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Ad.1 
Otwarcia obrad XXXI 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, A.Wiśniewską – radcę prawnego  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 XXXI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXX 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. 

1. dyskusja nad projektem uchwały, 
2. podjęcie uchwały . 

9. Przyjęcie stawki w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę 
obliczenia podatku  rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2010. 

10. Przyjęcie stawki w sprawie ustalenia  podatku leśnego na 2010 rok oraz  
w sprawie  poboru tego podatku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny  
i podatek leśny w 2010 r. 

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

12. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2010 oraz w sprawie  poboru tego podatku.   

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2010 rok. 

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

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

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

       15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu 
Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

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

       16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec  oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych. 

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

   17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  

najmu na okres 3 lat. 

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

      18. Zamknięcie obrad XXXI  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek  . 
 
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 
Viceprzewodniczącą E.Pietrus. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXX 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 XXX Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXX Sesji 
V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
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Ad.5 
Przewodnicząca Rady M.Szejner  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał 14  
zarządzeń: 

1. Zarządzenie nr 53/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2009 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010. 

2. Zarządzenie nr 54/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 listopada 2009 r.   
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, 
regulaminu i składu komisji przetargowej w I przetargu ustnym nieograniczonym na 
sprzedaż działki nr 145/5 o pow.2,5500 ha, położonej w miejscowości Sierzchowo, 
gm.Waganiec. 

3. Zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Waganiec  z dnia 25 listopada 2009 r.  
w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnej : Przewodniczący komisji : 
Wojciech Mańkowski, z-ca przewodniczącego: Ryszard Zwierzchowski, członkowie: 
Ewelina Ferner, Krzysztof Gapski, Joanna Rozwora, Emilia Wyciechowska. 
 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: urodzeń 1, małżeństw 
5, zgonów 2, 2 zameldowania na pobyt stały (spoza gminy), 5 przemeldowań na 
terenie gminy, 7 zgłoszeń pobytu czasowego poza gminą, wydano 21 odpisy aktów 
USC – skróconych, udzielono 6 informacji adresowych na wniosek, wydano 19 szt. 
dowodów osobistych, przyjęto 16 wniosków o wydanie dowodu osobistego, przyjęto 
4 zgłoszenia utraty dowodu osobistego. 

Z zakresu kadr,  zatrudnienie: 
-z dniem 18.11.2009 r. zatrudniono na podstawie umowy na czas 
nieokreślony p. Michała Milaka w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu na 
stanowisku mł. ref. ds. obsługi informatycznej, 
 
-dnia 19.11.2009 r. rozwiązano umowę o prace w związku z upływem 
czasu na jaki była zawarta z Panem Ryszardem Odwrockim, Henrykiem 
Wróblewskim, Panią Urszulą Białkowską (zatrudnionych w ramach 
umowy Nr 4/2009 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych, spełniając zapis §7). 

 
Współpraca z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj: 

- w dniu 17.11.2009 r. do Urzędzie Gminy zgłosił się Pan Roman 
Kapuściński w celu  ustalenia harmonogramu  odbywania  nieodpłatnej 
kontrolowanej  pracy na cele społeczne (6 miesięcy 30godzin w miesiącu), 
 
- w dniu 29.11.2009 r.   zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na   cele   społeczne   Pan   Dariusz   Świtalski   (w   ramach   pracy   
dozorowanej przepracował 120 godzin). 
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Organizacja Imprez: 

-w dniu 11.11.2009 r. odbyły się uroczystości z okazji uczczenia 91 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Uroczystości uświetniły występy: 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu, 
uczniów z Zespołu Szkół w Zbrachlinie, Klubu Seniora Mimoza, oraz 
obecność kombatantów, harcerzy i strażaków ochotników z pocztami 
sztandarowymi. 
 

W zakresie działalności budownictwa i dróg : 
 Wydano: 3 wypisy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania, 
Przestrzennego Gminy Waganiec, 3 decyzje o warunkach zabudowy, 7 zaświadczeń 
o braku planu miejscowego, 1 zawiadomienie o nadaniu numeru nieruchomości,  
1 decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w drodze 
urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową. 
 Wszczęto: 5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego-budowa wodociągu w Plebance,  
 Ogłoszono: w  dniu 23.11.2009 r. ogłoszono l przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 176 o pow. 0,0775 ha, położonej w miejscowości Niszczewy (cena 
wywoławcza 11.550,00 zł + 22% VAT), w dniu 13.11.2009 r. ogłoszono l przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 145/5 o pow. 2,5500 ha (KW WL1 
A/00020178/9 położonej w Sierzchowie (w skład której wchodzą budynek byłej 
szkoły podstawowej oraz zespół pałacowo -parkowy : dwór z oficynami, park) - cena 
wywoławcza 600.000,00 zł (słownie zł: sześćset tysięcy 00/100).  
  
  Zlecono: opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec uchwalonego przez Radę 
Gminy Waganiec uchwałą Nr VII/46/03 w dniu 10 lipca 2003 r. oraz dokonanie 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec  
z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy umieszczonych w rejestrach 
gminy oraz ewentualnych wniosków mieszkańców Gminy Waganiec. 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnych punktów przyjętego porządku 
obrad tj. zapytania i interpelacje radnych. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jak się przedstawiają dalsze prace  
nt. herbu, została skierowana propozycja jeżeli chodzi o herb i co dalej? 
 
Wójt – poinformował, że wstrzymywał się kilka dni z podjęciem decyzji nt. dalszych 
prac, w związku z brakiem zastrzeżeń,  i z pozytywną  opinią Rady z poprzedniej 
sesji. Uznał , że decyzja Wysokiej Rady jest wiążąca i przesłał materiały do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Radny W.Kulpa – poinformował, że w przesłanych materiałach na obrady 
dotyczących zmian w budżecie – jest ujęty zapis, że zostały środki na rekultywację 
stawu w Zbrachlinie. Rekultywacja na dzień dzisiejszy nie będzie wykonana.  
Był wcześniejszy pomysł, aby zakupić przyczepę nową pod potrzeby gminy z tych 
środków, jednak pozostały tam jeszcze środki, dlatego proponuje, aby pozostałą 
kwotę przeznaczyć na remont dróg gminnych na terenie gminy np. zakup kamienia. 
Chodzi o to, aby te pieniądze zostały przeznaczone tylko i wyłącznie na remont dróg 
gminnych. 
 
Wójt – poinformował, że z kwoty która była przewidziana na rewitalizację zostało 
137 tys. jednak trudno będzie wykorzystać wniosek radnego z tego powodu, iż  jak 
ogłosił przetarg i jego rozstrzygnięcie, to będzie koniec roku, jeżeli zdecydowałaby 
Rada o przesunięciu. To jest pierwsza przesłanka, druga to tej  rewitalizacji w ogóle 
nie zaczęto jeszcze, jest tylko przesunięcie na dalszy okres, kiedy pojawią się 
pieniądze  z „Odnowy i rozwoju wsi” i pozostawienie tych pieniędzy w nadwyżce 
nie oznacza, że będą stracone . W tej chwili obiecał na poprzedniej sesji, że z tych 
wolnych środków które są na drogach dokupi kamienia i jeszcze ma problemy, aby 
to wykonać. Generalnie pod pojęciem remont dróg to jest wynajęcie firmy , w tej 
chwili jeżeli ogłosi przetarg, to minimum 2 tygodnie, rozstrzygnięcie przetargu 
kolejny tydzień – jest koniec grudnia i żadna firma się nie zgłosi , aby zrobić 
cokolwiek w tym roku nie mówiąc o warunkach pogodowych. 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że nie chodzi o wynajęcie firmy, tylko o zakup 
kamienia. 
 
