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Ad.1 
Otwarcia obrad XXX 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, Skarbnika Gminy – 
D.Roszko  oraz sołtysów. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 14 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

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

1. Otwarcie XXX sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Zapytania i interpelacje radnych.  
7. Wolne wnioski. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niszczewy. 
                     a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
                     b)    podjęcie uchwały .  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem 
na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. 

                    a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)    podjęcie uchwały . 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.   
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                   a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
             b)    podjęcie uchwały . 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/7 w miejscowości  
Sierzchowo. 

                   a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
             b)    podjęcie uchwały . 
14. Wyrażenie opinii o zamiarze zamiany działek pod drogę gminną w Nowym 

Zbrachlinie. 
15. Wyrażenie opinii o projekcie Herbu Gminy, Flagi i Symboli Gminnych  
16. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 

2008/2009. 
17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 

31.12.2008 r. 
18. Zamknięcie obrad XXX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad. 
 
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 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXIX 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 XXIX Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXIX 
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. 
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Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał 14  
zarządzeń: 
1. Zarządzenie nr 39/2009 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 września 2009 r.  
w sprawie wskazania przez gminę jednostki organizacyjnej, w której należny składać 
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu PFRON "Uczeń na 
wsi - pomoc w zdobywaniu wykształcenie przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko- miejskie". 
 
2. Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 września 2009 r.   
w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych 
przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Waganiec na rok 2010. 
 
3. Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Waganiec  z dnia 14 września 2009 r.  
w sprawie powołania członków komisji przetargowej. 
 
4. Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Waganiec  z dnia 14 września 2009 r.   
w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 
dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu oraz ewidencji podatków  
i opłat w gminie Waganiec. 
 
5. Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14 września 2009 r.   
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości 
oraz planu kont dla budżetu gminy Waganiec i Urzędu Gminy Waganiec. 
 
6. Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14 września 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu 
kont dla Projektu Systemowego "Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających  
z pomocy społecznej" realizowanego w ramach PO KL niewspółfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
7. Zarządzenie nr 45/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 października 2009 r.  
w sprawie powołania komisji ds. analizy wniosków o nagrodę Wójta Gminy.  
 
8. Zarządzenie nr 46/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 października 2009 r.  
w sprawie uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych  
i odbioru końcowego robót budowlanych powołanej zarządzeniem Wójta nr 34/09  
z dnia 20.07.2009 r. 
 
9. Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 6 października 2009 r.  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych  
i odbiorów końcowych robót. 
 
10. Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Waganiec  z dnia 6 października 2009 r.  
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec. 
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11. Zarządzenie nr 49 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2009 r.   
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, 
regulaminu i składu komisji przetargowej w II przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 161 o pow. 0,0875 ha położonej  
w miejscowości Niszczewy, gm. Waganiec. 
 
12. Zarządzenie nr 50/09 Wójta Gminy Waganiec  z dnia 20 października 2009 r.  
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, 
regulaminu i składu komisji przetargowej w I przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 176 powierzchni 0,0775 ha położonej  
w miejscowości Niszczewy, gm. Waganiec. 
 
13. Zarządzenie nr 51/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 21 października 2009 r.  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wyposażenia 
przedszkola. 
 
14. Zarządzenie nr 52/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 21 października 2009 r.  
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół  
z terenu Gminy Waganiec oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów  
w trakcie realizacji dowozu i odwozu. 
 

Poinformował, również, że został zakończony przetarg i wyłoniony został 
wykonawca na dostawę wyposażenia przedszkola w Zbrachlinie, zakończono 
przetarg i wyłoniono wykonawcę budynku socjalnego na stadionie w Zbrachlinie, 
zakończono i dokonano odbioru inwestycji polegającej na adaptacji budynku  
i dobudowie przedszkola w Zbrachlinie, zakończono wykonanie dobudowy 
oświetlenia w Nowym Zbrachlinie, zakończono dobudowę dwóch odcinków sieci 
wodociągowej w Sierzchowie i Nowym Zbrachlinie. 
 

Z zakresu pracy kadr : W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Aleksandrowie Kuj. na podstawie umowy nr 4/2009 w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych na okres czasu od 20.04.2009 r. do dnia 19.10.2009 
r. zatrudniono   w Urzędzie Gminy 3 bezrobotnych na stanowiskach robotników 
melioracyjnych, 3 bezrobotnych na stanowiskach robotników przy konserwacji 
terenów zieleni oraz 2 bezrobotnych na stanowiskach robotników drogowych. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów 
zieleni pracowali przy zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie  Wagańca  
i Zbrachlina, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników drogowych 
pracowali przy utrzymaniu porządku i czystości przy drogach gminnych, likwidacji 
dzikich wysypisk, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników 
melioracyjnych pracowali przy rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie. 

W ramach zakończonej umowy Nr 4/2009 w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych, spełniając zapis § 7 umowy Wójt Gminy Waganiec 
zawarł umowę o pracę na czas określony od dnia 20.10.2009  do dnia 19.11.2009 r.   
z trzema osobami bezrobotnymi w pełnym wymiarze czasu pracy (Henrykiem 
Wróblewskim, Ryszardem Odwrockim, Urszulą Białkowską. 
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W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie  Kujawskim 
zawarty został aneks nr 1/2009 z dnia 16.10.2009 r. do umowy  nr 46/ST.EFS/2009  
z dnia 08.05.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu, w wyniku którego staż został 
przedłużony bezrobotnym: Robertowi Rolirad, Tomaszowi Marszałek i Joannie 
Rozwora do dnia 31.12.2009 r.   

 
W okresie czasu od 18.09.2009 r. do 31.12.2009 r. zatrudniono 2 osoby bezrobotne do 
odbycia stażu, na stanowiskach administracyjnych (1 osoba odbywa staż w Urzędzie 
Gminy, 1 osoba  w Zespole Szkół w Zbrachlinie).  

 
W okresie czasu od 19.10.2009 r. do 23.10.2009 r. w Urzędzie Gminy odbyli szkolenie 
praktyczne uczniowie Technikum agrobiznesu w Aleksandrowie Kujawskim 
(Jastrzębska Katarzyna, Klimczak Monika, Małecka Paulina, Mendel Milena, 
Stróżyński Damian, Wyborski Krystian). 

 
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: w dniu  

21.09.2009 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne Pan Wojciech Lamparski (5 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
W dniu 28.09.2009 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Waldemar Ziółkowski (5 miesięcy 20 
godzin w miesiącu). W dniu 09.10.2009 r.  w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Krzysztof Stefański  
(6 miesięcy 20 godzin w miesiącu). W dniu 20.10.2009 r.  zakończył odbywanie 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy   na cele społeczne Pan Radosław Kwiatkowski  
(w ramach pracy dozorowanej przepracował 40 godzin). 
 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: urodzeń 11, 
małżeństw 9, zgonów 4, przyjęto 2 zapewnienia o zawarciu związku małżeńskiego,  
6 wymeldowań poza gminę, 11 zameldowań na pobyt stały (spoza gminy), 2 
przemeldowania na terenie gminy, 6 zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy), 21 zgłoszeń pobytu czasowego poza gminą, wydano 18 odpisy aktów USC – 
skróconych, udzielono 6 informacji adresowych na wniosek, wydano 60 szt. 
dowodów osobistych. 
 
 W zakresie działalności gospodarczej wydano: 13 zaświadczeń o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, 8 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności 
gospodarczej, 7 wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 
Gospodarka wodno – ściekowa wydano 1 wezwanie do zapłaty.  

Ilość ścieków oczyszczonych z sieci  7890 m3, ilość ścieków dowożonych  491 m3  . 
Stacja Uzdatniania Wody – ilość wody dostarczonej  31370 m3, budowa odcinka 
wodociągu w m.Sierzchowo około 500 m, wykonano przyłącz wodociągowe Pani 
Szczerbiak około 110 m, Pana Smolińskiego około 50m, zakupiono materiał  na 
budowę przyłączy wodociągowych w m.Siutkowo u Pana Mularczyka około 500m 
oraz w m.Michalin u Pani Fabisiak około 150 m (przewiert pod gazociągiem). 
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Pomalowano klatki schodowe w budynkach komunalnych w m.Ariany 26,  
Zbrachlin 5. 

