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Ad.1 
Otwarcia obrad XXIX Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali 
radnych i  zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, z-cę Wójta Gminy – 
E.Musiała, Skarbnika Gminy – D.Roszko, radcę prawnego – A.Wiśniewską , redaktor 
Gazety Kujawskiej  - J.Aleksandrowicz oraz sołtysów. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

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

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

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

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

7. Przyjęcie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Waganiec  
za I półrocze 2009 r. 

                  a)    dyskusja , 
            b)    przyjęcie informacji. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjny 176  
w miejscowości Niszczewy. 

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

      9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego  
              w Niszczewach. 
                  a)    dyskusja nad projektem uchwały, 

            b)    podjęcie uchwały . 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki za wodę  
i odprowadzone ścieki. 

                  a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
            b)    podjęcie uchwały . 
11. Zapytania i interpelacje radnych.  
12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad XXIX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady na wniosek Wójta Gminy przedstawiła propozycję  
zmiany numeracji proponowanego porządku obrad dotyczącego punktu 6 – „zmiany  
w budżecie gminy na 2009 r.” przesunąć ten punkt w miejsce punktu 10, gdyż na 
wniosek Kierownika GOPS – Wojewoda Kujawsko Pomorski dokonał przeniesienia 
planu wydatków budżetowych między paragrafami w dz. Pomoc Społeczna na 
2009r. w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, są one ujęte  
w projekcie uchwały jednak koniecznością jest otrzymanie np. faksem dokumentacji 
potwierdzającej decyzję Wojewody. I dlatego ten wniosek o zmianę numeracji  
w proponowanym porządku obrad. 
 
Druga propozycja to zmiana zapisu punkt 10. „ podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Punktu Przedszkolnego w Niszczewach.” Na zapis: „ Podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Waganiec” nowy projekt 
uchwały został wyłożony do wglądu przed obradami Sesji. 
 
Poddała pod głosowanie propozycje zgłoszoną przez Wójta w sprawie zmiany 
numeracji i zmiany zapisu punktu dotyczącego przedszkoli w proponowanym 
porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych - jednogłośnie przyjęła propozycje Wójta  
w sprawie zmian w proponowanym porządku obrad. 
Następnie Przewodniczący Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek 
obrad wraz z przyjętymi poprawkami. 
 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Przyjęcie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Waganiec  

za I półrocze 2009 r. 
                  a)    dyskusja , 

            b)    przyjęcie informacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjny 176  
w miejscowości Niszczewy. 
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                  a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
            b)    podjęcie uchwały . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów      
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Waganiec  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki za wodę  
i odprowadzone ścieki. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały . 
11. Zapytania i interpelacje radnych.  
12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad XXIX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad  z uwzględnioną poprawką. 
 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady M.Szejner przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, następnie 
zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się 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 XXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII 
Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady M.Szejner  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 



 
4 

 
Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał pięć 
zarządzeń: 

1. Zarządzenie Nr 34/09z dnia 20 lipca br. w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót 
budowlanych „Rozbudowa istniejącego budynku zajęć praktyczno – 
technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole 
dwuoddziałowe w Nowym Zbrachlinie. 

W skład Komisji powołano następujące osoby: E.Musiał, M.Kozłowska, 
R.Zwierzchowski.  
Komisja podejmuje czynności odbiorowe w składzie minimum dwuosobowym. 
Wykonanie zarządzenia powierzono z-cy Wójta i weszło w życie z dniem 
podjęcia.  
2. Zarządzenie Nr 35/09 z dnia 29 lipca br. w sprawie komisji rekrutacyjnej do 

przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia 
naboru na stanowisko urzędnicze – mł. ref. ds. gospodarki wodno – ściekowej, 
zmówien publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

W skład komisji powołano następujące osoby: E.Musiał, I.Marciniak, E.Ferner. 
Zadania komisji : analiza merytoryczna dokumentów i kwalifikacji zawodowych, 
przeprowadzenie Wójtowi listy kandydatów spełniających warunki naboru. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.   
3. Zarządzenie Nr 36/09 z dnia 31 lipca br. w sprawie powołania komisji dla 

przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego Pani Marleny Krużyńskiej.  

W skład komisji powołano następujące osoby: Przewodnicząca –Maria 
Bińkowska – przedstawiciel Gminy Waganiec; członek Stanisław Kamiński – 
dyrektor ZS w Brudnowie; Pani Grażyna Troszyńska – przedstawiciel organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny; Pani Krystyna Ziemińska – ekspert z listy 
MEN; Pani Teresa Głuszkowa – ekspert z listy MEN; Pan Michał Stróżyński – 
przedstawiciel ZNP. Ustalono termin egzaminu na dzień 25.08.2009 r. – godz. 
1400. Wykonanie zarządzenia powierzono przewodniczącej komisji. Zarządzenie 
weszło w życie z dniem podpisania. 
4. Zarządzenie nr 37/09 z dnia 10 sierpnia br. w sprawie ustalenia terminu 

składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu Pomocy uczniom w 2009 r. ”Wyprawka szkolna”. 

Termin składania wniosków do 08.09.2009 r. Wykonanie zarządzenia powierzono 
dyrektorom szkół. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
5. Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji 

do przeprowadzenie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót 
budowlanych dotyczących remontów dróg, budynków komunalnych, 
modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego realizowanych w 2009 r.  

W skład komisji powołano następujące osoby: E.Musiał, M.Kozłowska,  
R. Zwierzchowski, W.Mańkowski. Komisja podejmuje czynności odbiorowe w 
składzie minimum dwuosobowym. Wykonanie zarządzenia powierzono Z-cy Wójta. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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W zakresie działalności kadr w omawianym okresie został rozstrzygnięty konkurs 
- ogłoszony w dniu 24.07.2009 r. na wolne stanowisko pracy  
ref. ds. gospodarki wodno-ściekowej, zamówień publicznych, obrony cywilnej  
i zarządzania kryzysowego. Wpłynęły cztery oferty, dwie ofert spełniały wymagania 
formalne, w wyniku rekrutacji wyłoniona została Pani Anna Bierzyńska, zostanie 
zatrudniona od 01.09.2009 r. Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne określone 
w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała największą ilość punktów podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

  W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. 
zawarty został aneks nr 1/2009 z dnia 07.08.2009r. do umowy nr 46/ST.EFS/2009 z 
dnia 08.05.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu, w wyniku którego staż został 
przedłużony dwóm  osobom: Marcinowi Tomczak, Ewelinie Golenia. Od dnia 
18.08.2009 r. został zatrudniony Michał Milak na stanowisku pracy młodszego ref. 
ds. obsługi informatycznej (umowa na okres próbny, ½ etatu). 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. od 
01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. zostaną zatrudnione 4 osoby do odbycia stażu, na 
stanowiskach administracyjnych. 
 
 W zakresie referatu ds. budownictwa i dróg wydano: 11 wypisów ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Waganiec,  
7 decyzji o warunkach zabudowy, 2 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,  
2 postanowienia opiniujące pozytywnie podział nieruchomości, 5 zawiadomień  
o nadaniu numeru nieruchomości. Wszczęto 5 postępowań o wydanie decyzji  
o warunkach zabudowy, 1 postępowanie o wydanie decyzji ustalającej lokalizacje 
inwestycji celu publicznego (budowa ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie  
w ciągu drogi powiatowej). Przeprowadzono w dniu 23.07.2009 r. I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż działki nr 155/3 o pow. 0,11 ha, położonej w Brudnowie 
(KW 23158)- działkę sprzedano za kwotę 11.400,00 zł (cena wywoławcza wynosiła 
11.00,00 zł). 
Drogi zawarto umowę z firmą „Mar-Dar” na wykonanie remontów cząstkowych 
nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. 
 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: urodzeń 15, 
małżeństw 7, zgonów 5, przyjęto 4 zapewnienia o zawarciu związku małżeńskiego, 
14 wymeldowań poza gminę, 16 zameldowań na pobyt stały (spoza gminy), 2 
przemeldowania na terenie gminy, 2 zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy), 1 zameldowanie na pobyt czasowy z terenu gminy, 5 zgłoszeń pobytu 
czasowego poza gminą, wydano 42 odpisy aktów USC – skróconych, udzielono 11 
informacji adresowych na wniosek, wydane 34 szt. dowodów osobistych. 
 