Wójt – została przekroczona wartość bezprzetargowa, mówił również na ostatniej 
sesji, że dokona zakupu kamienia za kwotę ok. 30 tys. zł.  
Jest problem ze znalezieniem dostawcy w tej chwili, a jak by dokonał zakupu, to 
może by się wytłumaczył, że miał nadwyżkę, ale teraz radni proponują  kolejne, to 
wówczas przekroczona zostanie zupełnie wartość bezprzetargowa, a tu już kłania się 
dyscyplina publiczna dla Wójta. Nie mówiąc o tym, czy zdąży się to zrealizować. Jest 
ładna pogoda, ale w kalendarzu dostawców są puste place, gdyż jest to okres 
zimowy. 
 
Dyko – wnosi o jak najszybszy zakup tego kamienia w tej chwili drogi gminne są  
w fatalnym stanie. Na Komisjach Stałych Rady Gminy też wnioskowano o jak 
najszybszy zakup tego kamienia. 
 
Wójt – stwierdził, że wie jak wyglądają drogi, ale nie ma dostawcy tego materiału, 
gdyż nikt nie magazynuje tego materiału i nie zamraża sobie pieniędzy.  
 
Radny K.Rydlewski – poruszył sprawę placu sportowego na osiedlu w Nowym 
Zbrachlinie, gdzie zakończyła się budowa dróg osiedlowych i pozostał plac na 
którym były boiska sportowe i ten plac jest obecnie mocno zdewastowany. Zwrócił 
się z zapytaniem - kiedy będzie realizowany tam porządek i przez kogo ?. 
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Wójt –poinformował, że prace porządkowe przeprowadzą pracownicy gminni, nie 
w tym roku, lecz w następnym na wiosnę. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem do Wójta, kiedy naprawa dróg 
konkretnie i czy robi w tym kierunku starania ?. 
  
Wójt – poinformował, że jeśli wystąpi taka możliwość, to jeszcze w tym roku. 
 
Radny S.Szudzik – pytał o drogę do Sierzchowa na ostatnie Sesji w sprawie wycięcia 
krzewów, czy rozmawiał Pan Wójt z Dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych w tej 
sprawie ? 
 
Wójt – stwierdził, że rozmawiał, jednak w tej chwili pracownicy naprawiają drogi,  
a te prace są na dalszym planie. 
 
Radny S.Szudzik – poinformował, ze przy szkole w Sierzchowie porosły chaszcze , 
są tam wyrzucane butelki , czy mógłby ktoś tam posprzątać i zamknąć to wejście , 
założyć kłódkę. 
 
Wójt – poinformował, że był tam łańcuch, kłódki i niestety ciągle jest tam to 
nieskuteczne. 
 
Radny S.Szudzik – poinformował, że przy Remizie OSP w Sierzchowie są pojemniki 
do segregacji śmieci, wylany tam został beton jako podstawa dla nich, jednak Pan 
Kosik postawił obok ogrodzenie i nie ma możliwości dojazdu do nich, aby je 
opróżnić.  
Zwrócił się z zapytaniem, czy nie można by było dolać więcej betonu przy tym 
ogrodzeniu w kierunku drogi asfaltowej wówczas byłyby one stawiane bliżej drogi   
i nie byłoby problemu.  
 
Wójt – poinformował, że nikt mu tego nie sygnalizował , sprawdzi to , jeżeli będzie 
sprzyjająca pogoda i wolni pracownicy , to postara się to zrobić. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że w sprawie znaków oznajmiających  
o miejscowościach były szumne zapowiedzi, pieniądze były na to przeznaczone . Pan 
Musiał mówił , że będą to oznakowania każdej wsi na terenie gminy. Natomiast 
postawione są tylko drogowskazy co do miejscowości, a jednocześnie miały być 
umieszczone znaki dalszych miejscowości np. zielona oznakowanie z białym 
napisem. To było dość dawno poruszona sprawa i do tej pory tego nie ma. 
 
Wójt – przyznał, że rzeczywiście były znaki stawiane, natomiast zostały już 
wszystkie pieniądze wykorzystane przewidziane na znaki drogowe. Nie 
przypomina sobie, aby Pan Musiał obiecywał przynajmniej w jego obecności  nie 
deklarował stawiania znaków z nazwą miejscowości. Te pieniądze poszły na zakup 
oznakowań dotyczących dróg bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tam projekt 
organizacji ruchu nie został w całości zakończony, gdyż brakło środków . 
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Radny S.Szudzik – poinformował, że Zarząd Dróg zdjął trzy znaki w kierunku 
Sierzchowa i już ponad rok i nie powróciły, prosi o zasygnalizowanie tej sprawy . 
Dzwonił do Zarządu Dróg i mieli je odnowić i ponownie ustawić, ale   nadal ich nie 
ma. 
 
Wójt – poinformował, że poruszył ta sprawę. 
 
Radny K.Rydlewski -  jak będzie Pan Wójt rozmawiał na temat znaków z Dyrekcją 
Zarządu Dróg, to wnosi o zgłoszenie naprawy drogi powiatowej pomiędzy 
Plebanką, a Nieszawą, są tam takie dziury, że praktycznie do ¼ głębokości koła od 
samochodu osobowego. 
  
Wójt – poinformował, że rozmawiał już na ten temat i ma zapewnienie, że jak  
będzie sprzyjać pogoda, to jeszcze w tym roku mają załatać te dziury. Jeśli nie będzie 
sprzyjającej pogody, to mają zaplanowany remont tej drogi w przyszłym roku. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Oświaty ma 
pytanie do Pana Wójta – jak ostatecznie przedstawia się sprawa dowozu dzieci z 
orzeczeniami lekarskimi z Józefowa? Sprawa była rozpatrywana na wszystkich 
Komisjach Stałych Rady, na wskutek podań rodziców. 
 
Wójt – poinformował, że decyzja się nie zmieniła od momentu jak była ta sprawa 
rozpatrywana – autokar nie będzie podjeżdżał pod każdy dom, tam gdzie jest 
dziecko z orzeczeniem. 
 
Radna J.Michalska – wnosi o równiarkę lub żużel do załatania dziur na drogę  
w m.Michalin. 
 
Wójt – poinformował, że równiarka ciężka zostanie wynajęta i gmina również będzie 
pracowała na drogach. 
 
Radna J.Michalska – zgłaszała wniosek o połączenie drogi Michalina z Lewinem , 
jest taki odcinek drogi za Panam Marczewskim , gdzie droga jest tak fatalna, sam 
piasek, krzaki – jeżyny. Ludzie jeżdżą po polu Pana Nowaka. Wnosi o gruz , czy 
inny materiał o utwardzenie tej drogi.  
 
Wójt – stwierdził, że był tam problem z lokalizacją tej drogi , gdyż przechodzi ona 
przez prywatne grunty i dlatego zaniechano tam prac związanych z utwardzeniem 
tej drogi. Jednak ponownie sprawdzi to i ponownie postara się tym zająć. 
 
Radna J.Michalska – złożyła wniosek o 3 lampy w m.Michalin. Przypomniała 
również o naprawie drogi w m.Michalin od Arian do krajowej jedynki (przy posesji: 
Pana Ziomko i Pani Grzegorskiej, Pani Minder , Pani Grzegorskiej).  
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Jeśli Pan Wójt będzie  zgłaszał do Zarządu Dróg to prosi o przypomnienie do 
naprawy mostek pod krajową jedynką od strony Pani Grzybowskiej jest bardzo 
wąsko i ciężko jest tam wyjechać – zjazd z jedynki. 
 
Wójt – poinformował, że ta interwencja nic nie da, gdyż krajowa jedynka jest do 
przebudowy, prace się już rozpoczęły i tu firma która wygrała aktualizuje dane do 
przebudowy i jeśli będzie jedynka remontowana , to wszystkie skrzyżowania będą 
do przebudowy. Zmienią się profile, powstaną prawo i lewo skręty, przejścia dla 
pieszych. 
 
Radny J.Nowak – przypomniał naprawę drogi i wjazdu przy byłej kotłowni , gdzie 
drogowscy zniszczyli ją przy budowie drogi Nieszawa- Ujma. 
 