 
Z zakresu referatu rolnictwa i ochrony środowiska : 

Zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacja 
sprawy, a   następnie   wydano   decyzję   środowiskową  dla:   wytwórni mas 
bitumicznych przeznaczonej do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych  
w miejscowości Stary Zbrachlin na wniosek Drogi i Mosty Henryk Boczek. 
 
Wydano  decyzje     umarzająca postępowanie  administracyjne  w  sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: budowa zakładu 
masarskiego na dz. nr 90/3 w Niszczewach - na wniosek inwestora Pana Kajetana 
Rusockiego,  z  powodu wydzielenia  działki  i  zmiany jej  numeru  oraz  zmiany 
wielkości produkcji. 
 
Wydano   postanowienie   o   odstąpieniu   od   obowiązku   przeprowadzenia   
oceny oddziaływania    na    środowisko     ( sporządzenia    raportu )     dla 
przedsięwzięcia: powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa 
naturalnego ze złoża Michalin I na dz. 59, 93/1, 94/4, 96/6 i 98/1,   zawiadomiono 
strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,    
a następnie wydano decyzje środowiskową dla Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego 
MAT-BUD  S. j.  B. Pietras, E. Pietras Oddział Zławieś Mała. 
 
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Parku Wiatrowego 
Waganiec IV składającego się z 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW wraz    
z elementami   infrastruktury w obrębach   geodezyjnych: Sierzchowo, 
Konstantynowo i Brudnowo, na wniosek Przedsiębiorstwa   Inowacyjno-
Wdrożeniowego „PRESTIGE" Sp. z o.o., oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Wszczęto postępowanie  w  sprawie     wydania    decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia   polegającego   na:   produkcji   produktów 
pochodzenia   zwierzęcego  zakład   masarski   z   wolno   stojącym pawilonem 
sklepowym przeznaczonym do sprzedaży produktów firmowych na dz. nr 90/4  
w Niszczewach, na wniosek Pana Kajetana Rusockiego.  oraz wystąpiono do 
Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
o wydanie opinii co   do   potrzeby   przeprowadzenia   oceny   oddziaływania   
przedsięwzięcia       na środowisko. 
 
Wystąpiono    do    Starostwa    Powiatowego    oraz    Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie wymogu lub jego 
braku,   uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie stacji bazowej  telefonii komórkowej  w Wiktorynie, na 
wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 
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Poinformowano  indywidualnie gospodarstwa rolne, hodowlane i fermy - ujęte  
w rejestrze     gminnym    podlegające     monitoringowi     o     spotkaniu 
informacyjno-szkoleniowym   dotyczącym   wprowadzania   programu   działań   
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych z obszaru (OSN) 
obejmującego obręby geodezyjne: Koi. Święte, Wiktoryn, Brudnowo  
i Konstantynowo. Pozostałe gospodarstwa rolne z wymienionych wyżej 
miejscowości poinformowano w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Wydano 2 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. 
Wydano 4 szt. zapewnień dostawy wody dla planowanych budynków 
mieszkalnych. Wydano jedna zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Niszczewy. Wydano 7 szt. decyzji na wycięcie drzew. Przygotowano 
projekt wydatków budżetowych na 2010 rok. 
 

Z zakresu działalności referatu budownictwa i dróg wydano 2 wypisy ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Waganiec, 12 decyzji o warunkach zabudowy, 6 decyzji o podziale nieruchomości ,  
1 zawiadomienie o nadaniu numeru nieruchomości , 4 decyzje ustalające lokalizację 
inwestycji celu publicznego. 
Wszczęto 5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, procedurę 
przetargowa na sprzedaż działki nr 145/5 o pow. 2,5500 ha (KW WL1A/00020178/9 
położonej w Sierzchowie – w skład której wchodzą budynek byłej szkoły 
podstawowej oraz zespół pałacowo – parkowy , dwór z oficynami , park) , procedurę 
przetargową na sprzedaż działki nr 176 w Niszczewach. 
Ogłoszono w dniu 19.10.2009 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 161 o powierzchni 0,0875 ha, położonej w miejscowości 
Niszczewy (cena wywoławcza  8.750,0 zł + 22%VAT). 
Drogi gminne – zakupiono znaki drogowe na drogi gminne. 
Poinformował również, że woli sprostowania przedstawi zestawienie i wykaz 
miejscowości w których dokonano równania dróg, gdyż na poprzedniej sesji 
otrzymał od pracownika mylne informacje – stanowi zał. nr 2 do protokołu. 
Gruzem betonowym : Brudnowo 20 ton, Ariany 100 ton, Brundowo za szkołą 30 ton, 
Józefowo 64 ton, Konstantynowo-140 ton, Włoszyca 66 ton, Wójtówka 80 ton. 
Razem500 ton. 
Kamieniem wapiennym: Nowy Zbrachlin 196 ton, Przypust przy Pany Grabowskim 
1600 ton, Przypust przy Panu Szuleckim 42 ton, Byzie 140 ton, Konstantynowo za 
torami 164 tony, Włoszyca 130 ton, Józefowo 188 ton, Sierzchowo 120 ton, 
uzupełniono ubytki w drogach Stary Zbrachlin i Bertowo 40 ton, Pozostało na placu 
przy Ujęciu Wody w Starym Zbrachlinie 120 ton. Razem 1300 ton.  
 
W trakcie wypowiedzi Pana Wójta na obrady przybyła A.Wisniewska – radca 
prawny. 
 
Z zakresu referatu podatkowego : wpłynęły 3 podania o odroczenie terminu 
płatności podatku na kwotę 658,00 zł.  
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Zostały rozpatrzone pozytywnie. Wydano decyzję o rozłożenie na raty zaległości 
podatku od nieruchomości jednostki prawnej – kwota 179.736,00 zł. Złożono  
2 podania o umorzenie podatku, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 
336,00 zł. W miesiącu wrześniu br. złożono 152 wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego . Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie . Kwota zwrotu podatku 
akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2009 r. wynosi – 96.709,72 zł. 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnych punktów przyjętego porządku 
obrad tj. zapytania i interpelacje radnych. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa podłączenia 
wodociągu do jednego gospodarstwa w m.Włoszyca – z tego co wie to z gmina 
Lubanie zostały przeprowadzone rozmowy. 
  
Wójt – poinformował, że grunty i gospodarstwo znajdują się na terenie gminy 
Waganiec w m.Włoszyca, z władzami gminy Lubanie były prowadzone rozmowy, 
gdyż gospodarstwo to jest położone blisko wodociągu znajdującego się na terenie 
gminy Lubanie, jednak z przyczyn technicznych związanych z planami przyjętymi 
na tym terenie odnośnie wodociągów nie ma możliwości podłączenia. W tej sytuacji 
wygląda to tak, że jest to odcinek ok. 200 m i przechodzi przez 2 – 3 działki i w tym 
jedna osoba (mieszkaniec gm.Lubanie) nie wyraża zgody na wejście na teren. Sprawa 
się skomplikowała i pozostaje tylko podłączenie do naszego wodociągu jest to 
odcinek ok.550 i przy takiej odległości nie będziemy w stanie podłączyć. 
 

Radny J.Nowak – opuścił obrady godz. 1040 . 

Radny M.Dyko – wpłynęły podpisy mieszkańców o budowę chodnika w Wagańcu  
i co dalej? 
 
Wójt – pismo z podpisami wpłynęło i wraz z opinią Wójta zostało przekazane do 
Starostwa Powiatowego. Zostało również przesłane pismo do Starosty Powiatowego 
i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie budowy chodnika przy szkole  
w Zbrachlinie, gdzie deklarował swoją pomoc . Jest to odcinek od szkoły w kierunku 
Siutkowa. 
 
Radny M.Dyko – zgłaszał problem o wycięcie drzew w m.Szpitalka, które zagraża 
bezpieczeństwu przy drodze. 
 
Wójt – poinformował, że nie zna sprawy, zapozna się tym po sesji. 