 W zakresie działalności gospodarczej: 9 zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 1 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności 
gospodarczej, 5 wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Gospodarka wodno – ściekowa wydano 70 wezwań do zapłaty.  
Podatek od środków transportowych wydano 9 upomnień. 
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Referat rolnictwa i ochrony środowiska – w związku z prośbą mieszkanki 
Bertowa o poinformowanie osób utrzymujących psy o ich obowiązkach 
wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Waganiec” – przygotowano informację i przekazano mieszkańcom w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
Zebrano dane z poszczególnych sołectw – dotyczące określenia poziomu 
upowszechnienia dostępu do Internetu oraz dokonano podsumowania wyników 
zabranych ankiet dla całej gminy i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego. Wydano 
6 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. Wydano  
2 szt. zapewnień dostawy wody. Zlecono wykonanie podkładów sytuacyjno – 
wysokościowych w celu umożliwienia wykonania przyłączy do Pani Fabisiak  
w Michalinie i Pana Romana Mularczyka w Siutkowie. Wydano 3 szt. decyzji na 
wycięcie drzew i krzewów na gruntach prywatnych w związku z planowanymi 
robotami przebudowy sieci gazociągu związanej z budową autostrady A1, w tym  
2 szt. z naliczeniem opłaty za wycięcie w kwocie 5.818,94 zł. 
Wydano decyzje środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie 
sposobu użytkowania i adaptacji istniejących obiektów na dz. nr 35/4 w Niszczewach 
na stację demontażu pojazdów dla Pana Remigiusza Balcerak. Wszczęto 
postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz 
wystąpiono do jednostek wydających uzgodnienia dla przedsięwzięć: 
- wytwórni mas bitumicznych w Starym Zbrachlinie – ponowienie po odwołaniu, dla 
Drogi i Mosty Henryk Boczek 
- powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego za złoża 
Michalin I, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD S.J. B.Pietrus, E. 
Pietrus. 
- budowy Zakładu Masarskiego na dz. 90/3 w m.Niszczewy przez Pana Kajetana 
Rusockiego. 
Podjęto zawieszone postępowanie po złożeniu raportu oddziaływania na 
środowisko dla budowy kurnika w ramach rozbudowy istniejącej fermy drobiu w 
Wiktorynie. Podano informacje do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania 
się z raportem oddziaływania na środowisko dla: budowy wytwórni mas 
bitumicznych w Starym Zbrachlinie oraz budowy kurnika w Wiktorynie. Naliczono i 
przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu opłaty za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska w I półroczu 2009 r. : pobór wód podziemnych – 7.001 zł, 
wprowadzenie ścieków i wód opadowych – 1 603 zł, wprowadzenie gazów i pyłów 
do powietrza – 667 zł. 
 

Poinformował również, że w ostatnim okresie jeżeli chodzi o remont dróg to 
usunięto ubytki w nawierzchni dróg asfaltowych – gminnych, wykonano natrysk 
powierzchniowy na drogach w miejscowościach: Plebanka – Wólne, Nowy Zbrachlin 
(droga kierunku Bertowa),w miesiącu kwietniu dokonano kompleksowo równania 
dróg, nawieziono drogi gruzem betonowym w miejscowościach : Brudnowo 120 ton, 
Ariany 240 ton, Brudnowo za szkołą 140 ton, Józefowo 233 ton, Konstantynowo 536 
ton od Maziarza w kierunku Konstantynowa 750 ton, Włoszyca106 ton, Wójtówka 
120 ton. Ogółem 1495 ton. 
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Nawieziono kamieniem wapiennym drogę w Nowym Zbrachlinie ,od Pana 
Bogdana Rozwory do Pana Krzysztofa Kulpy- 150 ton, w Przypuście koło Pan 
Grabowskiego 60 ton, i koło Pana Szuleckiego 15 ton, w m.Byzie 40 ton. Ogółem 265 
ton. Uzupełniono również kamieniem wapiennym ubytki w drogach na Starym 
Zbrachlinie i Bertowie- razem 40 ton. 
  
O głos poprosili sołtysi w związku z informacją Pana Wójta w sprawie 
rozwiezionego kamienia na drogi gminne. 
 
Radny K.Rydlewski złożył wniosek o przełożenie punktów w sprawie zapytań  
i wniosków po sprawozdaniu Wójta, gdyż obecni na sali sołtysi mają często  
zapytania do Pana Wójta i czekają do końca Sesji, a mogliby przy omawianych 
sprawach na bieżąco zadawać zapytania i składać wnioski.  
 
Radny J.Nowak – zaproponował, aby zmiana porządku obrad dotycząca tych 
punktów została wprowadzona już na stałe.  
 
Przewodnicząca Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego 
Rydlewskiego tj. przesunięcie punktów ujętych w porządku obrad : 
„zapytania i interpelacje radnych” oraz „wolne wnioski” po informacji Wójta.  
W pierwszej kolejności „wolne wnioski” . 
Poinformowała również , że jak wniosek zostanie przyjęty, to zmieni się kolejność 
pozostałych punktów porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie 
zmiany kolejności rozpatrzenia punktów: wolne wnioski zapytania i interpelacje 
radnych po informacji Wójta . 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnych punktów przyjętego porządku 
obrad po zmianach tj. zapytania i interpelacje radnych oraz udzieliła głosu 
wszystkim obecnym na sali, w związku punktem - wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu sołtys Józefowa Pani H.Kułakowskiej. 
 
Sołtys H.Kułakowska – stwierdziła, że to nie możliwe aby na drogi w Józefowie 
trafiło 240 ton żużla, w którym miejscu dokładnie jest to nawiezione ? Jest to dużo 
materiału i ona tego nie widzi na drodze. 
 
Radny J.Nowak - stwierdził, że jest to ok. 40 przyczep. 
 
Sołtys H. Kułakowska – stwierdziła, że takiej ilości kamienia na jej drogi we wsi nie 
trafiło. 
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Wójt – stwierdził, że  ta wielkość którą podał było nawiezione na drogę od 
skrzyżowania w kierunku Pana Ciotuszyńskiego. Część materiału była 
wykorzystana na wyrównanie podjazdów za torami  i przed torami. 
 
Sołtys H. Kułakowska – stwierdziła, że takiej ilości na pewno nie było.  
Poinformowała, że dzieci i rodzice skarżą się na stan drogi w kierunku Brudnowa , 
jadąc rowerem od Józefowa do szkoły dzieci nie mogą przejechać (na odcinku od 
Pana Fiedziuszki). Trudności z przejazdem są również w m.Ariany ( k.Pana 
Piątkowskiego – wyjazd przy Stacji Paliw). 
Poinformował, że są to wnioski mieszkańców i je przekazuje . 
 
Wójt – poinformował,  że taką uzyskał informację od pracowników i postara się to 
wyjaśnić. Część kamienia leży jeszcze na pryzmie przy Panu Garmadzie. Nie ma 
ludzi, żeby wszędzie kamień rozwieść, część pracowników choruje.  
 

Sołtys H.Kułakowska – zgodziła się, że Wójt mógł otrzymać taką informację, jednak 
należy to sprostować i jeżeli ktoś się tym zajmuje to niech robi to rzetelnie. 
Stwierdziła , że należałoby się przejechać droga gminną od Pana Józefowskiego do 
Stacji Paliwa tam duże dziury. Poinformowała, że radny z tego terenu tez mógłby ta 
droga się przejechać. 
 
Wójt – poinformował  że prawda jest taka , że kamień nie został docelowo 
dostarczony, gdyż znajduje się na pryzmie i jeszcze nie jest rozwieziony, informacja 
ta podana jest nieprecyzyjnie, ale czytał w kontekście przeznaczenia na poszczególne 
odcinki dróg gminnych. 
Stwierdził, że własnym nakładem są naprawiane te drogi , zwiększona została kwota 
na zakup materiału, natomiast nie została zwiększona na wykonawstwo. Robione 
jest to własnym sumptem, własnymi ludźmi i własnym sprzętem. Co najwyżej 
pomaga sobie wynajęciem ciężkiej równiarki. 
Do dyspozycji są cztery osoby, jeden ciągnik i jedną przyczepę. Na wniosek 
dyrektorów szkół skierował pracowników gminy do pomocy przy pracach 
porządkowych szkół i dlatego niektóre prace były zaniechane . 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – stwierdził, że w swoim sprawozdaniu nie wspomniał 
nic o przetargu na modernizację drogi w Bertowie. Zwrócił się z zapytaniem kiedy to 
nastąpi ? Jest już m-c wrzesień , a w sprawie przetargu cisza. 
 