Wójt – stwierdził, że wydał polecenie i to zgłaszał, aby równiarka uporządkowała 
ten teren. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że jest przyjęty wieloletni program inwestycji do 
2016 r. i tu w tym programie, są bardzo szczytne cele : budowa hali sportowej, 
budowa Orlika, ścieżek rowerowych, a nie ma ani słowa o budowie chociaż 1 km. 
drogi asfaltowej? 
 
Wójt – poinformował, że te wieloletnie inwestycje są to inwestycje przewidywane na 
okres dłuższy nie 1 rok obrachunkowy, czyli budżetowy, natomiast  
w przyszłorocznym planie budżetowym którego radni otrzymają w dniu 
dzisiejszym, to tam jest ujętych kilka dróg. W momencie, gdy byśmy planowali 
budowę nowej drogi z góry przewidywany termin, że skończy się budowa za 2 lata, 
to ona by się  tam znalazła. 
 
 Ad.7 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i  udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Sołtys Wagańca G.Pietrus – zaproponowała, aby autobus szkolny podjeżdżał do 
parkingu, bo dzieci stoją w bramie . 
 
Wójt – poinformował, że nie powinni stać w bramie , ale na przystanku 
autobusowym . 
 
Sołtys Włoszyca E.Marciniak – zgłosił naprawę drogi od Nowego Zbrachlina (od 
torów) do Włoszycy, tam jeździ autokar szkolny, droga jest w fatalnym stanie – 
wnosi o nawiezienie materiału do utwardzenia drogi. 
Zgłosił również naprawę drogi przy sklepie we Włoszycy odcinek ok. 20 m. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – poinformował, że w kierunku posesji 
Szczupakowskiej i Śmiesznej  jest droga do utwardzenia, gdyż jak przejdzie 
równiarka to nic nie da, bo dziury są po kolana. 
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Wnosi o nawiezienie gruzu , aby wywyższyć tą drogę i uzupełnić kamieniem.  
Zgłosiła również drogę do naprawy z Sierzchowa do sklepu Pana Brożka.  
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – poinformował, że stawiano znaki w Brudnowie  
i od strony Ossówki jest postawiony znak „teren zabudowany”, a od krajowej 
jedynki mieszkańcy uważają , że też powinien być taki znak. 
 
Wójt – stwierdził, że to oznakowanie było zrobione przez gmine Koneck. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – poruszył sprawę drogi, gdyż robią się w niej 
coraz większe dziury i mieszkańcy się obawiają, że minie okres gwarancji i nie 
zostanie naprawiona. 
 
Wójt – poinformował, że okres gwarancji jest jeszcze ok. 1 roku. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że Pan Wójt mówił, że jest na tą drogę w 
Brudnowie ok. roku gwarancji, jak oni wykonują poprawkę w przyszłym roku, to już 
dalej gwarancji nie będzie. 
 
Wójt – naprawa jest tez objęta gwarancją . 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – poruszył sprawę ograniczenia tonażowego na 
drogach gminnych, tak jak jest to w Zakrzewie? Chodzi o np. 10 ton wjazd i nie 
dotyczy to mieszkańców. Przez drogę w Siutkowie jeżdżą samochody z tonażem  
i niszczą . Jest to droga przelotowa z Lubania i samochody te robią sobie skrót. 
 
Wójt – poinformował, że sam znak nie powoduje tego, że wszyscy będą 
przestrzegać. Można na wszystkich drogach postawić znak i zakazu, ograniczeń, ale 
rezultat będzie wtedy gdy tego będzie ktoś pilnował. Może obiecać, że zgłosi i będzie 
to tylko okresowa interwencja . Informował również, że w najbliższym okresie będą 
zwiększone kontrole- patrole Policji na terenie gminy. 
 
Sołtys Wagańca G.Pietrus – poinformował, że na zakręcie przy barze „Bonanza” po 
budowie drogi powstały duże rowy, a w tym miejscu jest figurka i obecnie nie 
można do niej dojść. Wnioskuje o postawienie kładki przez ten rów. 
 
Wójt – budowa jeszcze trwa, do momentu odbioru tej drogi nie można nanosić 
ulepszeń i poprawek. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – poruszył sprawę oznakowania przy przejeździe 
kolejowym – były tablice „Hołowczyca” i pomagały one w utrzymaniu 
bezpieczeństwa mogły by one powrócić ponownie, gdyż chuligani zniszczyli te które 
były. 
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Wójt – poinformował, że będzie interweniował, jednak zaznaczył, że taka tablica 
kosztuje ok. 5 tys. zł. jednak złożył taki wniosek, stara się utrzymać oznakowanie 
przy tym przejeździe, na jak długo nie wie, gdyż jest ciągle niszczone. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 
wczorajszym uczestniczył Komendant Policji Powiatowej – Pan Leszek Krzeszewski.  
Poinformował on komisję o zdarzeniach w całym powiecie i gminie Waganiec. 
Sprawy karne, wypadki, różne zdarzenia , które mają wpływ na życie mieszkańców. 
Komisja zaproponowała, aby zorganizować spotkanie w szkole podstawowej  
w Zbrachlinie, w związku z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. 
Spotkanie pozwoliłoby przypomnieć o konieczności zaopatrzenia się w kamizelki 
odblaskowe, doinformowaniu osób starszych o zagrożeniach na drodze, gdyż robi 
się wcześnie ciemno i jest bardzo niebezpiecznie. 
Komisja poruszyła sprawę znaków na terenie gminy, które są często dewastowane, 
niszczone. Komendant Powiatowy Policji poinformował, że patrole są ograniczane 
gdyż są braki paliwa – w związku z czym zwrócił się o pomoc do Gminy Waganiec  
o zakup paliwa do pojazdów służbowych aby te patrole były częstsze. 

Komendant podał swój telefon komórkowy 695-880-463, poinformował 
również, że we wtorki w pomieszczeniu Centrum Pomocy Wzajemnej ul.Dworcowa 
9 będzie dyżurował Dzielnicowy w godzinach od 1400 – 1730.  
Komisja wnioskowała do Wójta Gminy o dofinansowanie zakupu paliwa do 
radiowozu Posterunku Policji w Nieszawie.  
 
Wójt – poinformował, że na tym posiedzeniu poruszył również sprawę interwencji 
zgłaszanych przez mieszkańców np. że samochody jeżdżą bardzo szybko, przy 
zgaszonych światłach. Dlatego należy reagować i dzwonić do Komendy Powiatowej 
na 997.  
Jeżeli widzimy krzywdę osób starszych również należy , nawet w ich imieniu 
dzwonić. Na komisji poruszono również sprawę bezpieczeństwa na drogach osób 
starszych, młodzieży i dzieci o czym wspomniała Przewodnicząca Komisji Budżetu. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – poinformował, że miała być naprawiona 
droga w Konstantynowie , a była w Sierzchowie  650 ton kamienia miało iść na 
Konstantynowo , a stało się inaczej. Był w Urzędzie u Pana wójta i otrzymał 
odpowiedź , że jako sołtys też tą drogą jeździ – to powiedział, na tym spotkaniu z-ca 
Wójta E.Musiał . Później otrzymał wiadomość na sesji, że 600 ton kamienia było  
w Konstantynowie, a okazuje się , że na tą drogę , ani 1 tona nie trafiła.  
Drogą tą uczęszcza bardzo dużo ludzi do szkoły, do pracy – a jej stan jest 
makabryczny – ponownie wnioskuje o naprawę drogi w m.Konstantynowo. Ludzie 
się dziwią, że nic nie robi, ale jego słowa na tej sali, są traktowane jak rzucanie 
grochem o ścianę. 
 