 
Radny E.Brzeziński – zwrócił uwagę na nowobudowaną drogę Nieszawa- Ujma, 
gdzie wyjazdy z prywatnych posesji są bezpośrednio na jezdnię, co stwarza 
niebezpieczeństwo przy tych wjazdach, czy będą jakieś zabezpieczenia w tym 
temacie, czy planowana jest budowa chodnika ? 
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Wójt – poinformował, że nie widział planów inwestycyjnych, jednak do tej pory te 
posesje były również przy drodze i w tym temacie się nic nie zmieniło. Na komisji 
budżetowej w dniu wczorajszym również została poruszona ta sprawa . Nie 
sprawdził jeszcze jakie są tam plany inwestycyjne. 
 
Radna J.Michalska – poruszyła sprawę budowy przydomowych oczyszczalni . Tam 
gdzie będzie budowa kanalizacji to już jest wiadomo, a jak się będzie przedstawiać 
sprawa na odległych wioskach nie ujętych w budowie kanalizacji ? 
Czy są jakieś plany to się będzie odbywać , jeśli chodzi o kolejność i czy 
przewidziane jest dofinansowanie i skąd byłyby te środki  ? 
 
Wójt – poinformował, że źródłem sfinansowania programu budowy oczyszczalni 
przydomowych jest z Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Obecnie jest przygotowywany pilotażowy programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków korzystając z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska, środki z tego funduszu celowo nie są wykorzystywane, tylko 
gromadzone z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wsparcie 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W ubiegłym roku pojawiła się możliwość finansowania WFOŚ i GW polegającego na 
udzieleniu pożyczki z tego funduszu, środków własnych – gminnych  i środków 
zainteresowanych osób tj. będzie to przewidywany koszt partycypacji właściciela 
posesji, na której będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. O tym, 
gdzie powstaną pierwsze przydomowe oczyszczalnie, nie jest w stanie powiedzieć, 
na pewno będą to wydzielone pewne fragmenty, złoży się na to kolejność złożenia 
oświadczeń o zgodzie na wykonanie prac, ilości osób z danej miejscowości.  
Po zamknięciu listy chętnych rozpoczną się prace geodezyjno-projektowe niezbędne 
do uzyskania pozwoleń budowlanych. Wyraża przekonanie, że ten program  
w przyszłym roku ruszy wraz z budową kanalizacji. 
 
Radny M.Dyko – złożył oficjalny wniosek, aby poszczególne komisje Rady Gminy 
przy pracach nad projektem budżetu gminy na 2010 r. przeznaczyły większą ilość 
środków finansowych  na remonty dróg gminnych, - jest to apel kierowany do 
przewodniczących tych komisji i ich członków. 
  
Wójt – stwierdził, że rozumie intencje radnego, ale termin składania wniosków 
upłynął 15 października br.  
 
Radny S.Szudzik – poinformował, że wyjeżdżając ciężarowym samochodem od 
strony Wagańca na krajową jedynkę jest bardzo słaba widoczność w związku z 
umieszczonym tam foto- radarem, jest on za blisko skrzyżowania i dużym 
samochodem nic nie widać od strony Torunia.  Prosi o zgłoszenie tej sprawy 
odpowiednim władzom – o spowodowanie możliwości przesunięcia tego foto-
radaru o 10 – 15 m w kierunku Torunia. 
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Składa również wniosek o wyczyszczenie rowów w kierunku Sierzchowa, z uwagi 
na zbliżającą się zimę i zasypanie śniegiem to ten odcinek drogi jest zawsze 
nieprzejezdny. 
 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i  udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – stwierdziła, że nie jest w stanie zliczyć ile razy 
było zgłaszane o naprawę oświetlenia ulicznego w m.Zbrachlin od szkoły  
w kierunku „figurki” rozjazd w kierunku Wagańca, Plebanki i Bertowa. 
Do tej pory nic w tym temacie nie jest robione, a zgłaszane jest już ok. 6 m-cy. 
 
Wójt – poinformował, że tyle razy również było zgłaszane do Zakładu 
Energetycznego – odpowiedź jest jedna w tej chwili nie ma wysięgnika, który pracuje 
przy usuwaniu awarii. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – poruszyła temat budowy drogi Nieszawa- Ujma . 
To skrzyżowanie w kierunku  Sierzchowa jest bardzo strome, można by było ten 
odcinek drogi i ten łuk złagodzić na prawą stronę. Nie wie jak to wygląda w planach 
– ale wyraża zgodę na oddanie  części działki. Aby był ten łuk szerszy, gdyż jak jest 
wypadek na krajowej jedynce, to samochody się tam nie mieszczą. 
   
W trakcie wypowiedzi Wójta na obrady przybył radny J.Nowak – godz. 1105 
 
Wójt – stwierdził, że przekaże tę propozycję, ale jest to program finansowany  
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego – budowa drogi Nieszawa – Ujma Duża, czyli przez środki z zewnątrz . 
 
Sołtys H.Kułakowska – poruszyła sprawę dowozu dzieci do szkoły przez 
m.Józefowo – stwierdzając, „że chwała za to, że on tam kursuje” , ale droga jest  
w fatalnym stanie , same dziury.  
 
Wójt – poinformował, że autokar ta droga już w tym kierunku nie będzie jeździł. 
 
Sołtys H.Kułakowska – stwierdził, że przykro to słyszeć, gdyż są tam dzieci które 
powinny być dowożone. 
  
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił uwagę na znaki przed i za przejazdem 
kolejowym w m.Bertowo- Zbrachlin. Znaki te są poprzewracane i powyrywane. 
 
Wójt – poinformował, temat ten jest znany, są one naprawiane, nie wie co z tym 
zrobić, kto jest tam tak uparty, aby je niszczyć. Taka sytuacja jest na terenie całej 
gminy, jest postępujący wandalizm jeżeli chodzi o znaki i trudno jest temu zapobiec. 
 



 
11 

Sołtys Szpitalki G.Szopa – ponawia wniosek o naprawę mostku w m.Szpitalka od 
strony Oczyszczalni Ścieków, ten mostek został przerobiony z dwóch rynien na 
jedną i dlatego jest zarwany, wnosi również o usunięcie drzewa przy drodze. 
 
Sołtys J.Wiwatowski – stwierdził, że na początku roku była mowa, że są zniszczone 
drogi i konieczna jest ich naprawa, aby można było po nich przejechać , natomiast 
droga Sierzchowo – Konstantynowo była remontowana, miała być zaklinowana 
materiałem tzw. podbudową i okazało się , że teraz nie można po niej przejechać 
samochodem , a tym bardziej rowerem. 
 
Wójt – stwierdził, że do tego materiału na zaklinowanie tych  dróg wszyscy wnoszą 
pretensje – sytuacja powinna się poprawić w przyszłym tygodniu. 
 
Radny J.Kłos – złożył wniosek o postawienie wiaty w Niszczewach dla dzieci 
dojeżdżających autokarem szkolnym. Wnosi również o remont drogi  
w m.Zosin. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że co sesja jest temat remontu dróg gminnych , 
dlatego też ponawia sprawę  wniosku o budowę 1 km dogi gminnej w roku  
i wówczas ubywałoby tych dróg do naprawy. Proponuje przyjąć ta propozycję jako 
honor dla Rady i Wójta.  
 
Radny K.Rydlewski – poruszył sprawę rotacyjnego wyłączenia oświetlenia 
ulicznego – czy pozostanie tak w nieskończoność,  czy do polepszenia się sytuacji? 
Na tej oszczędności to się nie zyska, tylko straci. Lampy na końcu sadu w Plebance 
potrafią się palić jeszcze o godz. 1000. Może wytłumaczyć mieszkańcom, że światło 
jest wyłączane w ramach oszczędności, ale jak w takim przypadku to tłumaczyć,  
a nie jest to odosobniony temat. W miejscowości Bertowo też paliły się lampy  
w okresie jesienno- zimowym w ubiegłym sezonie do godzin południowych. 
 