Wójt – poinformował, że przetarg będzie przygotowany, prace opóźniły się, gdyż  
dwa tygodnie temu uprawomocniła się decyzja o wyznaczeniu granic tej drogi. 
Poinformował, że ma problem z pracownikami  w tym roku wyjątkowo dotknęła 
Urząd plaga różnych rodzajów zwolnień lekarskich lub z innych przyczyn tych 
pracowników nie ma. W tej chwili miał alternatywę uruchomić przetarg na 
wyposażenie przedszkola  lub drogi w Bertowie. Podjęte zostały prace nad 
przetargiem związanym z wyposażeniem przedszkola, nad budowę którego prace 
dobiegają końca. Myśli , że te prace przygotowawcze związane z przetargiem 
odnośnie drogi w Bertowie będą w tym tygodniu zakończone. 
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Radny M.Dyko – został zakończony do podjęcia dyskusji nt. dróg. Powołał się na 
artykuł w Gazecie Kujawskiej w rubryce „ Ludzie mówią”, gdzie mieszkańcy skarżą 
się na drogę wysypaną kamieniem.  
Stwierdził, że po tej drodze nie można przejechać rowerem . Wnosi o zasypanie tego 
kamienia drobniejszym kamieniem, żwirem lub pisakiem, lub w inny sposób 
wyrównać. Nie wie, czy to był dobry pomysł zakupu tego gruzu – trudno mu 
powiedzieć w tej chwili. 
Zwrócił się z zapytaniem odnośnie dróg powiatowych- słyszał poprzednio tu taką 
wersję, że Rada Gminy nie może dokładać z własnego budżetu do dróg 
powiatowych. Jeżeli gmina dołoży do dróg powiatowych, to oni wejdą z pracami. 
Czy to rzeczywiście tak wygląda, jednak tłumaczył w ten sposób jeżeli nasze drogi 
gminne sa w takim fatalnym stanie , czy można dokładać do dróg powiatowych  
z naszego budżetu? 
Kiedyś słyszał , że jeżeli Rada Gminy z budżetu gminy przyznała by na drogi 
powiatowe, to wówczas wchodzi na kontrolę Regionalna Izba Obrachunkowa  
i zarzuca , że nie w tym celu zostały wydane pieniądze.  
 
Wójt - stwierdził, że to co mówił Pan radny, to nie jest tak. Tu na tej sali nie mówił, 
że nie można dofinansować innych dróg niż kategoria gminna .  
Natomiast mówił, że nie można wykonać zadań za powiat w tym przypadku, ale 
drogi już były robione- dofinansowano drogę powiatową w kierunku Lubania. Na 
zasadzie porozumienia z zarządcą danej drogi można wówczas dofinansować. 
A nie to, ze za kogoś zrobimy drogę . Informował, na tej sali , że powiat na początku 
roku skierował wniosek , aby zawrzeć porozumienie na poszczególne  odcinki dróg 
powiatowych na terenie poszczególnych gmin, nie we wszystkich gminach mogło to 
się odbyć , gdyż nie dysponują odpowiednią ilością pieniędzy. Była propozycja , aby 
usprawnić drogę od stacji kolejowej w kierunku Zbrachlina, jednak przy planach  
i zamierzeniach jakie ma gmina uznał to jako nie celowe działanie. 
W br. położony by został asfalt, a w następnym by ten asfalt został zniszczony – 
rozkopany, w związku z inwestycją budowa kanalizacji. 

Co do tego kamienia, niestety takie sygnały ma od mieszkańców on sam  
i zastępca , nie wie jak to zostanie załatwione. Zamierzenie było takie , aby dać 
grubszy kamień jako podbudowę i zaklinować gruzem betonowym. I na części dróg 
sprawdziła się ta metoda, jednak na pozostałej części nie z wiadomych przyczyn ten 
gruz betonowy niestety się nie zaklinował, powodując takie sytuacje jakie były 
poruszone na tej sali. Podjął decyzję, że na te drogi zostanie załatwiony wał 
drogowym, aby utwardzić te drogi i wówczas zobaczy jaki to będzie efekt, jest kilka 
takich odcinków na terenie gminy. 
 
Radny K.Rydlewski – poinformował, że Pan Wójt wspomniał o rozszerzeniu pola 
kanalizacji – jak postępują te prace projektowe ? 
 
Wójt – stwierdził, że prace projektowe skończyły się na początku tego roku. 
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Pierwszy kalendarz poczynań miał być taki, że do końca marca miał się odbyć nabór 
wniosków - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo z tego tylko możemy 
skorzystać – niestety .  
Terminy te przesuwały się po raz kolejny, w tej chwili jest w trakcie rozpatrywania .  
Jeżeli spełni się kalendarz, który jest obecnie, to do końca września dokonana 
zostanie część formalna to umowa będzie podpisana ok. października , listopada. 
Przy takim układzie w tym roku jest możliwość ogłoszenia przetargu, czyli fizycznie 
żadne prace  w tym roku nie ruszą. 
 
Radna J.Michalska – przypomniała, że rozpoczął się rok szkolny, a drogi są  
w fatalnym stanie , są dziury w m.Michalin- wnosi o ich naprawę. 
Zgłasza również , że wzdłuż drogi od Michalina do szkoły są gęsto rosnące krzaki, 
które zarastają drogę. 
Zgłasza o naprawę drogi od Arian do krajowej „jedynki” i od szkoły do Wiktoryna. 
 
Wójt – poinformował, że przy drogach powiatowych zostały wycięte krzaki i zarośla 
poprzez pracowników robót publicznych na odcinku kilkuset metrów, są tam 
odrosty, ale w większości stanowią te zarośla chwasty znajdujące się na polach , 
które zasłaniają widoczność. Jest to pas drogi powiatowej. 
Przypomniał, że już wspominał o naprawie dróg w pobliżu budowy autostrady, że 
nie będzie inwestował w ich utwardzanie tam gdzie rozpoczną się te prace .  
Drogi są ulepszane i tylko tyle z uwagi na budowę autostrady w przyszłym roku  
i dlatego nie będzie tam dużo nakładów na te drogi. W przyszłym tygodniu 
równiarka będzie pracowała na terenie gminy i na drogach w m.Michalin również. 
 
Radna J.Michalska – przypomniała, że droga w Kolonii Święte również wymaga  
naprawy. 
 
Wójt – jest to też ta przyczyna w związku z brakiem ludzi , kamień jest na pryzmie  
i będzie rozważony. Jest jeden ciągnik, jedna przyczepa i czterech pracowników. 
Przez ostatnie dwa tygodnie praktycznie duża część tych ludzi była delegowana do 
prac , aby wesprzeć szkoły w porządkach i przygotowaniach do otwarcia nowego 
roku szkolnego. Były te prace porządkowe przy koszeniu trawy i inne tego typu jak 
wywożenie śmieci. To niestety pochłonęło trochę czasu. 
 
Radna M.Kulińska – poinformował, że w swoim czasie złożyła wniosek o budowę  
1 kilometra  drogi asfaltowej i niestety nie jest to realizowane. Wnosi o realizację tego 
wniosku w następnym roku, gdyby było to realizowane, to problem z drogami 
powoli by znikał. 
 
Przypomniała również sprawę dworca PKP i co jest w tym temacie robione? Sytuacja 
na dworcu się nie poprawiła, jak był nieporządek tak pozostał – i jest to wizytówka 
gminy Waganiec. 
 



 
11 

Wójt – poinformował, że w dniu 20 lipca 2009 r. na skutek inicjatywy radnego  
Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego odbyło się spotkanie w Urzędzie 
Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim z przedstawicielami kolei państwowych  
i samorządu – w sprawie stanu dworców i stacji kolejowych w powiecie 
aleksandrowskim. Był również na tym spotkaniu i głównie dyskusja odbyła się nt. 
dalszych losów dworca PKP w Aleksandrowie Kuj.  
Poruszony został również temat dworca PKP w Wagańcu – generalna strategia 
Dyrektora PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy, jest 
taka, aby te obiekty kolei również dworce PKP, które nie przynoszą komercyjnych 
dochodów i na które nie ma środków finansowych na remont przekazać 
samorządom. Pan Dyrektor stwierdził , że przekazanie to jest duży plus, a gmina ma 
się we własnym zakresie postarać o komercyjne dochody na remont.  
Budynek dworca objęty jest jedną działką z tym placem gdzie, stoją sklepiki – 
pawilony. Przedstawił fatalny stan dworca w Wagańcu – pokazał zdjęcia tego 
dworca, to Pan dyrektor stwierdził, że jest to fotomontaż , bo niemożliwe aby jego 
obiekty tak wyglądały. Efektem tego spotkania było wykoszenie tych chwastów przy 
przejazdach kolejowych.  
W końcowym podsumowaniu przyjęto uzgodnienia: 
- gminy zastanowią się nad kwestią nieodpłatnego przejmowania budynków 
dworca, 
- PKP jest w stanie podjąć indywidualne rozmowy z przedstawicielami 
poszczególnych samorządów, 
- warunkiem zabezpieczenia funduszy na remonty zabytkowych dworców będących 
własnością samorządów jest opracowanie dobrej koncepcji zagospodarowania. 
Notatka ze spotkania stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 
Radny W.Kulpa – wspomniał Pan Wójt, że tych pracowników których jest mało, to 
delegowani zostali  do prac porządkowych przy szkołach, przecież w szkołach są 
pracownicy socjalni – to co oni robią? 
 