Wójt – stwierdził, że rzeczywiście powstało nieporozumienie, aczkolwiek chcąc 
spełnić ten warunek należałoby całą drogą zrobić- gdyż ma takie uwarunkowanie , 
gdzie od krajowej jedynki teren jest niezabudowany i od Sierzchowa 
niezabudowany.  
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Poinformował, że ta drogę chciał robić od początku, ale miał być on oczywiście  
z innej strony, o czym mówił wiele razy. 
Przyjął to do siebie – te uwagi,   spróbuje zrobić tą drogę , może nie w tym roku bo 
nie zdąży , ale w przyszłym roku. 
 
Sołtys Michalina J.Gronowska – poparła wniosek radnej Michalskiej , w związku  
z inwestycją Firmy „Mat-Bud” kopalnia żwirowni i z tego tytułu zwiększonymi 
wpływami podatkowymi z terenu Michalina – dlatego te wnioski w sprawie 
naprawy dróg i oświetlenia (chodzi o 3 lampy) można by zrealizować. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik -   ponawia wniosek o naprawę drogi za torami od 
krzyża w kierunku Plebanki i tam tylko równiarka chodzi, a potrzebny jest  kamień, 
do uzupełnienia drogi, gdyż jest ona niższa niż samo pole. 
Ponawia wniosek o oświetlenie na nowopowstałym Osiedlu w Zbrachlinie oraz za 
torami – droga o której wspomniała wcześniej . 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – poinformował, że jak słyszała to Nowy Zbrachlin 
będzie miał nadane ulice, dlatego składa wniosek, aby 4 zabudowania też 
uwzględnić w nadaniu tych nazw ulic w jej sołectwie.   
 
Wnioski zgłoszone na XXXI 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 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. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego. 
10. Naprawa drogi w Konstantynowie, nawiezienie kamienia i utwardzenie jej. 
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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. Udzieliła głosu Panu Piotrowi Marciniak - Wójtowi Gminy,  
a następnie Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że jak wszyscy wiedzą rolnikom przysługuje zwrot za część 
akcyzy zużytego paliwa do produkcji rolnej . Jest to zadanie Rządu, w pozycji budżet 
gminy – te decyzje w gminie wydaje Wójt.  Na wypłacenie rolnikom zwrotu akcyzy 
zawartej w cenie oleju napędowego otrzymaliśmy kwotę 48.961 zł. Natomiast 
zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym Wojewodzie jest to kwota 96.710 zł plus 
1934 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zleconego zadania. Wojewoda 
poinformował, że nie wie kiedy przekaże pozostałą kwotę, ponieważ to 
Ministerstwo Finansów zmniejszyło środki, które za pośrednictwem Wojewody, 
potem gminy trafiają do rolników.  
Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu wnioskował o wyasygnowanie  
z budżetu gminy brakującej kwoty tj. 47.749 zł. Zaznaczył również, iż zdaje sobie, że 
to działanie jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych, naraża się tym samym 
na wynikające z niej konsekwencje. Jednocześnie wystąpi do Wojewody o zwrot. 
Zaoferowane własne środki pochodziłyby z kwot zaplanowanych na rewitalizację 
zbiornika wodnego w Zbrachlinie, gdyż zadanie to w br. nie będzie realizowane.  
Komisja budżetu pozytywnie zaopiniował tą propozycję. 
Jednak w dniu dzisiejszym konsultował się z Inspektorami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy, którzy są obecnie na kontroli w Urzędzie  
i zaczerpnął informacji z pobliskich gmin, i stwierdził, że w każdej sytuacji popełnia 
wykroczenie. Wójtowie zdecydowali się wypłacić połowę kwot, tak jakie środki 
wpłynęły.  
Jest to za duże ryzyko, gdyż do końca roku te pieniądze mogą nie wpłynąć. 
Poinformował, że dlatego też zmieni się projekt budżetu po opinii komisji budżetu.  
Przedstawił treść faksu, który wpłynął w dniu dzisiejszym – pismo stanowi zał. nr 2 do 

protokołu. 

 
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. 

 
Dz. 010 – Rolnictwo – decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia  
29 października 20090 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 48.961 zł  
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  
oraz na częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. 
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Jednocześnie przesłano pismo informujące, że jest to ok. połowa kwot potrzebnych 
gminom  oraz , iż z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika , że 
nieznany jest termin otrzymania pozostałych środków na całą wypłatę dotacji 
celowej. 
 
Dz. 600 – Podatki i Opłaty Lokalne – urealniono planowane dochody w zakresie 
pozyskiwanych odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat lokalnych 
(zwiększając o 8.500 zł od osób prawnych, natomiast zmniejszając o 4.000 zł od osób 
fizycznych).  
Zwiększono również o 6.000 zł wpływy będące rekompensatą utraconych dochodów 
z tyt. zastosowania ulg (dot. zwolnienia zakładu pracy chronionej z obowiązku 
płacenia podatku od nieruchomości). 
 
Dz.758 – Różne Rozliczenia – zwiększono o 4926 zł dochody z tytułu odsetek od 
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 
 
Dz.801 – Oświata i Wychowanie – po zakończeniu zadania inwestycyjnego 
obejmującego rozbudowę przedszkola w Zbrachlinie złożono wniosek o przekazanie 
deklarowanej wcześniej pomocy finansowej. Ze środków Funduszu Wsparcia 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego otrzymano o 1.212 zł niższe środki niż 
zakładano. 
 
Wydatki  
 
Dz. 010 –Rolnictwo – otrzymana dotacje celową w kwocie 48.961 zł przeznaczono na 
częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej . 
 
Dz.600 – Drogi gminne – przeznaczono kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup 
przyczepy ciągnikowej. 
 
Dz.750 – Administracja Publiczna – w ramach zadań zleconych (Urząd Stanu 
Cywilnego i Obrona Cywilna) dokonano przemieszczenia kwot pomiędzy 
poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączna kwotę 4.580 zł. 
Zmiany pozwolą w pełni zrealizować zaplanowane zadania.  

Natomiast zwiększono plan finansowy Urzędu Gminy o 500 zł, przeznaczając 
na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki. 
 
Dz.801- Oświata i Wychowanie – w dniu 18 listopada 2009 r. wpłynęło pismo 
Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z prośbą o dokonanie szeregu przesunięć  
w ramach  planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych i Zespołu 
(na łączną kwotę 4.850 zł) oraz zwiększenia planu dla OSP Zbrachlin i Niszczewy. 
Zwiększenie dotyczy głównie środków oferowanych z budżetu gminy na realizację 
wspólnie z innymi gminami powiatu aleksandrowskiego projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepszy start – lepsza przyszłość” i dotyczy 
kwoty 5.520 zł.  
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W związku z niższa o 1.212 zł pomocą uzyskaną w ramach Funduszu 
Wsparcia na rozbudowę przedszkola w Zbrachlinie należy o wym. kwotę zwiększyć 
środki własne oferowane na to zadanie. 
 
Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w związku z brakiem 
naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacje 
zadania dot. rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie pozostają w planie 
finansowym środki w kwocie 182.000 zł. z czego 45.000 zł przeznaczono na zakup 
przyczepy ciągnikowej. 
Dz.926- Kultura Fizyczna i Sport – w związku ze złożona deklaracją budowy w roku 
przyszłym boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012 należy ponieść 
wstępne koszty tego przedsięwzięcia jeszcze w roku bieżącym. Na opłacenie badań 
geologicznych, adaptacji projektu typowego oraz pozwolenia na budowę należy 
wyasygnować kwotę 7.000 zł. 
 
Następnie poinformowała, że omówione zostały zmiany, które zostały przesłane  
w materiałach. W ostatnich dniach wpłynęło wiele wniosków o dokonanie kolejnych 
zmian, które przedstawi i jednocześnie dodała , iż były one omawiane na 
wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  
i Porządku Publicznego: 
1) decyzją Wojewody z 13.XI.2009 r. (która wpłynęła 23.XI br.) zwiększono o 259 zł 
środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej . Ponadto zmniejszono  
o 3328 zł środki również na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale  
w ramach zadań własnych oraz o 232 zł kwoty na wypłatę zasiłków stałych. 
 