Wójt – poinformował, że tam gdzie jest możliwość to gasną wszędzie . W tej chwili 
powinny być inaczej ustawione, interweniował do Energetyki, aby zostały one 
wyregulowane. N terenie gminy są krótkie odcinki z 2, 3 i 4 lampami, gdzie 
sterowanie takie zaawansowane nie jest podłączone. Już od szeregu lat wnioskuje, 
aby Energetyka połączyła te odcinki w większe obwody. Jednak energetyka twierdzi, 
że transformator to jest „rzecz święta” i to jest jeden obwód. Tam gdzie są linie 
dłuższe jak np. w kierunku cmentarza w Zbrachlinie jest inna sytuacja. A na małych 
odcinkach są problemy, gdyż jest mały obwód i nie można ustawić. 
Stwierdził również , że współpraca  jest żadna z Energetyką.  
  
Radny J.Nowak – stwierdził, że zgadza się z Panem Wójtem, gdyż 3 tygodnie 
chodził do Pani Kozłowskiej Podinsp. ds. budownictwa i razem dzwonił do 
Energetyki i rzeczywiście Energetyka lekceważy te zgłoszenia. Jest taka sytuacja  
w Wagańcu, że oświetlenia gaśnie o godz. 2300, a o 2330 przyjeżdża pociąg, gdzie 
młodzież przyjeżdża ze szkoły i mieszkańcy z pracy. 
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Radna J.Michalska – stwierdziła, że nie zgadza się na odpowiedź Pana Wójta do 
Sołtysa Michalina w sprawie oświetlenia w Michalinie. Tam autostrada w niczym nie 
przeszkadza, to jest koniec wsi. 
 
Wójt – poinformował, że nie chodzi tu o autostradę, tylko o dobudowę ok. 1 km 
kabla sterującego do 3 lamp, jest to duży koszt. Jest to decyzja , gdzie przeznaczyć 
pieniądze , na jaką inwestycję, w budżecie nie ma tych pieniędzy . 
 
Radna J.Michalska – wnosi o naprawę drogi od Arian do krajowej jedynki. Składa 
również formalny wniosek o utwardzenie asfaltem drogi w m.Kolonia Święte . 
 
 
Wnioski zgłoszone na XXX Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez sekretarza 
obrad – E.Pietrus: 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko 
1. Zaplanowanie w budżecie gminy na 2010 r. większych środków finansowych na 
remont dróg gminnych w budżecie na 2010 rok. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Szpitalki  G.Szopę  
2. Naprawa drogi w m. Szpitalka. 
3. Naprawa mostka w m.Szpitalka droga Szpitalka od strony Oczyszczalni Ścieków.   
 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  
4. Dokończenie oświetlenia – 3 lampy w m.Michalin  
5. Naprawa drogi od Arian do krajowej jedynki. 
6. Utwardzenie asfaltem drogi w m.Kolonia Święte. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika. 
7. Wyczyszczenie rowów w kierunku Sierzchowa. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa 
8. Postawienie wiaty w Niszczewach dla dzieci dojeżdżających autokarem szkolnym. 
9. Remont drogi w m.Zosin. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem wniosków z sali zamknęła dyskusje  
i na wniosek radnego J.Nowaka zarządziła 10 min przerwę   
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady godz. 1130 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.  
Zmiany te były analizowane przez Komisję Budżetową w dniu 29 października br.  –  
projekt uchwały stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 
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Dochody  
Dz.010 – ROLNICTWO - zwiększono o 1.000 zł planowane wpływy z tytułu opłat  
za przełącza do sieci wodociągowej. 
 
Dz.600 –  DROGI GMINNE – na podstawie  umowy zawartej w dniu 03 lipca 2009 r. 
oraz późniejszego aneksu Nr 1 z dnia 28 września 2009 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym naszego województwa na lata 2007-2013,  
a gmina Waganiec przyznano dofinansowanie w formie refundacji projektu 
„Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie 
Nowym, Wójtowce (Plebance)”.  
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości 286.955 zł. 
Również w tym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 500 zł z tytułu sprzedaży 
składników majątkowych. 
 
Dz.700 –  GOSPODARKA MIESZKANIOWA – urealniono planowane wpływy  
z tytułu dostawy ciepłej wody dla mieszkańców, zmniejszając 0 2.500 zł. Ponadto 
zwiększono o 1.600 zł wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów. 
 
Dz.750 – ADMNISTRACJA PUBLICZNA – na podstawie decyzji Wojewody 
Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmniejszono o 3.600 zł dotację 
celową przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego 
i Obrony Cywilnej. 
 
Dz.756 – WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT – w zakresie pozyskiwanych 
podatków i opłat lokalnych dokonano korekt  niektórych planów. Zwiększono  
o 1.671 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczonego przez 
osoby prawne, zwiększono również o 1.000 zł wpływy  z podatku od spadków  
i darowizn (osoby fizyczne) oraz zmniejszono  o 25.999 zł podatek od czynności 
cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne. 
 
Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – na podstawie aneksu do wcześniejszej 
umowy zmniejszono o 48.389 zł pomoc finansową z budżetu Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z Funduszu wsparcia na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „poprawa infrastruktury oświatowej poprzez 
rozbudowę budynku zajęć praktyczno – technicznych z jednoczesna zmiana 
użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. 
 
Dz.852- POMOC SPOŁECZNA – Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  
02 października 2009 r. zwiększył plan dotacji celowych o 571 zł z przeznaczeniem 
na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne ( w ramach zadań zleconych). Równocześnie zmniejszył o 571 zł plan na te 
same zadania, ale w ramach zadań własnych gminy. 
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Decyzją z dnia 26 października 2009 r. zwiększono plan dotacji celowych o 53.722 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 
gwarantowanej z budżetu państwa. 
 
Dz.- 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kolejną decyzją 
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 października 2009 r. zwiększono 
dotacje celowe o 52.056 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli na stypendia dla uczniów. 
 
Dz. - 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 
wprowadzono kwotę 1.000 zł planowana do pozyskania za przyłącza do sieci 
kanalizacyjnej. 
 
Wydatki 
Dz.- 400 – DOSTARCZANIE WODY – dokonano przesunięcia kwoty 1.000 zł  
w ramach środków będących do dyspozycji Stacji Uzdatniania Wody z poz. 
materiały do poz. usług.  
 
Dz.600 – DROGI GMINNE – wprowadzając po stronie dochodów dotację 
rozwojową w kwocie 286.955 zł należy dokonać odpowiednich zapisów również po 
stronie wydatków budżetowych. Wycofano finansowanie środkami własnymi  
w kwocie 573.910 przy równoczesnym wprowadzeniu kwoty 286.955 zł jako udział 
gminy w realizacji zadania w ramach podpisanej umowy zapisano w § 6059 oraz 
286.955 – jako środki do zwrotu przez Instytucję Zarządzającą Projektem w § 6058. 
 
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – przeznaczono kwotę 1.500 zł na 
zakup od Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka działki o pow. 16 m2 pod planowaną 
przepompownię ścieków.  
Zwiększono o 1.500 zł kwotę zaplanowaną na wymianę kasety sterującej w kotłowni 
olejowej w Arianach. 
Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego za kwotę 12.000 zł. Tym samym 
nie zostanie wykonana oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym  
w Niszczewach. 
 
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – realizując wnioski zgłoszone przez 
mieszkańców przystąpiono do opracowania Planów Odnowy Miejscowości Plebanka 
i Brudnowo. Koszt obu opracowań wyniosą 12.200 zł. 
W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy 
wojennych przemieszczono kwotę 500 zł z poz. pozostałe usługi do poz. materiały. 
 
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w konsekwencji zmniejszenia przez 
Wojewodę dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu 
Cywilnego i Obrony Cywilnej o 3.600 zł dokonano korekt w kilku pozycjach planu 
na łączną kwotę zmniejszenia. 
W ramach planu finansowego Urzędu Gminy przesunięto kwotę 9.000 zł z poz. 
materiały do usług. Dodatkowo poz. usług zwiększono o 2.000 zł.  
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Uzyskana kwota 11.000 zł zostanie przeznaczona na wymianę trzonu kotła 
olejowego zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy. 
Zwiększono o 500 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów, nagród, upominków 
w ramach tzw. promocji gminy. 
Kwotę 5.000 zł przewidzianą na opłacenie  usług Orkiestry działającej przy ZG OSP  
przemieszczono do poz. materiałów, co pozwoli na zakup dodatkowych 
instrumentów muzycznych. 
 
Dz. 754 – JEDNOSTKI OSP – Zarząd OSP Włoszyca złożył w dniu 20 października 
2009r. wniosek o zwiększenie tegorocznego budżetu o 1.000 zł. Kwota umożliwi 
dokończenie wymiany okien w budynku remizy. 
 
Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem 
z dnia 21 października 2009 r. wniosła w imieniu dyrektorów placówek oświatowych 
o dokonanie szeregu zmian w planie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zarówno 
nauczycieli (od miesiąca września br.) jak i pracowników obsługi (z wyrównaniem 
od m-ca kwietnia) br. Należy zwiększyć środki na ten cel na ogólna kwotę  
79.000 zł. 
Wcześniejsze pismo z dnia 20 października 2009 r. kierownika Zespołu Obsługi 
Szkół dotyczyło zmian w planach finansowych poszczególnych placówek i Zespołu 
w ramach wydatków pozapłacowych. Wójt wyraził zgodę na przesunięcia środków 
w ramach  kwot będących do dyspozycji poszczególnych jednostek. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudnowie ponadto wnioskował o zwiększenie 
tegorocznych środków o 2.800 zł w związku z zaistniałą koniecznością remontu 
szkolnej kotłowni c.o. obejmującej wymianę kaskady oraz głównego termostatu wraz 
z przeinstalowaniem czujników termicznych. Kwota pozwoli również na naprawę 
skoordynowanych fragmentów instalacji centralnego ogrzewania oraz na 
podłączenie trzech grzejników . 
Realizując wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach zwiększono o 
7.000 zł środki na przystosowanie pomieszczeń budynku gospodarczego do potrzeb 
mini przedszkola. Przedszkole powstaje w ramach realizacji projektu pod nazwą 
„Lepszy start – lepsza przyszłość” realizowanego wraz z sześcioma gminami 
powiatu aleksandrowskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Urealniono plan zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku zajęć praktyczno 
– technicznych z jednoczesna zmiana użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe 
w Zbrachlinie”. Kwota 276.982 zł została przeznaczona na realizacje innych zadań 
budżetowych . Zmieniono ponadto źródła finansowania zadania w zakresie środków 
Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono o 48.389 zł 
na podstawie aneksu z dnia 11 września br. 
 
Dz.852- POMOC SPOŁECZNA – W związku ze zmiana poczynioną po stronie 
dochodów w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy zmniejszyć  
o 571 zł kwoty przewidziane na to zadanie w ramach zadań własnych na rzecz zadań 
zleconych. 
W dniu 20 października 2009 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wniosła o dokonanie zmian w ramach posiadanych środków.  
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Kwotę 80 zł przesunięto z poz. materiały do poz. zakup usług zdrowotnych (Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz 250 z poz. pozostałych usług do poz. akcesoria 
komputerowe (świadczenia rodzinne). 
Kwotę 53.722 zł przyznana w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłatę 
zasiłków okresowych. 
  
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwotę 52.056 zł otrzymana 
w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów. 
Podobnie jak w dz. Oświaty zwiększono kwoty zaplanowane na wypłatę 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych. Uwzględniono 
podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca września br. 
 
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 
zmniejszono o 18.000 zł kwoty zaplanowane na realizacje zadania inwestycyjnego , 
dotyczącego rewitalizacji zbiornika wodnego W Zbrachlinie . Zmieniono również 
źródła finansowania zadania , wycofując środki z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich pozostawiając własne. 
 
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zmniejszono o 362.265 zł środki 
przewidziane w roku bieżącym na realizację kolejnego zadnia inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy 
centrum sportowo – rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. 
Urealniono źródła finansowania zadania. Wycofano środki PROW pozostawiając 
dotacje Wojewody oraz środki własne. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję . 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego: dział 801 zmniejszono  
o 48.389 zł (str.7); dział 801 zwiększenie środków na kwotę 79.000 zł.(str.9) oraz dział 
926 zmniejszono o 362.265 zł środki przewidziane w roku bieżącym na realizację 
kolejnego zadnia inwestycyjnego ( str. 10)? 
 
Wójt – – poinformował, że w dziale „oświata i wychowanie” dokonano zmniejszenia  
zgodnie z podpisana umową powinno wpłynąć 4000.000 zł, ale nie więcej niż 70% 
wartości zrealizowanego zadania. Po rozstrzygnięciu przetargów okazało się, iż 
koszty inwestycji będą znacznie niższe, niż te które planowano podstawie 
kosztorysów. Deklarowane przez Marszałka wsparcie 70% stanowi kwotę 351.611 zł. 

W sprawie placówek oświatowych o dokonanie zmian w planie wynagrodzeń 
– w bieżącym roku zmieniła się ustawa dotycząca środków płac i zasad 
wynagrodzeń . Nauczyciele z góry mieli zapewniony wzrost płac od września, 
natomiast pracownicy obsługi szkół mieli zmienianą siatką płac – w poprzednich 
latach Rada Gminy ustalała siatkę płac dla pracowników obsługi nie będących 
pracownikami oświaty. Od tego roku wprowadzono zmiany polegające na tym, że 
dotyczy to wszystkich pracowników nie pedagogicznych i obejmuje to podobnie jak 
nauczycieli zakres podwyżek przewidzianych ustawą, opartych regulaminem dla 
poszczególnych jednostek od m-ca kwietnia. 
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Jeżeli chodzi o wycofanie środków finansowych z PROW na realizację 
kolejnego zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, 
modernizacja trybun w ramach rozbudowy centrum sportowo – rehabilitacyjnego  
w Zbrachlinie” , są dlatego gdyż do dnia dzisiejszego nie dokonano otwarcia naboru 
wniosków . W tej chwili nie wiadomo kiedy ten program zostanie uruchomiony .  
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią 
M.Kulińską . 
 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformował, że komisja analizowała proponowane 
zmiany w budżecie na 2009 r. w dniu 29.10.br. , po szczegółowych wyjaśnieniach 
przedstawionych przez Panią Skarbnik – komisja jednogłośnie przyjęła 
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2009 r. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i następnie poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2009 r. – stanowiący  zał. nr 4  do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXX/164/09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2009 – stanowi ona zał. nr 5  do protokołu. 

 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu 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. Poinformowała, że radni  
w materiałach otrzymali projekt uchwały, czy są zapytanie do tego projektu  
i złącznika? 
 
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 6 do protokołu.,  
i poddała jego treść pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXX/165/09 w sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009 rok   - stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 
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Ad.10 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że następnym punktem przyjętego 
porządku obrad jest - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 
Niszczewy. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła Wójta  
o przedstawienie uzasadnienia do tego punktu. 
 
Wójt – poinformował, że nieruchomości objęte uchwałą są własnością Gminy 
Waganiec. Zostały skomunalizowane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – 
Pomorskiego znak G.VI.7222/12/2/91 z dnia 20.11.1991r.  Nieruchomości te są  
niezabudowane i znajdują się na terenie, dla którego Gmina Waganiec nie posiada 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Posiadają dostęp do nie urządzonych  dróg gminnych (działki nr 163 i 167)   
i mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (po uzyskaniu decyzji  
o warunkach zabudowy). Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości może wpłynąć 
na dalsze tworzenie zwartej zabudowy mieszkaniowej na terenie miejscowości 
Niszczewy.  
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła dyskusję  
i przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niszczewy.   – stanowi on zał. 

nr 7 do protokołu. 

Zarządziła głosowanie nad projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXX/166/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych położonych w miejscowości Niszczewy. -  stanowi ona zał. nr 9  do 

protokołu. 

 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane  
z inwestycjami infrastrukturalnymi. Wraz z zaproszeniami radni otrzymali projekt 
uchwały. Poprosiła Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia . 
 
Wójt – poinformował, że wymienione w projekcie uchwały nieruchomości są 
własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Stanowią 
działki przyległe do drogi gminnej położonej w Wiktorynie. Działki zostaną 
przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego, są to działki położone  
w miejscowości Wiktoryn oznaczone numerami: 
- 75/4 o pow. 0,0445 ha (KW 761), 
- 74/1 o pow. 0,0500 ha (KW 759), 

- 70/2 o pow. 0,0800 ha (KW 16061). 
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Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła dyskusję  
i przedstawiła projekt uchwały podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele 
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi  – stanowi on zał. nr 10  do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXX/167/09  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi  -  stanowi ona zał. nr 10  do protokołu. 

 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na okres 3 lat.  W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, czy są 
pytania? 
 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do uchwały – dotychczasowy najemca lokalu 
użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego przy ul. Dworcowej 
11 w Wagańcu , firma „GRENE” zwrócił się do Wójta Gminy Waganiec z prośbą  
o przedłużenie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat. Przedmiotowa umowa 
zawarta była na  czas oznaczony od dnia 12 listopada 2006 r. do dnia 11 listopada 
2009 r.   

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591   
z późniejszymi zmianami)  zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła dyskusję  
i przedstawiła projekt uchwały podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat – stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXX/167/09  w sprawie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat - stanowi ona zał. nr 13  do protokołu. 

 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – zgodnie z następnym punktem porządku obrad poprosiła  
o wgląd do materiałów otrzymanych przez radnych w materiałach przesłanych na 
sesję tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/7 w miejscowości  
Sierzchowo . 
Poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia . 
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Wójt – poinformował, że nieruchomość wymieniona w uchwale jest własnością 
Gminy Waganiec. Jest  niezabudowana i znajduje się na terenie, dla którego Gmina 
Waganiec nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dotyczy kiludziesięcio - metrowej powierzchni będącej łącznikiem pomiędzy działką 
z parkiem, szkołą , a remizą . O wykup przedmiotowej nieruchomości zwrócił się do 
Wójta Gminy użytkownik wieczysty działki sąsiadującej (nr 145/8).  
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – stwierdziła, że w na początku nie wiedziała która jest 
to działka , jednak już teraz wie, chodzi o działkę którą ten Pan sobie uporządkował , 
a teraz chce wykupić.  
 
Radny S.Szudzik – poinformował, że jest to osobna działka ok. 1 ara, zwrócił się  
z zapytaniem jak Pan Wójt odnosi się do tego wykupu? 
 
Wójt – poinformował, że w tej chwili nie jest za sprzedażą tej działki dopóki się nie 
wyjaśni sprzedaż budynku szkoły i parku. 
 
Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/7  
w miejscowości  Sierzchowo sprawie - stanowi on zał. nr 14 do protokołu., i poddała 
jego treść pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – w wyniku głosowania przy 3 głosach „za”,  
9 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” odrzuciła proponowaną 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr ewidencyjnym 145/7 w miejscowości  Sierzchowo - stanowi ona zał. 

 nr 15  do protokołu. 

 

Ad.14 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wyrażenie opinii o zamiarze zamiany działek pod drogę gminną w Nowym 
Zbrachlinie. Poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienie do tej opinii. 
 
Wójt – poinformował, że przed obradami rozłożył materiały wstępne propozycje 
mapki dotyczące tej zamiany oraz przybliżone rozliczenie tej powierzchni- stanowią 

one zał. Nr 16 do protokołu. 

 
Jest to droga , która przechodzi praktycznie przez gospodarstwo rolne Pana Piotra 
Wiatrowskiego. Pan Wiatrowski nie mógł przybyć  na obrady w dniu dzisiejszym, 
jednak jego nieobecność jest usprawiedliwiona – po rozmowie z nim uzyskał 
informację, że wyraża on zgodę na ta zamianę, na działkę, która przebiega przez 
nowopowstałe osiedle w Nowym Zbrachlinie. Zgodnie z mapką wynik będzie taki, 
że zostanie wyłączony pasek żółty z mapy na władanie Pana Wiatrowskiego (działka 
gminna) , a przyjęty zostanie ten niebieski pasek plus ten pomarańczowy.  
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Różnica pomiędzy powierzchniami zakładając, że dojdzie to poszerzenie trzy 
metrowe wynosić będzie 621 m2 , gdybyśmy zamienili tylko ten żółty pasek na 
niebieski, to by były prawie takie same odcinki – 585 m2 . Patrząc 
perspektywistycznie , że to osiedle będzie budowane, będzie potrzebny chodnik 
korzystnie byłoby to przygotować pod ten ciąg. 
Dlatego też chciałby znać opinię Rady, aby podjąć dalsze działania z ta zamianą  
i przygotować projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wyrażenie opinii na zamianę 
działek w m. Nowy Zbrachlin. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie wyraziła pozytywna opinię  
w sprawie zamiany działek w m. Nowy Zbrachlin. 
 
Wójt – poinformował, że w dniu wczorajszym na komisji budżetu poruszony został 
temat wykupu gruntu, nie został on umieszczony w porządku obrad , jednak przy tej 
okazji przedstawi go Radzie. Poprosił radną M.Kulińską o przedstawienie tej 
sprawy. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że na komisji budżetowej w dniu wczorajszym 
zwracała się do Wójta i złożyła wniosek o zakup malej działki na poszerzenie drogi 
w m.Bertowo. Wiadomo, że w br. drogi asfaltowej w Brudnowie nie będzie, ale 
będzie budowana w przyszłym roku na wiosnę , w związku ze strategią rozwoju 
gminy, którą Rada przyjęła jest rozwój gminy. Przez Bertowo będzie budowana 
ścieżka rowerowa od Lubania do Nieszawy. Jest mieszkaniec gminy w Bertowie  
w wieku 97 lat ma on małą działkę , którą chce sprzedać tanio, tą działkę wycenia na 
4 tys. zł. Można by było ją przeznaczyć na przystanek tej ścieżki rowerowej, lub 
poszerzenie drogi. 
 
Wójt – poinformował, że jest to działka na wydzielenie obszaru tej drogi, 
poszerzenie jej pod potrzeby tej ścieżki, która połączy ten ciąg nadwiślany – ścieżki 
rowerowej planowanej od Włocławka do  Torunia. 
To działanie nie jest już na teraz. Jeśli chodzi o koszty , to na dzień dzisiejszy nie jest 
w stanie powiedzieć jakie będą. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wyrażenie opinii na zakup działki 
w m.Bertowo. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła pozytywną opinię  
w sprawie wykupu działki w m.Bertowo. 
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. wyrażenie 
opinii o projekcie Herbu Gminy, Flagi i Symboli Gminnych . Przed obradami zostały 
rozłożone materiały – zarys historyczny i podstawa prawna Herbu Gminy Waganiec 
opracowany przez dr Gerarda Kucharskiego Uniwersytet im.A.Mickiewicza  
w Poznaniu – stanowi on zał. nr 17 do protokołu.   Poprosiła Wójta o przedstawienie 
uzasadnienia.  
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Wójt – poinformował, że w związku z obszernym materiałem i problemami  
z drukarką (materiał w kolorze) w materiałach przesyłanych na sesje ten zarys 
historyczny i propozycje herbu nie zostały przesłane wcześniej, jednak 
poinformował radnych o możliwości wglądu do tych materiałów w Urzędzie. 
Poinformował, że zgodnie z decyzją Rady Gminy zlecił prace Panu Gerardowi 
Kucharskiemu, który opracował dla gminy propozycję herbu, flagi  
i pieczęci. Gmina Waganiec jako jednostka samorządowa nie ma tradycji 
heraldycznych.  
Według tego opracowania podczas zaborów i księstwa Warszawskiego używano 
symboliki państwowej, m.in. pieczęci z orłem polskim, a od połowy XIX w- z orłem 
rosyjskim. W II Rzeczypospolitej i od 1945 r. używane były ponownie pieczęcie  
z orłem polskim.  W opracowaniu herbu, flagi i pieczęci postanowił skorzystać  
z tradycji parafii w Zbrachlinie, która swym zasięgiem pokrywa się z terytorium 
gminy. Przygotowane zostały dwa projekty, które nawiązują do patronów 
zbrachlińskiej parafii - św.Jakuba Większego Apostoła i św. Wojciecha Biskupa 
Męczennika, patrona od 1909 roku. Projekty nie wykorzystują postaci świętych ,  
a jedynie ich atrybuty. 

W I projekcie w czerwonym polu znajduje się złota laska pielgrzyma 
zwieńczona muszlą i skrzyżowana ze złotym pastorałem. W podstawie tarczy  
są dwie srebrne fale. To z kolei symbol Wisły, do której przylega terytorium gminy. 
  W II projekcie ma takie samo tło i fale, ale złoty pastorał krzyżuje się  
z obnażonym srebrnym mieczem (ostrzem w dół). Pastorał nawiązuje do  
św. Wojciecha Biskupa Męczennika. Natomiast zarówno laska pielgrzyma, jak  
i miecz to symbole związane ze św.Jakubem.  
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
 
Radny M.Dyko - stwierdził , że ma uwagi do wyrażenia swojej opinii: 
- otrzymał te materiały w dniu dzisiejszym, rozumie, że były do wglądu i teraz 
przeanalizował wstępnie stwierdza, że jest to za mało czasu do przestudiowanie 
tego, zapoznania się w historii powstania tych herbów - potrzebuje na to czasu. 
Poinformował, że w dniu dzisiejszym wyrażenie opinii będzie trudne. 
Po wstępnym zapoznaniu poinformował, że jest katolikiem jednak, te propozycje 
zostały przyjęte i oparte na parafii Zbrachlin- gmina Waganiec nie składa się tylko na 
parafii Zbrachlin – jest Parafia Brudnowo, Nieszawa i częściowo Raciążek. Dlatego 
należałoby się zastanowić – przeciętny mieszkaniec spojrzy na ten miecz i buławę  
i to nic mu nie powie. Nie wie jak wyglądały te uzgodnienia np. z wielkim 
miłośnikiem gminy  Waganiec (byłym jej mieszkańcem) historykiem Panem 
Leszkiem Cieślakiem. Pan Cieślak mógłby tez swoja opinię w tym temacie wyrazić – 
jest to człowiek zagłębiający się w historii gminy. Podsumowując stwierdził, że 
opinia jego jest taka , aby odłożyć ten temat na następne obrady . 
 
Wójt – poinformował, że Pan Cieślak niewątpliwie jest wielkim miłośnikiem gminy  
i ma ogromną wiedzę. Jednak przy pracach nad herbem udostępnił namiary dla obu 
panów , czy się kontaktowali to nie wie. 
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Zarzuty, że preferowana jest parafia Zbrachlin – to nie jest parafia tylko odniesienie 
historyczne do tych gruntów właśnie w Zbrachlinie. Nie chce wchodzić  
w heraldykę, czy autor miał rację, czy też nie – ale są to dokumenty historyczne  
i odniesienie do tych faktów. 
 
Radny J.Nowak – poinformował, że materiały otrzymali również sołtysi i może by 
się też wypowiedzieli w tej sprawie – wniosek do przewodniczącej rady o udzielenie 
głosu obecnym na sali sołtysom. 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu sołtysom w sprawie opinii nt. herbu gminy. 
 
Sołtys Szpitalki G.Szopa- poinformował, że jeśli są uwagi do której parafii należy 
się odnieść – to może należałoby przyjęć herb gminy , a jak ktoś chce herb kościelny 
to jest inna sprawa i wówczas kościół niech przyjmie swój herb. 
 
Radny M.Dyko – złożył formalny wniosek o przełożenie wyrażenia tej opinii na 
następne obrady sesji. 
 
Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie wniosek radnego M.Dyko. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 2 głosami „za”, 10 głosami „przeciw”  
i 2 głosami „wstrzymującymi” odrzuciła wniosek radnego M.Dyko o przesunięcie 
punktu dot. opinii w sprawie herbu na następne obrady sesji. 
 
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że w przedstawionych materiałach jak 
wcześniej wspomniał Pan Wójt są dwie propozycje Herbu i Flagi, dlatego też 
pozwoli sobie poddać je pod głosowanie , i tak: 
 
Projekt I – w polu czerwonym skrzyżowana laska pielgrzyma zwieńczona muszlą, 
złota, w lewym skosie i pastorał złoty, w prawym skosie. W podstawie tarczy dwie 
fale srebrne (ilustracja 1a w otrzymanych materiałach). 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – brak  głosów „za” (0), odrzuciła I projekt 
Herbu i Flagi. 
 
Projekt II – w polu czerwonym skrzyżowany miecz obnażony złoty, ostrzem w dół, 
w lewym skosie i pastorał złoty, w prawym skosie. W podstawie tarczy dwie fale 
srebrne (ilustracja 1 b w otrzymanych materiałach). 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosów „za” , 1 głos „przeciw” i 2 głosy 
„wstrzymujące” przyjęła II projekt Herbu i Flagi. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady – poinformowała, że jednym z symboli samorządu 
terytorialnego w myśl woli ustawodawcy, są pieczęcie. Zaproponowała pieczęcie 
urzędowe z godłem Gminy i majuskułowym napisem otokowym: RADA 
GMINYWAGANIEC, drugą z napisem GMINA WAGANIEC oraz trzecią z napisem 
WÓJT GMINY WAGANIEC (Ilustracja 3 a-b). Poinformowała, że w związku z 
wcześniejszym głosowaniem przyjęta jest propozycja z herbem – ilustracja 1b, 
dlatego też proponuje pod głosowanie pieczęć z ilustracji 3b bez otoku w pierwszej 
kolejności : 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – brak  głosów „za” (0), odrzuciła pieczęć bez 
otoki- ilustracja 3b. 
 
Przewodnicząca Rady -  poddała pod głosowanie propozycję pieczęci z otokiem. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosów „za” , 1 głos „przeciw” i 2 głosy 
„wstrzymujące” przyjęła pieczęć z otokiem – ilustracja 3b. 
 
Wójt – podziękował za wyrażoną opinię, stwierdził, że herb gminy powinien łączyć 
społeczność gminy , a nie dzielić , stwierdził, że dalszym krokiem z tymi przyjętymi 
propozycjami będzie przesłanie ich do  Komisji Heraldycznej do zatwierdzenia.  
 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – w związku z następnym punktem porządku obrad tj. raport 
o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2008/2009 powitała 
zaproszonych gości: Kierownika Zespołu Obsługi  Szkół – Marię Bińkowską, 
Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie- Violettę Smulską, Dyrektora Zespołu Szkół 
w Brudnowie – Stanisława Kamińskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Niszczewach – Mirosławę Grzegórską . 
Poinformowała, że w materiałach radni otrzymali ten raport, następnie udzieliła 
głosu Pani M.Bińkowskiej. 
 
Kierownik ZOS – dokonała pokazu, prezentacji na slajdach dotyczących raportu  
o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2008/2009. 
Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2008/2009  
w dwóch egz. – stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – po prezentacji otworzyła dyskusję, udzielając głosu 
wszystkim obecnym na sali.  
 
Radna M.Kulińska – poinformował, że z przedstawionych materiałów wynika, że  
w szkołach odbywają się różne konkursy i wie , że dzieci są bardzo zdolne, może 
powinny być organizowane spotkania dla społeczności gminnej z poza szkoły. 
Rozumie , że w szkołach nie ma dużych sal, ale można by wyjść do społeczności  
o coś pokazać w szkołach. Większość społeczeństwa o tym nie wie , tylko Ci co ich 
dzieci chodzą do szkoły. Niedawno dowiedziała się od radnej Michalskiej, iż  
w szkole w Niszczewach było otwarcie przedszkola i był piękny występ dzieci  
z przedszkola są to przepiękne chwile i można by te dzieci podziwiać na zewnątrz.  
 
Dyrektor V.Smulska – poruszyła sprawę dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. 
Gdyż to dowożenie jest takim ogranicznikiem , bo oferta szkół jest bardzo bogata , 
natomiast dzieci niejednokrotnie nie mogą skorzystać z tej oferty, ten dowóz 
ogranicza o godz. 1500 -1530 jest koniec zajęć. I wówczas nie ma możliwości , aby te 
dzieci pojawiły się na dodatkowych zajęciach, głównie te dzieci dowożone i ta oferta 
szkół jest uboższa i wyniki byłyby lepsze. Nauczyciele są bardzo dobrze 
wykształceni i starają się przygotować te dzieci jak najlepiej. Jest wiele zajęć 
pozalekcyjnych, gdzie nauczyciele wkładają dużo pracy aby dzieci się więcej 
nauczyły. 



 
25 

Wójt – stwierdził, że te przedstawione materiały są bardzo dokładne, odniósł się do  
informacji z której wynika, że jest dużo dzieci z orzeczeniami i opiniami z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznych. O ile orzeczenia nie skutkują w subwencji 
oświatowej, to opinie skutkują, gdyż koszty z utrzymaniem dziecka w szkole  
z takimi opiniami są ponoszone w całości z budżetu gminy, są to zajęcia rożnego 
rodzaju uzupełniające. Przed kilkoma laty szkoła mogła takiego wskazanego ucznia 
skierować na takie badanie, jeżeli stwarzał problemy w nauce. Od 4 lat skierować 
takiego ucznia może rodzic i rodzice korzystają z tego, jednak jak czytał te opinie, to 
niestety jego zdaniem rodzice krzywdzą dzieci, obciążając je takim ciężarem. Być 
może jest to jego zła ocena , ale tak to wygląda. Ma to wpływ na budżet i na wynik 
egzaminów, bo całe grupy z opiniami są egzaminowane inaczej. Uczniów  
z orzeczeniami jest mniej w porównaniu z Opinami, i niestety to tez ma wpływ na 
wyniki danej szkoły. 
Odniósł się do zajęć pozalekcyjnych, gdy jeżeli rodzicowi zależy , aby dziecko się 
rozwijało, a nie tylko uczyło podstaw, to niestety jest koniecznością  zainwestować  
w dziecko, swoim czasem i dowiezieniem go do szkoły na dodatkowe zajęcia. Podał 
przykład Gminnej Orkiestry, gdzie dzieci systematycznie uczęszczają na zajęcia 
lekcyjne, są przywożone przez rodziców. Autokar dowozi je sporadycznie wówczas 
jak są wyjazdowe koncerty, ale tylko technicznie się zbierają grupowo. I tu widzi , że 
jest inwestycja rodziców w rozwijanie umiejętności dzieci, i nikt nikogo nie dowozi. 
Tu również są regularnie przywożone dzieci z innych gmin i tu można śmiało 
powiedzieć , że jest to Orkiestra nie gminna, ale ponad gminna. Podał jako przykład, 
że jeżeli rodzicom zależy i dbają o dobro dziecka , to ta przeszkoda w formie 
dowożenia nie może przeszkadzać. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – przypomniała, że gmina Waganiec, to  
w większości gmina rolnicza i jest tym rodzicom bardzo ciężko znaleźć czas aby 
dowozić dzieci na takie dodatkowe zajęcia. 
 
Dyrektor S.Kamiński – poinformował, że lokalne środowiska maja zawsze możność 
uczestniczenia w uroczystościach szkolnych. Nie ma jednak takich możliwości 
lokalowych, aby zaprosić całą społeczność gminy. Jest czym się pochwalić w szkole 
dzięki pracy wspaniałego nauczyciela, wybitnego muzyka Pana T.Szudzika. 
Obiecuje, że jeżeli uroczystości w szkole będą miały oddźwięk lokalny i ponad 
lokalny, to powiadomiona będzie szersza społeczność gminy Waganiec. 
Jeżeli chodzi o opinie uzyskane w Poradniach, to może stwierdzić, że nie wszystkie 
opinie, nie wszystkie dysfunkcje powodują , że dzieci piszą w innych warunkach 
sprawdziany. W przypadku Brudnowa, uczniowie mają rożnego rodzaju te 
dysfunkcje, ale one nie były, aż takie , aby byłaby konieczność umieścić  tych 
uczniów w innym pomieszczeniu. I tak jak się trafi populacja uczniów z wieloma 
opiniami, to często jest nauczycielowi trudno uzyskać dobry wynik, i te złe wyniki 
nie są przyczyną złego nauczania, tylko niechęci uczniów. W dzisiejszych czasach 
nauczyciel nie pozwoli sobie na złą robotę, każdy stara się to tak zrobić, żeby 
wywiązać się należycie ze swoich powinności.  
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Bo inaczej nie będzie awansował i jego prace nie będą rosły, a czynnik finansowy jest 
tak istotny, że nie znajdzie się odważny nauczyciel , który by robił fuszerkę 
pedagogiczna – po prostu nie stać go na to aby zarobić mniej. Od nauczania zależą 
jego awanse, jego zarobki itd. 
Czynnik leży tutaj niestety po stronie uczniów i boleje nad tym z kadrą 
pedagogiczną, że nieraz bywa tak ciężko, a zwłaszcza , że ten egzamin nie powoduje 
skutków w ocenie uczniów. Podał przykład: idzie uczeń na egzamin gimnazjalny, 
bierze ten pusty arkusz z pytaniami, i po 5 min. mu się znudzi i oddaje taki sam 
pusty arkusz jaki wziął. Jakie są tu konsekwencje ?- żadne ! Ten uczeń kończy szkołę, 
idzie di szkół średnich, bo na każdego absolwenta gimnazjum czekają szkoły, aby 
pozyskać ucznia. 
 
Wójt – zwrócił się  do obecnych dyrektorów, aby zachęcić ich do korzystania  
z pomocy pozabudżetowych , do pozyskiwania środków z zewnątrz na własną rękę. 
Często to co jest robione w szkole przez nauczycieli należałoby ubrać w formę 
pisemną i złożyć wniosek pozyskując środki na ten cel. Poruszył sprawę 
reklamowania szkół np. na stronach internetowych – strona www. Urzędu Gminy , 
często wnioskował o przygotowanie linków przez szkoły, aby można było się 
zapoznać z życiem szkoły poprzez tą stronę gminy.  
 
Ad.17 
Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta o przedstawienie informacji o złożonych 
oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2008r. 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z zapisem ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym art. 24 h ust.12 zobowiązany jest złożyć Radzie Gminy 
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2008r. 
Z-ca wójta , Skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta zobowiązani byli złożyć je 
Wójtowi Gminy. Radni Rady Gminy, zobowiązani byli złożyć oświadczenia 
Przewodniczącemu Rady Gminy. Oświadczenia te zostały złożone w ustawowym 
terminie i przesłane  do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem 
zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.  
Następnie Wójt przedstawił pisma, które wpłynęły od Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim, w sprawie przedłożenia informacji 
Wójtowi Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z ich analizy oraz Naczelnik Urzędu 
Skarbowego we Włocławku z analizy oświadczenia złożonego przez kierownika 
jednostki organizacyjnej gminy.  
Pisma stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

Poinformował również, że Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy zobowiązani 
byli złożyć w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 
31.12.2008r. – Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu w Bydgoszczy i dotrzymali 
tego terminu. Wojewoda przesłał informację z analizy, nie stwierdzając 
nieprawidłowości w tych oświadczeniach. Pismo stanowi zał. nr 18 do protokołu.  
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Ad.18 
Wójt – powrócił do tematu opinii nt. herbu, gdyż stwierdził, że insygnia gminy mają 
łączyć, a nie dzielić. I jeżeli była taka dyskusja na sali, to może on poczekać jeszcze  
z tym wysłaniem do Komisji Heraldycznej.  
 
Intencją heraldyki jest odniesienie do historycznej przeszłości regionu i skoro 
historyk uznał, że ta przeszłość jest związana z tym co przedstawił, to ciężko jest 
rozważać  i przyjmować, że to mi się nie podoba lub mogą być inne propozycje. 
 
Radny M.Dyko – jego opinia była negatywna dlatego, gdyż jest to wszystko na 
gorąco, a materiały otrzymał w dniu dzisiejszym. 
 
Radna M.Kulińska – stwierdziła, że od roku jest o tym mowa, a materiały były do 
wglądu. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że tak się składa, że na terenach takich jak ten 
tradycja składa się z miecza i pastorału, i tego nie da się zmienić. Tradycja jest 
skromna, nie było ważnej bitwy, ani wielkich rodów. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, stwierdzając, że większość Rady 
wyraziła opinię pozytywną i materiały można wysłać do zatwierdzenia. 
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady – 
zamknęła obrady  XXX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1445              

                                                                                                       
Protokołowała:                                                                                                                                                                