Wójt – stwierdził, że radny ma rację, ale na wskutek próśb dyrektorów szkół  
i sytuacji jaką zastał przy szkołach taką podjął decyzję. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – wspomniał, że na ostatniej sesji, gdzie zabrał 
głos, to Wójt zaniechał remontu drogi w m.Konstantynowo, po prostu tego remontu 
nie było. Okazało się , że decyzją Z-cy Wójta ten gruz trafił do Sierzchowa. Jak się 
okazało  po rozmowie z Wójtem i Zastępcą Wójta po sesji był na rozmowie chciał 
uzyskać informacji nt. remontu tej drogi w Konstantynowie .Dowiedział się , że z tej 
drogi korzystają wspólnie mieszkańcy Sierzchowa i Konstantynowa – jednak uważa, 
że są to dwa różne sołectwa i powinna być naprawiona na wniosek mieszkańców  
i sołtysa. Uznał, że jest to nieprzyjazny gest ze strony Wójta do sołtysa 
Konstantynowa.  Droga ta była budowana za Pani Wójt Kwiatkowskiej  
i remontowana była białym kamieniem wapiennym, po  tej budowie to ta droga  
23 lata jest bez remontu. 
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Na ostatniej sesji była dyskusja pomiędzy sołtysem z Bertowa nt. funduszu 
sołeckiego, musi to powiedzieć  jest 43 lata sołtysem, ale nie słyszał jeszcze takich 
słów, które brzmiały „ aby sołtysi zrezygnowali z funkcji sołtysów , gdyż nie potrafią 
funduszu sołeckiego przyjąć” 
Ma protokół z 1997 r. – co zostało w Konstantynowie zrobione z funduszu 
sołeckiego. Fundusze sołeckie zostały powołane w dniu 20 lipca 1985 r. ustawą  
o samorządzie terytorialnym.  
Oświadcza, że nie jest przeciwny temu funduszowi sołeckiemu, ale można, go 
powołać dopiero wtedy, gdy naprawione zostaną zaległości w ramach remontu 
dróg. Bo fundusze te były zlikwidowane przez pana Wójta Marciniaka, może  
i ustawą tego nie pamięta. Było robione od Wagańca do torów bardzo ładne drogi, 
na osiedlu droga i chodniki , a w Konstantynowie nic, dostał tylko 10 kursów żużla 
przez te lata. 
Gazeta Kujawska z dnia 21 sierpnia br. – artykuł obecnej na sali Pani 
Aleksandrowicz, o zarobkach Wójtów, było ujęte, że Pan Wójt zarabia ok.8 tys. i 
niech zarabia. Ale rolnik aby uzyskać to 8 tys. zł. – to w roku musi sprzedać 32 tony 
żyta i stwierdził, 
Cytat „ niech się Pan zastanowi, te fundusze które są niech będą dzielone 
sprawiedliwie !” 
Poprosił Wójta o wyjaśnienie odnośnie funduszu sołeckiego, bo nie została uchwała 
podjęta przez radę , a Wójt na spotkaniu z sołtysami wspomniał, że można składać 
wnioski o pozyskanie tego funduszu. 
 
Sołtys Bertowa – poinformował, że Pan Wiwatowski coś na niego wymyślił i sam nie 
wie co, ale czy ktoś obecny na sali słyszał taką wypowiedź , aby „ sołtysi 
zrezygnowali z funkcji sołtysa, bo nie umieją prowadzić funduszy sołeckich – kto to 
słyszał, on tego nie powiedział. Wspomniał sołtysom na przerwie, że się boja nowych 
wyzwań, a nie mówił  „że jak się boją podjąć funduszu sołeckiego – to niech 
zrezygnują z funkcji sołtysa”. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem – kiedy będzie przetarg na autobus i czy 
jest wycena działki – była kotłownia, na jej sprzedaż oraz działki w Sierzchowie po 
szkole podstawowej. 
 
Wójt – do słów Pana sołtysa – Wiwatowskiego nie bardzo wie jak się ma odnieść. 
Nie przypomina sobie, aby aktem zemsty jak Pan sołtys się odezwie, to aktem 
zemsty nie będzie remontował dróg. 
Nie czuje się odpowiedzialny za uchylenie uchwały 1983 r. dotyczącej funduszu 
sołeckiego- fundusze te były martwe od lat 90-tych i dlatego nie czuje się winny ich 
likwidacji . 
Na zebraniach sołeckich stwierdził, że zainteresowanie tym funduszem przekroczyło 
jego wyobrażenie i jeżeli chcą się sołectwa i sołtysi przymierzyć do realizacji tego 
funduszu, to mogą próbować jeśli będą mieli wnioski z zebrań sołeckich, to 
przedstawić je do budżetu gminy na 2010 rok i pójść tym sposobem. Czyli wywołać 
uchwałę sołectwa i przynieść tą dokumentację, do Urzędu, jest to dokumentacja taka 
jaką wymaga fundusz i taki był kontekst jego wypowiedzi. 
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Sołtys Wiwatowski – przeprosił,  gdyż mógł się źle wyrazić i zmienić tą wypowiedź, 
ale na ten temat była mowa. 
 
Wójt – powrócił do tematu i poinformował,  że remonty dróg trwają, jednak kwestia 
od której strony należałoby zacząć od strony jedynki, czy Sierzchowa. Od którejś 
strony trzeba zacząć ,może to jest zła decyzja, że od strony Sierzchowa, ale dalszy 
ciąg będzie w kierunku już drugiego końca tej drogi. 
W sprawie Sierzchowa w tej chwili jest umieszczona informacja (taki jest obowiązek 
ustawy) i na Biuletynie Informacji Publicznej o zamiarze zbycia całości. Po tym  
okresie będzie można ogłosić formalny nabór i przetarg. 
Działka po byłej kotłowni jest wyceniona, przetarg jest przygotowany, ale nie 
ogłoszony. Autobus przygotowany jest do sprzedaży, ale nie jest wyceniony. 
 
Radny J.Szudzik – naprawa drogi w m.Sierzchowo, Konstantynowo itp.  
W Sierzchowie na drogi nie pamięta kiedy ostatnio był żużel przywieziony.  
Na początku roku  Komisja Budżetowa dokonała analizy dróg gminnych i były one  
w fatalnym stanie, jednak przyjęto zasadę niech się obsuszą drogi to wówczas będą 
naprawione, była równiarka . Do tej pory nic się tam nie dzieje, a idzie jesień . Droga 
przy posesji Pani Trawińskiej i Rosikiewicz – tam już jest tylko piasek . 
 
Wójt – stwierdził, że żużla już nie będzie, jeśli byśmy chcieli zakupić tylko 
wielkopiecowy z atestem, to kosztowałyby z transportem więcej niż kamień. 
Pozostanie prawdopodobnie przy formie utwardzenia kamieniem. 
 
Radny M.Dyko – złożył wniosek o powołanie Gminnej Komisji ds. naprawy  
i budowy dróg gminnych. 
 
Radny J.Kłos – ponowił wniosek o założenie oświetlenia w Zakrzewie i Janowie oraz 
postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły w m.Niszczewy - ze środków 
pozyskanych w wyniku sprzedaży działek w m.Niszczewy. 
 
Wójt – przypomniał , że te pieniądze które wpływają do budżetu , to znajdują się one 
po stronie dochodów, i  nie są automatycznie przypisane na do danej miejscowości, 
na jej wydatki, natomiast wydatki ustalają radni po stronie wydatkach budżetowych. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – złożyła wniosek , aby o dostarczanym transporcie 
na drogi każdy sołtys był powiadamiany. 
 
Radny P.Wiatrowski – zgłosił problem powstały w m.Zbrachlin, gdzie zakupione 
działki od Plebanki (po byłym boisku), są zarośnięte i zachwaszczone jest zagrożenie 
pożarem. W ostatnim okresie pojawiły się tam lisy. Jest to miejsce przy 
nowopowstałym osiedlu przy głównej ulicy i stwarza bardzo nieestetyczny wygląd. 
Składa wniosek o  powiadomienie właścicieli tych działek w sprawie 
uporządkowania swoich własności zgodnie z uchwałą o porządku i utrzymaniu 
czystości na terenie gminy. 



 
14 

 
Sołtys Zbrachlina – poinformowała, że podobna sprawa jest w m.Stary Zbrachlin 
grunty Pani Lewandowskiej jest to ponad hektar i 3 lata nie obrabiane, są tam same 
chwasty i rozsiewają się na teren całego Zbrachlina. 
 