2) Zarząd jednostki OSP Plebanka wniósł o przemieszczenia kwoty 1.010 zł  
z materiałów do usług, co pozwoli na opłacenie kosztów naprawy samochodu 
Lublin i Żuk. 
 
3) ponieważ w projekcie budżetu przyszłorocznego założono jeszcze w tym roku 
przeznaczyć część środków na wstępne opracowania i inne prace. Posiadamy nie 
wykorzystana kwotę ok. 65.000 zł w pos. Budowa drogi w Bertowie w roku 
bieżącym.  
Z tych środków opłacimy jeszcze dokumentację projektową, mapy za kwotę ok.7200 
zł. Jednakże na Kolonii Święte nie mamy żadnych środków, stąd  Pan Wójt 
wnioskuje o przeznaczenie z puli zarezerwowanej dla Bertowa kwoty ok. 10.000 zł 
na wykonanie dokumentacji projektowej, map oraz rozgraniczenie działek , właśnie 
dla Kolonii Święte. 
 
4) Kierownik GOPS wniosła o dokonanie przesunięć między paragrafami w ramach 
środków- na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi. Zmniejszono o 8665 zł 
środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zwiększając kwoty na 
wypłatę świadczeń, również zmniejszono o 120 zł środki na wypłatę ekwiwalentu 
bhp oraz 170 zł na umowy – zlecenia, przy jednoczesnym zwiększeniu o 290 zł poz. 
usługi. 
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5) Kierownik GOPS poprosiła o kolejne zmiany, tym razem w planie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszając pozycję ekw. bhp o 380 zł, zwiększono 
poz. składki na Fundusz Pracy. Zmniejszono również o 470 zł umowy – zlecenia, 
zwiększając wynagrodzenia osobowe.  
 
Kolejne zmiany dotyczą zmniejszenia: 
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 65 zł, 
- materiałów o 1000 zł, 
- podróży służbowych o 200 zł, 
- opłat i składek o 65 zł, 
- szkolenia pracowników  o 330 zł, 
- zakupu papieru do ksero i drukarek o 100 zł, 
- zakupu akcesoriów komputerowych o 150 zł. 
Łączna kwotę 1910 zł zwiększając zakup usług. 
 
6) Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia wczorajszego wniosła  
o dokonanie zmian w planie finansowym Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie. Na 
opłacenie wyższego niż planowano rachunku za energię elektryczną kwotę 550 zł 
przesunięto z materiałów. 
  
7) ostatnia zmiana,  w dniu wczorajszym podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim 
aneks do umowy o dofinansowanie kosztów „budowy nawierzchni jezdni   
i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie i Wójtowce (Plebance). 
Zmniejszono o 1194 zł należne gminie dofinansowanie w konsekwencji tych zmian 
należy dołożyć z budżetu gminy, ze środków własnych kwotę 1194 zł.  
 
Po dokonaniu zmian tych uwidocznionych w przesłanych materiałach jak i również 
tych przedstawionych dzisiaj budżet będzie wynosił po stronie dochodów 12.352.664 
zł, a po stronie wydatków 12.723.080 zł. Nie ulega zmianie deficyt budżetowy, ani 
tez źródło jego pokrycia.  
 
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. I tak jak wspomniał Pan Wójt 
analizowano sprawę wypłaty akcyzy. 
 
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 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXI/169/09 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 stawki w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako 
podstawę obliczenia podatku  rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 
2010. 
Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami. 
Poinformowała, że średnia cena skupu żyta 1 dt za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy w 2009 r. stawka ministerialna wynosiła 55,80 zł 
Rada Gminy przyjęła na 2009 r. stawkę 40 zł, natomiast stawka Ministra  Finansów 
na 2010 r. wynosi 34,10 zł. 
Przedstawiła propozycję Wójta Gminy, Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, stawka 
34,10  za 1 dt  żyta.  
Natomiast Komisja Rolnictwa i Komisja Rewizyjna proponują stawkę 30,00 zł za 1 dt  
żyta.  
 
Radny W.Kulpa  - jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa proponuje kwotę 30 zł, 
gdyż cena żyta nie osiągnęła nigdzie 30 zł, było 18 zł, 25 zł, 28 zł. Dlatego komisja 
rolna proponuje 30 zł., i tak jest to więcej niż cena żyta obecnie. Rozumie , że Wójt 
powie, iż subwencja będzie obcięta. Na 2009 r. też obawialiśmy się, że będzie niższa 
subwencja i  jakoś gmina dała sobie radę i sporo się w 2009 r. zrobiło. Z prasy 
uzyskał informacje, że w innych gminach też przyjęto stawkę 30 zł. 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że komisja rewizyjna też proponuje stawkę  
30 zł biorąc pod uwagę , to o czym wspomniał radny W.Kulpa . 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że komisja oświaty, przyjęła stawkę 34,10 zł- jednak 
nie jednogłośnie . 
 
Radna M.Kulińska – poinformował, że komisja budżetowa przyjęła stawkę 34.10 zł 
– gdyż nie jest to duża kwota, a na sali się słyszy, że to duża stawka. Komisja musi 
pilnować budżetu gminy, a inwestycje gminne ? 
 
Radny K.Rydlewski –  stwierdził, że oczywiście inwestycje, budżet, rozwój gminy – 
ale to są ludzie. Na naszym terenie nie ma przemysłu, to są wszystko małe 
gospodarstwa i ta stawka dla nich się będzie liczyła . I tak prawdopodobnie budżet 
gminy , plany inwestycyjne trzeba przycinać i to ostro. Prawdopodobnie przyszły 
rok będzie jeszcze gorszy dla nas. Wprawdzie mówi się , że w Polsce kryzysu nie ma, 
ale niestety on się pojawia wszędzie. A to co  dziś się uchwali, to będzie stosowane 
dalej. 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że sytuacja jaka zaistniała w przypadku 
akcyzy, pokazuje stopień w jakim, jesteśmy traktowani przez samą górę.  
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Ludzie maja zaplanowane spłaty różnych kwot, te pieniądze nie wpłyną i nikt się nie 
będzie o to martwił. I dlatego może należałoby podejść rozsądnie do tej stawki 30 zł. 
Czas dla wsi jest uciążliwy, oczywiście będzie to spadek do dochodu gminy i każdy 
to rozumie. 
 
Radny W.Kulpa – dodał , że budżet jest krojony w każdym gospodarstwie nie jest 
tak samo. Jeżeli rolnik sobie sieje zboże i sobie przeliczy, że to żyto w ubr. 
kosztowało 33 zł – 36 zł i planuje, że np. zbierze 4 tony z hektara i to będzie tyle.  
Żyto sprzedał za 18 zł musiał ten budżet okroić i tak jest  z każdą dziedziną, każdą 
gałęzią. Niestety nie rolnicy są dla urzędu- tylko Urząd dla rolników. Jak rolnicy nie 
będą płacić podatków, bo będą one windowane, to niestety Urząd też nie będzie miał 
środków na utrzymanie.  
 
Wójt – poinformował, że poda suche fakty w liczbach , i tak przy propozycji Wójta 
34,10 zł za 1 q z hektara przeliczeniowego wynosi to 85,25 zł na rok i podzielić na  
12 miesięcy, to wyjdzie stawka miesięczna i tak samo przy propozycji 30 zł – 75 zł , 
podzielona na 12 miesięcy.  
Skutki – przy obniżeniu o 10 gr niektóre komisje też podawały taką propozycję  
i wówczas razy 2 wskutek ubytków w budżecie pomnożone przez ubytek subwencji 
wówczas dochody gminy zmniejszą się o 75 zł razy 2. I tak przy obniżce o 1 zł będzie 
to 7.500 zł. Natomiast obniżenie do 30 zł , czyli o 4,10 zł dochód zmniejszy się o 30750 
zł oczywiście razy 2 . 
Tu za taką kwotę można już coś zrobić, radni proponują stawkę 30 zł, to już przy 
takiej stawce będzie trzeba robić korektę projektu budżetu już na wstępie . 
 
Radny W.Kulpa – przypomniał, że w ubr zostało obcięte o 15 zł, subwencja była też 
okrojona, też o dużą kwotę. Teraz jest propozycja obniżenia tylko o 4,10 zł. 
 
Wójt – w stosunku do bieżącego roku nie obcinamy 4,10 zł tylko 20 zł, natomiast  
w tym roku obowiązywała stawka 40 zł . 
 
Radny P.Wiatrowski – zwrócił się z zapytaniem , czy jako radny może 
zaproponować inną pośrednią propozycję? 
 
Wójt – poinformował, że rada jest w punkcie dyskusji i tutaj propozycje mogą być 
różne . 
 
Radny W.Kulpa – przedstawił sugestię, że jeżeli Wysoka Rada przegłosowała by tą 
wyższą stawkę propozycję Wójta, czy inną pośrednią powyżej 30 zł- to żeby  
w budżecie na przyszły rok zapewnić, że te pieniądze faktycznie z tego podatku 
rolnego pójdą na remont dróg gminnych. 
 
Wójt – przypomniał tworzenie budżetu : budżet tworzy 2 pozycje , z jednej strony są 
dochody, z drugiej wydatki. Nie ma prostego rozwiązania zadaniowego, żeby  
z podatków  przeznaczyć kwotę np. dochody 30 tys. zł i w poz. wydatki przeznaczyć 
30 tys. zł  na wszystkie drogi .  
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W sytuacjach korekt budżetu jest tak, że planowany projekt budżetu był pod tą 
stawką wyższą, jeżeli teraz zostanie obniżona ta stawka, to automatycznie  
w ostatecznym kształcie budżetu musi być  korekta również z tego powodu. 
Stwierdził, że w tej chwili nie namawia Rady do niczego, tylko przedstawia jak będą 
wyglądały skutki tej decyzji o obniżeniu tego podatku. 
Komisje pracowały nad stawkami proponowanymi przez Wójta i proponowały 
własne.  Komisje są częścią Rady Gminy, te posiedzenia były organizacyjnie  
usprawniające i teraz na sesji również radni mogą proponować swoje stawki , pod 
warunkiem , że radni przyjmą je w wyniku głosowaniu. 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że pojawił się jeden temat przed tą 
propozycją, podczas rozmów na przerwie.  Powrócił do remontu dróg, jest kwota 
pozostała z rewitalizacji zbiornik a w Zbrachlinie, nic nie można z tym zrobić, bo jest 
za mało czasu w br.  
Ale czy w przyszłym roku z tej przesuniętej kwoty jak było to w br. że była komisja, 
była rozmowa, propozycje  radnego Dyko 140 tys. zł jest to za mało – czy też 
zbieramy się dokładamy 100 tys. zł dodatkowe które zostają przeznaczone na zakup 
materiałów. Kwota była duża, materiału było sporo i był widoczny skutek prac. Tej 
Radzie  pozostał tylko ten rok do września i ta komisja zakończy działanie. 
Proponuje, aby w dniu dzisiejszym podać propozycje np. 32 zł, aby pogodziła te 
różnice podzieliła by ją na pół, a podczas rozmów nad korektami razem z p.Skarbnik 
dokonać zmian z myślą o drogach. I wiadomo, że przy tym budżecie Rada i Komisje 
będą pracować i wówczas należy położyć szczegółowy nacisk na przesuniecie po 
nowym roku tej kwoty ze stawu w Zbrachlinie i ewentualnie innych środków  
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. 
Złożył wniosek o przyjęcie propozycji stawki 32 zł za 1 q żyta. 
 
Wójt – poinformował, że Rada w tej chwili decyduje o kształcie budżetu na początku 
uchwał podatkowych. Dochody podatkowe nie są jedyną pozycję budżetu. Ale 
należy mieć świadomość, że każda zmiana obniżająca poziom budżetu, będzie 
skutkowała później również na wykonaniu zadań. Nie da się na tym etapie określić 
które zadanie zostanie zaniechane, bo zmniejszona zostanie kwota dochodu  
z podatku . 
To nie jest tak, że z dochodów za podatek zostanie zbudowana droga lub 
oświetlenie. 
Dochody budżetowe są wkładane w jedną kieszeń i dzielone później na wydatki. 
W dniu dzisiejszym, jest dyskusja nad mniejszą stawką, to będzie mniej jednej drogi 
lub drugiej - do tego się nie odniesie, bo nie ma do tego odniesienia. Wydatków  
z budżetu gminy jest mnóstwo, to nie są tylko zadania inwestycyjne. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem do Wójta – cyt. „ile lat może Pan 
wysłuchiwać tej dyskusji na temat dróg?, mi jakbym był Wójtem to  by się 
sprzykrzyło . Wójt ciągle ucieka od tych dróg. Największym mankamentem są drogi 
i niech Wójt zrozumie raz na zawsze- ile można słuchać od radnych i od sołtysów? 
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Wójt – stwierdził, że nie da się pogodzić, że żądanie większej ilości dróg i przyjęcie  
mniejszych dochodów. Budżet gminy 12 mln.  ma połowę wydatków sztywnych, 
tego się nie da  się nie da uniknąć – to jest oświata, płace, należności do ZUS, Skarb 
Państwa i innych instytucji. Drugą połowę podatki zaledwie 30% i tak pozostałe 
pieniądze nie są zależne od podatków.  
Natomiast każda złotówka po stronie dochodów powoduje , że rzeczywiście więcej 
można zrobić. Jeszcze raz podkreśla, że nie jest przeciwny obniżkom 
proponowanym przez radnych, ale chce aby radni świadomie podejmowali taki 
wybór. 
W kontekście wypowiedzi radnego M.Dyko, że „czy nie ma dość słuchania  
o drogach” – stwierdził, że ma dość , ale dróg nie będzie remontowanych  więcej, jak 
nie będzie większych dochodów. 
 
Przewodnicząca Rady - zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie propozycję 
radnego Wiatrowskiego stawkę 32 zł za 1 dt, aby była przyjętą do rozważenia pod 
dalsze głosowanie jako następną propozycję stawki podatku rolnego. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 9 głosami „za” i 6 głosami „przeciw” 
przyjęła pod głosowanie stawkę 32,00 zł  za 1 dt  żyta. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą propozycję 
stawki 34,10 zł za 1 dt  żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
- propozycja Wójta,  jeżeli nie zostanie przyjęta to zostanie poddana pod głosowanie 
propozycja przegłosowana przez Radę Gminy w dniu dzisiejszym  tj. stawka 32,00 zł 
za 1 dt żyta.  
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych oddała  2 głosy „za” stawką 32,00 zł  za 1 dt  
żyta. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Rada Gminy odrzuciła stawkę proponowaną 
przez Wójta tj. 34,10 zł za 1 dt  żyta, następnie  poddała pod głosowanie stawkę  
32,00 zł za 1 dt  żyta.  
 
Radni zwrócili się z zapytaniem, jak mają głosować - czy mogą ponownie glosować 
za ta propozycją ? 
 
Wójt – stwierdził, że radni mogą głosować ponownie. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych oddała 9 głosów „za” stawką  32,00 zł za 1 dt  
żyta . 
 
Podczas głosowania wywiązała się dyskusja . 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił się z zapytaniem, jak to możliwe ? 
Czy jednocześnie radni mogą być za stawka 34,10 zł i 32,00 zł ? 
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Radca Prawny A.Wisniewska - poinformował, że głosowanie powinno się odbyć  
w formie „za”, „przeciw” i „wstrzymujące”. A Pani Przewodnicząca przeprowadziła 
głosowanie tylko „za”. Nie przejdzie jedna propozycja głosowana jest następna , 
wtedy każdy radny może brać udział w głosowaniu.  
  
Wójt – poprosił Radę Gminy o reasumpcję tego głosowania, w takim trybie jak Pani 
Radca prawny mówiła . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję Wójta – 
przeprowadzenie reasumpcji głosowania propozycji stawek podatkowych 34,10 zł i 
32,00 zł . 
 
Rada Gminy w obecności  15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła reasumpcje 
głosowania nad propozycjami stawek podatkowych. 
 
Przewodnicząca Rady – za zgodą rady gminy przeprowadziła reasumpcje 
głosowania , poddała pod głosowanie najdalej idącą propozycję  stawki 34,10 zł za  
1 dt  żyta . 
 
Rada Gminy przy obecności 15 radnych – 3 głosami „za” , 11 głosami „przeciw”   
i 2 głosami „wstrzymującymi” odrzuciła propozycje stawki 34,10 zł za  
1 dt  żyta . 
 
Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie propozycję stawki 32,00 zł za  
1 dt  żyta . 
 
Rada Gminy przy obecności 15 radnych – 9 głosami „za” , 5 głosami „przeciw”   
i 1 głosem „wstrzymującym” przyjęła propozycje stawki 32,00 zł za  
1 dt  żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku  rolnego i poboru tego 
podatku w roku podatkowym 2010. 
 
Na wniosek Wójta - Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę 10 min. w celu 
przygotowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 
podatku rolnego w 2010 r. – godz. 1242  
 
Po przerwie godz. 1230 Przewodnicząca rady wznowiła obrady i powróciła do tematu 
uchwalenia podatku rolnego na 2010 r. , poinformował, że projekt uchwały został 
wyłożony do wglądy , poprosiła o zapoznanie się z jego treścią. 
Poinformował, że w związku z przyjętą stawką 32,00 zł za 1 dt  żyta projekt uchwały 
jest w treści obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego  
w 2010 r. , przedstawiła jego treść – stanowi on zał. nr 6  do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” , 4 głosami „przeciw”  
i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXI/170/08 w sprawie  
obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r.  – 
stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 

 
Radny S.Murawski – opuścił obrady godz. 1235. 
 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że następnym punktem przyjętego 
porządku obrad jest  przyjęcie stawki w sprawie ustalenia  podatku leśnego na 2010 
rok oraz w sprawie  poboru tego podatku. 
Poinformowała, że średnia cena sprzedaży 1m3 drewna uzyskana przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy  
w 2009 r. stawka Ministra Finansów 152,53 zł, Rada Gminy przyjęła 152,53 zł, na  
2010 r. propozycja Ministerstwa Finansów  to stawka 136,54 zł, propozycja Wójta 
również   i wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy są zgodne z tą propozycją. 
Podatek leśny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna. 
Zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje radnych? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali poprosiła  
o przegłosowanie proponowanej stawki 136,54 zł w sprawie ustalenia  podatku 
leśnego na 2010 rok oraz w sprawie  poboru tego podatku. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 136,54 zł  
w sprawie ustalenia  podatku leśnego na 2010 rok oraz w sprawie  poboru tego 
podatku. 
 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały  w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny  
w 2010 r. 
Wraz z zaproszeniami radni otrzymali projekt uchwały. Poprosiła Pana Wójta  
o przedstawienie uzasadnienia . 
 
Wójt - na podstawie  art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym, Rada Gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których 
zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do 
wymiaru i poboru podatku  leśnego.   
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła dyskusję  
i przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek 
leśny w 2010 r.– stanowi on zał. nr 8  do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały sprawie 
określenia wzorów formularzy na podatek rolny i podatek leśny w 2010 r. 
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W trakcie wypowiedzi Przewodniczącej rady na sale powrócił radny S.Murawski – 
godz. 1240. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXI/172/09 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny  
w 2010 r.-  stanowi ona zał. nr 9  do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że w międzyczasie na jej ręce 
wpłynął wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku 
obrad :  
„Na podstawie art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o umieszczenie w porządku 
obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Waganiec projektu uchwały:  
Jako punkt 18 – podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom 
wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym - wniosek stanowi zał. nr 10. do 

protokołu. 
Poddała pod głosowanie propozycje zgłoszoną przez Wójta w sprawie 
wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”  
przyjęła wniosek Wójta wprowadzając dodatkowy punkt do porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz 
drogom publicznym gminnym. 
 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz  
w sprawie  poboru tego podatku.   
Poinformował, że na komisjach radni pracowali nad tymi propozycjami stawek  
i w niektórych pozycjach sa one zgodne z propozycjami Wójta , a w niektórych inne.  
Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na 
obrady  i przedstawiła propozycje Wójta Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy 
poddając poszczególne propozycje pod głosowanie.  
 

- od budynków  lub ich części  mieszkalnych 0,32  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta, i wszystkich komisji . 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę  0,32 zł . 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę  0,32 zł  od 1 
m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części – mieszkalnych. 
 

- od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 18,20 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,jest 
to  propozycja Wójta  i komisji budżetu, natomiast komisja rolna i komisja rewizyjna 
proponowały stawkę 18,00 zł, a komisja oświaty stawkę 18,18 zł, ostateczna stawka 
Wójta 18,20 zł 
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Przewodnicząca Rady – w związku  z powyższymi propozycjami poddała pod 
głosowanie najdalej idącą stawkę 18,20 zł . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 3 głosami „za”, 11 głosami „przeciw”  
i 1 głosem „wstrzymującym” odrzuciła propozycję stawki 18,20 zł. 
 

Przewodnicząca Rady – poddała pod glosowanie stawkę 18,18 zł propozycję komisji 
oświaty. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 5 głosami „za”, 7 głosami „przeciw”  
i 3 głosami „wstrzymującym” odrzuciła propozycję stawki 18,18 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod glosowanie stawkę 18,00 zł propozycję komisji 
rewizyjnej  i komisji rolnej. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 9 głosami „za”, i 3 głosami „przeciw”  
i 3 głosami „wstrzymującymi” przyjęła propozycję stawki 18,00 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej . 
 
- od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji.  
 
Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 9,57 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 9,57 zł od               
1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym. 
 

- od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji . 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 4,16 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,16 zł  od  
1 m2 powierzchni użytkowej - od budynków  lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych .                
 

- od budynków  lub ich części : pozostałych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta, komisji budżetowej, natomiast komisja rewizyjna, komisja 
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oświaty i komisja rolna proponowały stawkę 3,80 zł , ostateczna propozycja Wójta to 
3,84 zł. 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę tj. 3,84 zł  
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 9 głosach „za” i 6 głosach „przeciw” 
przyjęła stawkę 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich 
części pozostałych. 
 

 - od budynków  lub ich części , pozostałych w tym : zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3,43 zł od 1 m2 powierzchni, propozycja Wójta  i wszystkich komisji. 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę tj. 3,43 zł  
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,43 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części pozostałych ,  w tym : 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego . 

 

- od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,70 zł od 1m2 

powierzchni, propozycja Wójta i komisji budżetu, natomiast komisja rewizyjna, 
komisja rolna i komisja oświaty proponują stawkę 0,66 zł, ostateczna propozycja 
Wójta to 0,70 zł. 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę 0,70 zł. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 2 głosach „za”, 12 głosach „przeciw” i 
1 głosem „wstrzymującym” odrzuciła propozycję wójta tj. stawkę 0,70 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 
Następnie Przewodnicząca rady – poddała pod głosowanie stawkę 0,66 zł  
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 13 głosach „za”, 1 głosem „przeciw” i 
1 głosem „wstrzymującym” przyjęła stawkę 0,66 zł od 1m2 powierzchni, od  
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków .  
 

- od  gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,04 zł z ha powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 4,04 zł. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” przyjęła stawkę 4,04 zł 
od 1m2 powierzchni, od  gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych ( jeden radny był obecny na sali, ale nie brał 
udziału w głosowaniu). 
 

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

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 0,10 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” przyjęła stawkę 0,10 zł 
od 1m2 powierzchni, od  gruntów pozostałych ( jeden radny był obecny na sali, ale 
nie brał udziału w głosowaniu). 
 

- od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,07 zł od 
1 m2 powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 
Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 0,07 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” przyjęła stawkę 0,07 zł 
od 1m2 powierzchni, od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego ( jeden radny był obecny na sali, ale nie brał udziału w głosowaniu). 
 

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

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie stawkę 2%. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 2% ich 
wartości od budowli ( jeden radny był obecny na sali, ale nie brał udziału w 
głosowaniu). 
 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz  w sprawie  poboru tego podatku  
z uwzględnieniem przegłosowanych stawek tego podatku -  stanowi on zał. nr 11  do 

protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXI/173/09 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010                         
oraz  w sprawie  poboru tego podatku -  stanowi ona zał. nr 12  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 ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2010 rok. 
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Poinformowała, że na komisjach radni pracowali nad propozycjami tych stawek  
i wszystkie komisje były zgodne z propozycjami  Wójta. 
 
Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje do tych stawek ? 
 
W związku z brakiem innych propozycji z sali poprosiła radnych o wgląd do 
otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i załącznika , odczytała  projekt  
załącznika do uchwały, i poddała pod głosowanie proponowane przez Wójta stawki 
podatku od środków transportowych .  

 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie - 1.130,00 zł , powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -  1.360,00 zł   
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie ‘przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w  katalizator spalin: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  
640,00 zł , powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  1.090,00 zł , powyżej 9 ton  a poniżej 
12 ton - 1.315,00 zł 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton. 
Liczba osi - 2 osie, oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 640,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.425,00 zł 
Liczba osi - 3 osie, oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.150,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.790,00 zł  
Liczba osi - 4 osie i więcej , oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.875,00 zł, inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych- 2.700,00 zł.  
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – 1.600,00 zł. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
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Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin – 1.545,00 zł. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  do 36 ton włącznie - 2 osie,  oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.620,00zł , inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.100,00zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 glosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  powyżej 36 ton, - 3 osie  oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.670,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.150,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 glosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  powyżej 36 ton, - 2 osie oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.770,00 zł , inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.370,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 glosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) -  powyżej 36 ton, - 3 osie oś 
jezdna ( osie jezdne ) z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.975,00 zł , inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.720,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 glosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 

 
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.360,00 zł 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś 
-  855,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.140,00 zł 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 
osie -  1.265,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.600,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 
osie -  1.360,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.600,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) powyżej 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś 
-  1.400,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.650,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus  pojazd silnikowy ( tonach ) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 
osie -  1.485,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.015,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach ) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 
osie - 1.415,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.930,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowaną stawkę. 
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Autobusy wyprodukowane w 2000 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 690,00 zł,  równej 
lub wyższej niż 30 miejsc - 1.720,00  zł 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 
 
Autobusy wyprodukowane przed 2000 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc  800,00 zł równej 
lub wyższej niż 30 miejsc 1.825,00 zł 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki. 

 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok – stanowi on zał. 

nr 13 do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały wraz z załącznikiem. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” , 1 głosie „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym”   podjęła uchwałę Nr XXXI/173/09 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok – stanowi ona 

zał. nr 14 do protokołu. 

 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej 
straży pożarnej gminy Waganiec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
Poinformowała, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały, udzieliła głosu 
Wójtowi Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że od kilku lat obowiązuje ustawa nakazująca naliczenie 
stawki dla Straży za udział w akcjach i szkoleniach. Do tej pory przyjmował te stawki 
zarządzeniem Wójta, natomiast od roku przyjmowane są uchwałą Rady Gminy.  
W ubr. przekonywał Radę, że to 10 zł , to nie jest duży wydatek. Natomiast kolejne 
miesiące pokazały, że wzrosły obowiązki szkoleń dla strażaków uczestniczących w 
akcjach. Dla przykładu podstawowy kurs dla strażaka wynosi 120 godzin, uznał, że 
te stawki nie są współmierne do strażaka uczestniczącego w akcji  np. 8 godz. 
szkolenia to 80 zł i np. 2 godz. akcji strażaka to 30 zł lub 20 zł. – są to duże proporcje. 
 
Przedstawił propozycje : 

Członek ochotniczej straży pożarnej Gminy Waganiec uczestniczący  
w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny – propozycja w wysokości 10,00 zł za każdą 
godzinę udziału w działaniu ratowniczym- było 10 zł. 
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Członek ochotniczej straży pożarnej Gminy Waganiec uczestniczący  

w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny – propozycja w wysokości 3,00 zł za każdą 
godzinę udziału – było 10,00 zł. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że nie czy chciałby ktoś uczestniczyć w szkoleniach  
8 godzin  po 3,00 zł za godzinę, jest to 24 zł i jeszcze koszty poniesione na 
wyżywienie - kto się na takie szkolenia zgodzi. 
Uważa, że należy pozostawić tak jak jest . 
 
Wójt – poinformował, że zaproponował logikę obniżenia , decyzja należy do Rady 
Gminy. To nie jest zarobek, tylko zwrot utraconego dochodu. 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że adekwatne jest Wójta podejście, a gdy więcej będzie 
chciało się szkolić niż uczestniczyć w akcjach, to co dalej – nazwa mówi Ochotnicza 
Straż Pożarna . 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży 
pożarnej gminy Waganiec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – stanowi 

on zał. nr 15 do protokołu. 

Poddała pod głosowanie projekt uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” , 1 głosie „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym”   podjęła uchwałę Nr XXXI/174/09 w sprawie  ustalenia 
wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej gminy 
Waganiec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. – stanowi ona zał. nr 16 

do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy 
Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, proponowana zmian tej 
uchwały dotyczy tylko technicznych zmian .  
Wójt – poinformował, że ta uchwała to kwestia zupełnie porządkowa, obecna 
uchwała nie jest kwestionowana i nadal funkcjonuje. Natomiast w trakcie analiz 
oceniających stan prawa zostały uporządkowane zapisy w tej uchwale i następnej – 
dlatego zostały one wywołane . 
Przedstawił uchwałę , która obowiązywała do tej pory - stanowi ona zał. nr 17 do 

protokołu. 
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Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy 
Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – stanowi on zał. nr 18 do 

protokołu. 
 
Następnie zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 
XXXI/175/09 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy 
Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  – stanowi ona zał. nr 19 do 

protokołu. 
 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o wgląd do materiałów w związku z następnym 
punktem tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec  oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych. Poinformowała, że w tym przypadku również chodzi  
o uporządkowanie zapisów technicznych. 
Przedstawiła uchwałę, która obowiązywała do tej pory - stanowi ona zał. nr 20 do 

protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy 
Waganiec  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – stanowi on zał. nr 21 do 

protokołu. 
Następnie zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 
XXXI/176/09 w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady 
Gminy Waganiec  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – stanowi ona zał. nr22 

do protokołu. 
 
Ad.17 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu na okres  
3 lat. 
Wójt – przedstawił uzasadnienie, dotychczasowy najemca lokalu użytkowego 
znajdującego się w budynku handlowo – usługowym przy ul. Dworcowej 9  
w Wagańcu zwrócił się  z prośbą o przedłużenie umowy najmu na okres kolejnych  
3 lat. Przedmiotowa umowa została zawarta na  czas oznaczony od dnia 01 stycznia 
2007r. do dnia 31 grudnia 2009 r.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. 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.  
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Radny M.Dyko – co to jest za lokal i i jaka kwota wpływa za wynajem, ile metrów 
kwadratowych ma ten lokal? 
 
Wójt – jest tam 23 m2 , czynsz jest po 22 zł, plus koszty ogrzewania, jest to 
pomieszczenie w budynku obok Urzędu – Zakład Fryzjerski. 
  
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu na okres 3 lat – 

stanowi on zał. