym. Powyższe należności mogą być umorzone 
przez organ właściwy dłużnika na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 

Natomiast na podstawie art. 30 ust 2, na wniosek dłużnika alimentacyjnego organ 
właściwy wierzyciela może umorzyć jego należność z tytułu wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć 
termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową  
i rodzinną. 
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Kolejnym zadaniem organu właściwego wierzyciela, które zostało określone w art. 
27 ust. 2 ustawy, jest wydawanie po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po 
uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego 
należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 

W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi realizacji całości zadań 
wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów proponuje 
się, zgodnie z komunikatem i wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, udzielenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wagańcu upoważnienia do podejmowania działań w stosunku do dłużników 
alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.  
Z uwagi na to, iż w ustawie brak jest delegacji do upoważnienia kierownika 
jednostki pomocy społecznej do podejmowania działań w ww. zakresie, 
upoważnienie takie powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na 
podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym. 

 

M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem ilu jest dłużników alimentacyjnych na naszym 
terenie kto zajmuje się ściągalnością tych należności ? 
 

Kierownik GOPS  - poinformowała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wagańcu jako realizator ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

alimentów obsługuje prawie 21 rodzin  dłużników  alimentacyjnych i w odstępie 
czasu mogą napływać nowe wnioski o wszczęcie postępowań wobec kolejnych, 
natomiast ściągalnością należności zajmuje się komornik. 
  

Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła i poddała 
pod głosowanie projekt 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 – stanowi on zał. Nr 9 do protokołu. 

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

podjęła uchwałę Nr XXIII/129/08 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 - stanowi on zał. Nr 10 do protokołu. 

 

Ad.8  

Przewodnicząca Rady – poprosiła o wgląd do materiałów które radni otrzymali  
w związku z następnym punktem porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz zasad ponoszenia zwrotu wydatków na 
pokrycie kosztów pogrzebu  - projekt uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu. 

Następnie otworzyła dyskusję. 
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Wójt – poinformował, że ta uchwała jest porządkową uchwała, gdyby taka sytuacja 
zaistniała. Do tej pory były 3 takie zdarzenia - ustawa mówi o tym, że gmina 
sprawuje pogrzeb dla osoby, która jest podopieczną GOPS i jest zameldowana na 
terenie gminy. Jest to osoba której nikt tego pogrzebu nie może sprawić, są to 
zazwyczaj osoby bezdomne i nie mające rodziny. 
Uchwała ta pozwoli uniknąć dodatkowych spraw, jak zwoływanie nadzwyczajnej 
sesji, aby Wysoka Rada dała upoważnienie i możliwość zrealizowania tego 
pogrzebu. I stanowi zabezpieczenie jak zdarzy się taka  sytuacja, to Kierownik GOPS 
ma możliwość załatwiania tych formalności od razu. 
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali zarządziła głosowanie 
nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
Rada gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXIII/130/08 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz zasad 

ponoszenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu - projekt uchwały 

stanowi zał. Nr 12 do protokołu. 

 
Ad.9  

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów               
społecznych gminy Waganiec na lata 2008 – 2018”. Poinformowała, że w przesłanych 
materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem. Otworzyła 
dyskusję. 
 
Następnie w związku z brakiem zapytań z sali zarządziła głosowanie nad 
przedstawionym projektem uchwały – stanowi ona zał. Nr 13 do protokołu. 

 

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

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę nr XXIII/131/08 w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych gminy Waganiec na lata 2008 – 2018”. – 

stanowi ona zał. Nr 14 do protokołu. 

 
Ad.10  

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad - podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu 
pożarniczego, w materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 
Przypomniała, że było skierowane pismo,  aby dofinansować zakup tego samochodu 
– kwota 10 tys., Rada Gminy przystała na 5 tys. zł. i te pieniądze zostały przyznane. 
Jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa wystąpiła z informacją, aby zostało to 
przygotowane na mocy uchwały. Z tego tytułu, że środki finansowe zostały 
przekazane wpłynęło już podziękowanie. W związku w zaistniałą sytuacją pozostaje 
tylko przyjąć tą uchwałę. Otworzyła dyskusję. 
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Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup 
samochodu pożarniczego i w związku z brakiem zapytań poddała jego treść pod 
głosowanie. Projekt uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXIII/132/08 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na zakup  samochodu pożarniczego – stanowi ona 

zał. Nr 16 do protokołu. 

 

Ad.11  

Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt dotyczący zapytań i interpelacji radnych.  
 

Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa z autokarem 
z PFRON. 
 
Wójt – poinformował, że w dniu 15 grudnia 2009 r. poprzez kuriera dostarczona 
zostanie  dokumentacja. Wówczas pozostaną do załatwienia formalności  
z ubezpieczeniem,  rejestracją .  
 

Ad.12  

Przewodnicząca Rady -  otworzyła wolne wniosku i udzieliła głosu wszystkim 
obecnym na sali.                                                                                                            
 

Radny W.Kulpa – poinformował, że składa wniosek aby sesje Rady Gminy były 
filmowane, głównie chodzi o głosowanie, gdyż radni inaczej głosują i inaczej 
informują mieszkańców –  chodzi o głosowania nad stawkami podatkowymi. 
 

Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – wnosi o naprawę drogi w m.Konstantynowo 
za E-1 w kierunku Turzynka – tan została zrobiona, a na naszym terenie droga się 
wybiła i jest w fatalnym stanie. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – wnosi o pomoc w rozwiezieniu żużla, zgłaszał już tą 
sprawę, gdyż części już rozwiózł na drogę, ale pozostała jeszcze druga część do 
rozwiezienia. 
 

Radna J.Michalska – zgłasza naprawę drogi Niszczewy – Wiktoryn, chodzi  
o równiarkę,  nawiezienia i uzupełnienie wyrw. Składa ponownie wniosek o budowę 
oświetlenia w m.Michalinek – został ten wniosek odrzucony mimo , że składała go 
również sołtys Michalina. 
 
Sołtys Michalina J.Gronowska – poinformowała, że nie ma wsi, która by nie miała 
oświetlenia, a te wnioski o oświetlenie  w m.Michalinek pozostają bez echa. 
 
Sołtys Niszczew T.Jóźwiak – złożył wniosek o naprawę drogi w m.Zosin i założenie 
lamp w m.Zakrzewo i Janowo – jest ponowienie wniosków. 
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