Przewodnicząca rady – w związku z brakiem zapytań i wniosków z sali, zarządziła 
10 min. przerwy(godz. 1125) 
 
Ad.7 
Wnioski zgłoszone na XXIX Sesji  V kadencji Rady Gminy, spisane przez 
sekretarza obrad – E.Pietrus: 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko 
1. Wniosek o powołanie Gminnej Komisji ds. naprawy i budowy dróg gminnych. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtys H.Kułakowską  
2. Powiadamianie sołtysów o każdorazowym przywiezieniu żużla i kamienia na 
drogi gminne w danych sołectwach.  
 
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską 
3. Ponowienie wniosku o budowę 1 kilometra drogi asfaltowej w danym roku na 
terenie gminy. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa  
4. Założenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewo i Janowo oraz 
postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły w m.Niszczewy - ze środków 
pozyskanych w wyniku sprzedaży działek w m.Niszczewy. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego  
5. Powiadomienie właścicieli działek osiedle w Zbrachlinie (po byłym boisku)  
o doprowadzenie swoich własności do porządku zgodnie z uchwałą o porządku  
i utrzymaniu czystości na terenie gminy . 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – po przerwie 1140 wznowiła obrady i dokonała otwarcia 
następnego punktu porządku obrad tj. przyjęcie informacji o przebiegu  wykonania 
budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2009 r.- stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 

 
Wójt – poinformował, że radni otrzymali w materiałach finansowe sprawozdanie 
częściowo w formie opisowej, a głównie w formie tabelarycznej, na komisjach 
Stałych Rady Gminy szczegółowo omówiono tą informację . 
Zaproponował formę zapytań i wyjaśnień, następnie przedstawił zestawienia 
półrocze z pracy Urzędu. 
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Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: urodzeń 26, 
małżeństw 22, zgonów 19, przyjęto 11 zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego, 
20 wymeldowań poza gminę, 25 przemeldowań na terenie gminy, 16 zameldowań na 
pobyt czasowy (spoza gminy), 1 zameldowanie na pobyt czasowy z terenu gminy,  
36 zgłoszeń pobytu czasowego poza gminą, wydano 107 odpisy aktów USC – 
skróconych, udzielono 48 informacji adresowych na wniosek, wydano 150 szt. 
dowodów osobistych. 

 
Ilość wystawionych upomnień 75 w tym: osoby fizyczne 49, osoby prawne 14 , 

osoby fizyczne – czynsz wraz z opłatami 12 szt. 
Złożono 45 tytułów wykonawczych dla 25 podatników na kwotę 13.095,90 zł.  
Sąd Rejonowy przekazał ogólna kwotę (osoby fizyczne) 95,32 zł w tym: odsetki  
95,32 zł. 
 
Urząd skarbowy przekazał ogólna kwotę (osoby fizyczne) 10.166,86 zł, w tym: 
podatek od nieruchomości 7.500,77 zł, odsetki 967,59 zł, koszty upomnienia 204,80 zł, 
podatek leśny 4,00 zł, odsetki 0,70 zł, podatek rolny 1.272,20 zł , odsetki 190,40 zł , 
koszty upomnienia 26,40 zł. 
 
Wydano 43 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe na kwotę 28.391,55 zł oraz  
8 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 
 

Wpłynęło 11 podań o umorzenie podatku, rozpatrzono pozytywnie 8 na 
kwotę 3.410,78 zł. Wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty podatku i 4 podania  
o odroczenie terminu płatności, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.  
Złożono 8 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie na kwotę 2.382,72 zł. 
Wpłynął 1 wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej, który został rozpatrzony 
pozytywnie . Przyznano ulgę w kwocie 4.856,98 zł. Wpłynęło 170 wniosków o zwrot  
podatku akcyzowego, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 130.668,10 zł.  
 

Działalność gospodarcza – wydano 25 zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 6 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności 
gospodarczej, 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
Gospodarka wodno – ściekowa – wydano 82 wezwania do zapłaty. 
 
Informacja o zawartych umowach i zatwierdzonych wnioskach  

o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji i realizowanych , i tak: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach funduszu 
wsparcia na realizację „Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez rozbudowę 
budynku zajęć praktyczno – technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na 
przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole szkół w Zbrachlinie – podpisana umowa 
na kwotę 400.000 zł.    
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- Europejski Fundusz Rozwody Regionalnego w ramach Regionalnego programu 
operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Podpisana 
umowa o dofinansowanie zadania  Budowa nawierzchni  jezdni i chodników 
(pieszojezdni) w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie, Wójtowce (Plebance) na kwotę 
286.955 zł.  
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego dofinansowanie 
zadania – Budowa budynku zaplecza socjalnego , modernizacja trybun w ramach 
rozbudowy „Centrum sportowo- rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie – podpisana 
umowa na kwotę 200.000 zł.  
- PROW oś „Odnowa i rozwój wsi” wniosek o dofinansowanie zadania – Budowa 
budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy „Centrum 
sportowo – rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie został pozytywnie oceniony  
i zatwierdzony do realizacji – przyznana kwota 400.000 zł. Umowa o dofinansowanie 
w trakcie przygotowania .  
 

Ponadto gmina złożyła wniosek o przyznanie dotacji dotyczącej gospodarki 
wodno – ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy 
Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin” I etap. Wniosek na etapie oceny merytorycznej 
przez jednostkę zarządzającą. 
Przypuszczalna kwota dofinansowania w przybliżeniu 100.100,00 zł.  
 

Wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia – wymieniono złoża filtracyjne we 
wszystkich 5 szt. odzielaziaczy, wymieniono oświetlenie terenu stacji uzdatniania 
wody – 4 lampy, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ariany o dł. 330 mb, 
założono nowa instalacje elektryczną w budynku garażu- przy oczyszczalni.  

 
Sprzedaż mienia komunalnego : działka Nr 12 w Przypuście za cenę 10.370 zł 

brutto, działka Nr 162 w miejscowości Niszczewy za cenę 10.492 zł brutto, działka 
155/3 Brudnowo za cenę 13.908 zł brutto. 

 
Realizacja zamówień publicznych - w   bieżącym   roku   ogłoszono    

4  postępowania   o   udzielenie   następujących zamówień publicznych: 
 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynków 
komunalnych polegający na wymianie okien, drzwi , zaworów grzejnikowych  
i kryzowania sieci w zakresie określonym w przedmiarze robót" (ul. Dworcowa 
3,5,7 i 9). Umowę podpisano 27.07.2009 z „Kom-Bud" sp. z o.o. z Włocławka. 
Wartość zamówienia- 18.814,42 zł brutto. Termin wykonania do 11 września 2009 r. 
 
 2. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia publicznego „Budowa budynku 
zaplecza socjalnego i trybuny (kategoria V) w miejscowości Zbrachlin, gmina 
Waganiec" działki nr 58/12,101/1. Termin składania ofert - 14 sierpień 2009. 
Wpłynęło 6 ofert; 5 ofert ważnych ; l odrzucona. 
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Najkorzystniejszą ofertę złożyła : Firma HENKON s.j., K. Kowalski, H. Preuss, 
ul. Chełmińskie Przedmieście 11, 87-140 Chełmża. 
Wartość zamówienia brutto najkorzystniejszej  oferty wynosi  568.493,19 zł 
(słownie pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy 
19/100 zł). Postępowanie na etapie ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty  
a przed podpisaniem umowy. 
 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
instalacji elektrycznej   garażu  dwustanowiskowego  na  obszarze  gminnej   
oczyszczalni ścieków w Wójtówce na podstawie dokumentacji projektowej   
i kosztorysu ofertowego. 
Umowę podpisano 10.08.2009 roku z Zakładem Elektrycznym Mirosław 
Tomaszewski ,ul. Słońsk Dolny 22 B, 87-720 Ciechocinek. Wartość zamówienia— 
10.000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane. 
 W dniu 31 lipca 2009 r. dokonano odbioru końcowego zadania „Budowa 
nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, 
Wójtówce (Plebance)"finansowanego  z  budżetu gminy  i     z  Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Inwestycja na etapie rozliczenia instytucją zarządzającą. 
 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
„Remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej  
w 2009 r. przy użyciu sprzętu typu PATHER". 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło PH-U MAR-DAR z Makowca. Umowę na 
realizację zadania podstawowego podpisano 06.07.2009 na kwotę 36.687,84 zł 
brutto. W ramach umowy wykonano remonty cząstkowe emulsją asfaltową  
i grysami kamiennymi - ubytki: do 2 cm na powierzchni 36 m ; od 2 do 4 cm 
na powierzchni 63 m2 i powyżej 4 cm na powierzchni 40 m2 oraz powierzchniowe 
utrwalenie (grys i emulsja asfaltowa) l warstwa na powierzchni 5000 m". 

 
W   ramach   wolnych   środków   zabezpieczonych   w   budżecie   udzielono 

zamówienia   uzupełniającego.    Umowę   podpisano    03.08.2009    na   kwotę 
23.310,62 zł brutto. W  ramach   umowy   uzupełniającej   wykonano   remonty   
cząstkowe   emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - ubytki: do 2 cm na 
powierzchni 169,73 m ; od 2 do 4 cm na powierzchni 142,89 nr i powyżej 4 cm na 
powierzchni 41,64 m oraz powierzchniowe utrwalenie (grys i emulsja asfaltowa)  
l warstwa na powierzchni 2268,50 m2. 

 
Świadczenia pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w I półroczu 2009 r,: zasiłek stały -   tą formą pomocy objęto 15 osób, 
wypłacono 82 świadczenia na kwotę 28 736 zł.  
Ubezpieczeniem zdrowotnym - objęto 11 osób, opłacono 60 składek  na kwotę  
2 180 zł.  
Zasiłek okresowy - pomocą objęto 69 rodzin w których było 208 osób; wypłacono 
209 świadczeń na kwotę 69 608 zł.  
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Zasiłek celowy - 94 rodziny na kwotę 4 800 zł. W ramach Rządowego Programu  
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w formie zasiłku celowego pomocą objęto 
87 rodzin, wypłacono 121 świadczeń na kwotę 26 020 zł; w  formie  posiłków   
w  szkole  skorzystało  48  uczniów,  liczba posiłków 3 954 świadczeń, ze szkół 
podstawowych i gimnazjów na kwotę 10 290 zł.  
Praca socjalna - udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 168 rodzinom, tym    
wyłącznie w postaci pracy socjalnej 45 rodzinom. 

Od roku 2008 ośrodku realizowany jest projekt systemowy  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2008 - 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. 
Projekt ośrodka nosi tytuł „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających  
z pomocy społecznej". W ramach projektu 6 osób ukończyło kursy zawodowe 
(kucharz - kelner, fryzjer stylista, opiekun osób starszych, chorych, 
niepełnosprawnych i dzieci),  kurs komputerowy,  kas fiskalnych i motywacyjny. 
Koszt projektu wyniósł 65 843,14 zł, z czego kwota dofinansowania to  
58 244,44 zł,  a wkład własny 7 598,70 zł. 
W 2009 roku koszt wynosi 82 168,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 73 540,36zł, 
a wkład własny 8 627,64 zł. Planowany udział w szkoleniach to 10 osób. 
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2009: 

1. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej - Zarząd Rejonowy PKPS we 
Włocławku współudział w realizacji unijnego programu „Dostarczanie żywności dla 
najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD" dla 102 rodzin, dla 339 osób w tych 
rodzinach.  W ramach tej pomocy dostarczono następujące artykuły: 
- cukier l 080 kg na kwotę l 868,40 zł, 
- mleko 2 160 l na kwotę 3 218,40 zł, 
- ser żółty 970 kg na kwotę 4 074 zł, 
- makaron świderki l 680 kg na kwotę 2 486,40 zł, 
- musli 360 kg na kwotę l 310,40 zł, 
- herbatniki 74,10 kg na kwotę 475,72 zł, 
- mleko w proszku 150 kg na kwotę l 324,50 zł, 
- masło 320 kg na kwotę 3 046,40 zł. 
Na ogólną kwotę 17 804,22 zł. 
 

2. Caritas we Włocławku - współudział w realizacji unijnego programu 
„ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD" dla 212 
rodzin: 
- cukier 300 kg na kwotę 559,69 zł, 
- dania gotowe 330 kg na kwotę  l 430,05 zł 
~ herbatniki 114 kg na kwotę 834,48 zł 
- kasza jęczmienna mazurska 300 kg na kwotę 353,10 zł, 
- krupnik 120 kg na kwotę 449,40 zł, 
- makaron świderki 400 kg na kwotę 581,45 zł, 
- masło 300 kg na kwotę 2 791,27 zł, 
- mąka pszenna 200 kg na kwotę 163,71 zł, 
- mleko l 200 l na kwotę l 753,27 zł, 
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- musli 240 kg na kwotę 898,80 zł, 
- płatki kukurydziane 300 kg na kwotę l 008,21 zł, 
- ser żółty 252 kg na kwotę 2 445,40 zł, 
- ser topiony 300 kg na kwotę 2 214,90 zł, 
- syrop owocowy 120 l na kwotę 790,44 zł. 
Na ogólną kwotę 16 274,17 zł. 
 
Ponadto GOPS prowadzi stałą zbiórkę i wydawanie odzieży używanej, obuwia  
i artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonej dla mieszkańców gminy. 
 
Świadczenia rodzinne: na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano  
557 554 zł. Na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 6 044 zł.  
Fundusz alimentacyjny 240 świadczenia na kwotę 54 170 zł. Zwrócenie się z 
wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 
dłużnika alimentacyjnego 8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone 
w art.209 § l Kodeksu karnego 8. Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy 
dłużnika alimentacyjnego 8. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Komisje Stałe Rady Gminy na swoich 
posiedzeniach analizowały informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za  
I półrocze 2009 r., była obecna na tych posiedzeniach i radni nie wnosili zastrzeżeń 
do analizowanego materiału. 
Otworzyła dyskusję. 
 
W związku z brakiem zapytań z sali zamknęła dyskusję i przedstawiła Uchwałę  
Nr 134/2009 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej 
praz Wójta Gminy Waganiec informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy  
za I półrocze 2009 r. 
Skład Orzekający w składzie: Przewodniczący Halina Strzelecka; członkowie – 
Elżbieta Osińska, Jan Sieklucki postanowił zaopiniować pozytywnie informację  
o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2009 r. –Uchwała  stanowi zał. 

 nr 4  do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła informację  
o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2009 r.  
 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjny 176 w miejscowości 
Niszczewy. Otworzyła dyskusję. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 
Poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy i przedstawienia uzasadnienia do projektu 
uchwały. 
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Wójt – poinformował, że nieruchomość ujęta w projekcie chwały jest własnością 
Gminy Waganiec i znajduje się w m.Niszczewy. Została skomunalizowana na 
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko — Pomorskiego znak G.VI.7222/12/2/91  
z dnia 20.11.1991 r.  
Mieszkaniec Gminy Waganiec wnioskiem z dnia 17.08.2009 r. zwrócił się do Wójta 
Gminy z prośbą  o umożliwienie wykupu tej nieruchomości  pod budowę budynku 
mieszkalnego. I dlatego zwraca się do Wysokiej Rady o podjęcie proponowanej 
uchwały. 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił się z zapytaniem jaka jest powierzchnia tej działki i za jaką 
kwotę zostanie sprzedana? 
 
Wójt - poinformował, że powierzchnia działki została ujęta w projekcie uchwały , 
jest to działka nr 176 o pow. 0.0775 ha w m.Niszczewy, zostanie ona sprzedana  
w wyniku przetargu , którego podstawą do sprzedaży będzie wycena rzeczoznawcy. 
Cena nie może być niższa niż wycena rzeczoznawcy. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali , przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr ewidencyjny 176 w miejscowości Niszczewy, poddała jej treść pod 
głosowanie - stanowi on zał. nr 5  do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXIX/160/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr ewidencyjny 176 w miejscowości Niszczewy - stanowi ona zał. nr 6 do 

protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że następnym punktem przyjętego 
porządku obrad jest - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli 
publicznych i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Waganiec. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem , przedstawiła treść uzasadnienie do projektu uchwały : 

Zgodnie z  art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie 
publicznych przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy.  Natomiast   art. 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
nakłada na Gminę zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zadań 
własnych, które  obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej. 
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zmiany, które w dużej części 
dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zamierza: 

1) upowszechnić edukację małych dzieci, w tym doprowadzić do objęcia  
obowiązkową edukacją przedszkolną wszystkich dzieci w wieku  5 lat – 
realizacja stopniowa od 2009 do 2011 roku. 
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2) obniżyć wiek obowiązku szkolnego do 6 lat – realizacja stopniowa od 2009 
do 2011  roku. 

Wszystkim rodzicom dzieci urodzonych w latach 2003, 2004 i 2005 będzie 
przysługiwać prawo wyboru, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Od 
roku szkolnego 2009/10 pięciolatki będą miały prawo do edukacji przedszkolnej, co 
oznacza, że samorząd gminy będzie miał obowiązek zapewnienia bezpłatnej 
edukacji przedszkolnej  pięciolatkom zgodnie z życzeniem rodziców. Po okresie 
przejściowym trwającym do roku szkolnego 2010/2011 planuje się wprowadzenie 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 
pięcioletnich. 

W związku z powyższym tworzy się sieć przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waganiec. 
Planuje się poszerzenie publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych o następujące placówki:  
- Dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Niszczewach. 

Powołanie tego oddziału jest możliwe dzięki realizacji projektu pn. ,,Lepszy 
START-lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1. 
,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania Edukacji Przedszkolnej” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest gmina Aleksandrów 
Kujawski, Gmina Waganiec partnerem. 

Liczba oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych 
jest corocznie ustalana przez organ prowadzący z dyrektorami tych placówek  
z uwzględnieniem sytuacji demograficznej.  
Następnie otworzyła dyskusję . 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła dyskusję  
i przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych  
i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Waganiec – stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

Zarządziła głosowanie nad projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXIX/161/09 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów  
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Waganiec- 
stanowi ona zał. nr 8  do protokołu. 

 
Dyko – poinformował, że Komisja Oświaty była z wizytą w szkole w Zbrachlinie ta 
wypowiedź nie jest związana z tym tematem, ale dotyczy oświaty. Przegłosowana 
została uchwała w sprawie przedszkoli, ale tam wynikł problem z kuchnią, głównie 
chodzi o stołówkę i jej wyposażenie, konieczne jest również przeprowadzenie 
remontu w tej kuchni. 
 
Wójt -  stwierdził, że w tym temacie należy pozwolić Pani Dyrektor podziałać -  
w tym kierunku, a nie ją wyręczać. Jest kierownik placówki , jest kierownik jednostki 
i to jego jest zadanie, aby ta kuchnia działała. 
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Jeśli został złożony wniosek, że nie ma środków na wyposażenie, to Wysoka Rada 
rozpatrzy, w między czasie Pani Skarbnik szuka ewentualnych możliwości 
sfinansowania i wtedy zostanie rozpatrzony wniosek – to takie są procedury. 
 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki za wodę i odprowadzone ścieki. 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła o zabranie głosu Wójta 
Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z przepisami art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) - taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdza Rada Gminy – na wniosek 
Wójta Gminy. 
           Zmiany proponowane w projekcie uchwały wynikają ze sposobu precyzyjnego 
naliczania podatku VAT i sporządzenia prawidłowych deklaracji podatkowych 
przedkładanych w Urzędzie Skarbowym. 
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie – proszę o podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany wysokości stawki za wodę i odprowadzone ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych gminy na rok 2009.  
 
Wójt – stwierdził, że chodzi tu nie o zmianę, czy wysokość stawki, po prostu w tej 
chwili musi być zmieniony system naliczania, w tej chwili była kwota brutto, od tego 
program odliczał  podatek VAT , wychodziła różnica kwota netto i należny podatek. 
W tej chwili będzie odwrotnie kwota netto wprowadzona, a program będzie wyliczał 
należny podatek tj. stawka nie ulegnie zmianie, tylko z kwoty netto będzie wyliczona 
składka netto – po prostu jest inny sposób naliczania – techniczna czynność. 
 
Radny W.Kulpa – zapytał, podatek VAT w jakiej wysokości za tą kwotę jest 
naliczany? 
 
Skarbnik – poinformowała, że jest to 7%. 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że to ta kwota 3,27 plus podatek VAT 7% , to będzie 
3,50 zł. za ścieki ? 
 
Skarbnik – potwierdziła, że będzie to ta sama kwota, czyli 3,50 zł, jak było przyjęte 
w uchwale określającej stawki za wodę i ścieki. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały sprawie 
zmiany wysokości stawki za wodę i odprowadzone ścieki, poddając jego treść pod 
głosowanie  – stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 
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Rada Gminy obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXIX/162/09 w sprawie zmiany wysokości stawki za wodę i odprowadzone 
ścieki – stanowi on zał. nr 10 do protokołu. 

 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu -  podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.  
Następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w imieniu Wójta przedstawi proponowane 
zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych w tegorocznym 
budżecie, stwierdziła również, że od wysłania materiałów na Sesję wpłynęło kilka 
zmian, stąd wyłożono przed obradami II projekt uchwały – nową wersję .  
Zmiany te wpłynęły po posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 9 czerwca br.  –  
I projekt uchwały i II projekt uchwały stanowią załącznik nr 11  do protokołu. 

 
Dz.010 – ROLNICTWO – uzyskano dodatkowe wpływy za przyłączenia do gminnej 
sieci wodociągowej w kwocie 7.000 zł. 
 
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- tytułem zwrotu podatku VAT wpłynęła 
z Urzędu Skarbowego kwota 30.000 zł . Dokonaliśmy odliczenia z tyt. nakładów 
poniesionych na działalność inwestycyjną, która po przyjęciu do eksploatacji będzie 
służyła sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT, a mianowicie 
odprowadzeniem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków). 

Wykonawca zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę przedszkola  
w Zbrachlinie wpłacił na rzecz Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie kwotę 1.100 zł 
tytułem zwrotu za zużytą dotychczas energie elektryczną i wodę. 
 
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHWOWANIE – analizując dotychczas uzyskane z tytułu 
dopłat do obiadów przygotowanych w stołówce szkolnej w Zbrachlinie zwiększono 
tegoroczny plan o kwotę 1.500 zł.  

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. 
zwiększono plan dotacji celowych o 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac 
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 
 
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – znacznie wyższe od planowanych zwroty 
świadczeń dokonywane przez dłużników alimentacyjnych pozwalają zwiększyć 
plan tegoroczny  o kwotę 7.667 zł. 

Decyzją Wojewody z dnia 23 lipca 2009 r. zwiększono plan dotacji celowych  
o kwotę 706 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 
gwarantowanej budżetu państwa.  

Pismem z dnia 28 lipca 2009 r. Wojewoda poinformował o zwiększeniu  
w dniu 27 lipca planu dotacji celowych dla naszej gminy o kwotę 2.540 zł.  
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Jest ona przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie 
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 
realizującego prace socjalna w środowisku w roku bieżącym. 

Kolejną decyzją Wojewody z dnia 06 sierpnia 2009 r. dokonano przesunięcia 
planu wydatków między paragrafami. Zmniejszono w paragrafach 2010 ( rozdz. 
85213 o kwotę przy 5.530 zł oraz rozdz. 85214 o 26.164 zł) przy równoczesnym 
zwiększeniu o te same kwoty w tych samych rozdziałach , ale w paragrafach 2030. 

Od dnia 01 lipca br. część zadań dotychczas realizowana jako zadanie zlecone 
przeszła do realizacji jako zadanie własne gminy. 
 
WYDATKI 
Dz.400- DOSTARCZANIE WODY – dokonano przesunięcia kwoty 600 zł na 
pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody w następujący 
sposób: ze środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 200 zł 
oraz 400 zł z wynagrodzeń bezosobowych (umów – zleceń). 

Na podstawie  analizy wydatkowania środków na energię elektryczna 
zużywana przez urządzenia pracujące na Stacji Uzdatniania wody postanowiono 
zwiększyć planowane środki na ten cel o 22.000 zł. Od początku roku wydano ponad 
80% kwot planowanych na rok bieżący tj.  z 90.000 planowanych wydano już 
ok.72.000 zł. 
 
Dz.600 – DROGI GMINNE – w ramach kwot przeznaczonych na utrzymanie dróg 
gminnych przemieszczono kwotę 300 zł z poz. materiały do poz. różne opłaty , 
składki , co pozwoli uiścić wyższe niż planowano koszty ubezpieczenia sprzętu oraz 
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Kwota ujęta w budżecie na wykonanie remontu cząstkowego dróg 
asfaltowych okazała się nie wystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. 
Zwiększono plan tegoroczny z kwoty 59.000 zł do 64.000 zł. 
 
Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwoty ujęte w planie finansowym 
Urzędu Gminy w niektórych pozycjach okazują się być nie wystarczające. Po 
przeanalizowaniu potrzeb jak również możliwości budżetu postanowiono zwiększyć 
plan w następujących pozycjach: zakup energii o 1.000 zł, różne opłaty i składki 
(głównie koszty ubezpieczeń majątkowych i dozór techniczny urządzeń ) o 1.000 zł, 
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych w 
sytuacji kierowania dłużników należności za wodę , ścieki, lokale mieszkalne do 
ściągnięcia w tym trybie) o kwotę 1.500 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych i 
licencji o 5.924 zł. Zakupiono nowy program do poboru należności za wodę i ścieki 
oraz rozszerzoną wersje programu prawnego LEX dla samorządu terytorialnego. 

Wycofano całość kwot zaplanowanych na zatrudnienie 1 osoby w ramach 
promocji jednostki samorządu terytorialnego tj. 28.670 zł. Zadania z tego zakresu 
będą realizowane w dotychczasowym układzie przez jednego z pracowników 
Urzędu Gminy bez zwiększania zatrudnienia. 

W ramach kwot przewidzianych na organizację imprez gminnych dokonano 
przesunięcia kwoty 1.368 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 208 zł z różnych 
opłat i składek do poz. zakup usług.  
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Ponadto zwiększono pierwotnie zaplanowane kwoty na usługi o 2.500 zł oraz 
zakup materiałów o 500 zł. Poczynione zmiany i zwiększenia pozwolą na pokrycie 
kosztów planowanych na 06 września br. dożynek gminnych oraz innych imprez  
i konkursów które planowano zorganizować do końca 2009 r. 
 
Dz.754 – JEDNOSTKI OSP – realizując wniosek z dnia 21 sierpnia 2009 r. Gminnego 
Komendanta OSP dokonano przesunięcia kwoty 200 zł w ramach planu finansowego 
Jednostki z Sierzchowa ( zwiększając zakup energii zmniejszono kwoty zaplanowane 
na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu organizowanym przez PSP).  

Zwiększono natomiast o 400 zł. środki na opłacenie rachunków za energię 
elektryczną zużywaną przez Jednostką z Włoszyca. Większy pobór energii 
odnotowano w związku z trwającymi pracami remontowymi. 
 
Dz.801 i 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz ŚWIETLICE SZKOLNE – 
kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. wystąpił  
w imieniu placówek oświatowych o dokonanie szeregu przesunięć między 
paragrafami w ramach posiadanych przez nich planów finansowych. Zmiany 
pozwolą na właściwą realizację głównie zadań socjalnych. Wójt zaakceptował 
wnioskowane zmiany. Łącznie przemieszczono kwotę 8.073 zł.  

Zwiększono ponadto o 1.085 zł środki na fundusz  nagród nauczycieli, 
będących do dyspozycji Wójta oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli. Różnice są efektem przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 
2009 r. Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
 

W dniu 20 sierpnia 2009r. wpłynął kolejny wniosek Kierownika Zespołu 
Obsługi Szkół z prośba o zwiększenie o 2.300 zł środków zaplanowanych dla dwóch 
szkół podstawowych (Zbrachlin i Niszczewy) oraz przesunięcia w ramach planu 
finansowego również dwóch szkół (w Brudnowie i Zbrachlinie) kwoty 1.600 zł. 
Przesunięcia zostały zaakceptowane przez Wójta .  
Zwiększenia natomiast dotyczą następujących wydatków: w Zbrachlinie nastąpiła 
awaria pieca olejowego na jej usunięcie potrzeba 1.500 zł, natomiast w Niszczewach 
kwota 800 zł pozwoli na zakup licencji programu antywirusowego do szkolnej 
pracowni internetowej oraz na zakup toneru do kopiarki. 

W dniu 23 marca 2009 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy 
gminą Aleksandrów Kujawski , a sześcioma samorządami z naszego powiatu, w tym 
gminą Waganiec na  wspólną realizacje projektu pod nazwą „Lepszy start – lepsza 
przyszłość” realizowanego w ramach Działania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności  
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie oferty edukacyjnej 
poprzez wsparcie i utworzenie przedszkoli w gminach oraz wsparcie rodziców 
dzieci w wieku 305 kat. Program będzie realizowany od miesiąca września 2009 r. 
poprzez kolejne 22 miesiące. Do zadań gminy należy zapewnienie m.in. 
pomieszczeń.  
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W związku z realizacją tego zadania wpłynął wniosek Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach , w której ma powstać dodatkowy oddział 
przedszkolny – o wyasygnowanie kwoty 10.000 zł na przystosowanie pomieszczeń 
budynku gospodarczego do potrzeb min przedszkola . Kwota 5.500 zł została 
przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów oraz 4.500 zł na opłacenie usług. 

 
Kwotę 132 zł otrzymana w formie dotacji celowej przeznaczono na częściowe 

opłacenie umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji 
kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu 
zawodowego. Wycofano tym samym własne środki w tej samej wysokości. 

 
Kwotę 1.100 zł stanowiąca zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę przy 

realizacji zadania inwestycyjnego przyznano na zwiększenie planu finansowego 
Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie na opłacenie kolejnych rachunków za te właśnie 
media. 
 
Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA – kwoty otrzymane w ramach dotacji celowych 
przeznaczono na realizację zadań zgodnie ze wskazaniami dysponenta środków 
czyli Wojewody. W przypadku zwiększenia środków dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o 2.540 zł, wycofano jednocześnie dotychczas zaangażowane 
środki własne w tej samej wysokości. 
 

Realizując wniosek Kierownika GOPS-u z dnia 24 sierpnia 2009 r. dokonano 
przesunięcia środków w planie Ośrodka na kwotę 150 zł (z poz. zakup usług 
zdrowotnych do poz. różne opłaty i składki) oraz w planie świadczeń rodzinnych na 
kwotę 100 zł (z poz. zakup usług do poz. różne opłaty i składki). Zmiany pozwolą na 
opłacenie wyższych niż planowano kosztów ubezpieczenia sprzętu będącego na 
wyposażeniu Ośrodka. Ponadto zwiększono o 600 zł kwoty na zakup energii dla 
GOPS-u. 

 
W celu zapienienia środków na realizację zadań budżetowych, które pojawiły 

się w trakcie roku wycofano część środków zaplanowanych na wypłaty dodatków 
mieszkaniowych, czyli 25.000 zł. W bieżącym roku znacznie zmalały porównując  
z ubiegłymi latami wydatki na ten cel. 
 
Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w 
ramach środków będących do dyspozycji gminnej oczyszczalni ścieków dokonano 
przesunięcia środków na kwotę 300 zł ( z poz. zakup usług do poz. różne opłaty  
i składki). Zmiana pozwoli na opłacenie wyższych niż zakładano kosztów 
ubezpieczenia majątku oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
Ponadto zwiększono o 40.000 zł kwoty na opłacenie rachunków za energię 
elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy. Kwota 
zaplanowana na rok bieżący okazała się stanowczo nie wystarczająca. Za okres I-VII 
br. wydano ok.80% kwot planowanych tj. 103.000 zł ze 130.000 zł będących  
na cały rok.  
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Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dniu 08 kwietnia została podpisana 
umowa pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a gminą 
Waganiec w sprawie udzielenia gminie pomocy  finansowej na zadanie inwestycyjne 
„Rozbudowa Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie” Zgodnie z 
zapisami § 1 tejże umowy wartość zadania do realizacji w roku 2009 wynosi 364.265 
zł ( z tego Województwo 200.000 zł , a gmina 164.265 zł). Dotychczasowy udział 
gminy zapisano na poziomie 155.565 zł, stąd konieczność uzupełnienia o 8.700 zł.  
 

Następnie omówiła zmiany jakie wynikły w piątek, po posiedzeniu Komisji 
Budżetowej. 
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj. dokonał wpłaty 500 zł na rzecz 
organizowanych w dniu 06 września br. dożynek gminnych. Kwota zasili pozycję 
materiałów.  

Druga sprawa dotyczy pokrycia kosztów uczęszczania jednego dziecka  
z terenu naszej gminy do przedszkola samorządowego w Aleksandrowie Kuj.  
W piątek wpłynęła z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. nota obciążeniowa 
na kwotę 3520 zł, tj. 8 m-cy po 440 tys. zł Na opłacenie tej kwoty zmniejszono o 3520 
zł środki zaplanowane na początku roku na wypłatę dod. mieszkaniowych. 
 

W m-cu VI br. Kierownik GOPS wystąpił do wojewody o zmianę klasyfikacji 
budżetowej w zakresie zasiłków okresowych wypłaconych osobom uczestniczącym 
w realizowanym w roku bieżącym od VII do XII projekcie  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej”.  
W dniu  28 sierpnia br. Wojewoda dokonał tej zmiany polegającej na zmianie 
czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „0” na „9”. Zmiana dotyczy 
kwoty 4.428 zł. Zmiana pozwoli na opłacenie zasiłków ze środków dotacji celowej, 
odciążając budżet gminy. 
O decyzji Wojewody zostaliśmy poinformowani w dniu dzisiejszym faksem- pismo 

stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i poddała pod głosowanie II projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2009 r. – stanowiący  zał. nr 11 do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXIX/163/09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2009 – stanowi ona zał. nr 13  do protokołu. 

 
Ad.13 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady – 
zamknęła obrady  XXIX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1245              

                                                                             
Protokołowała:                                                                                                         
                                                                               


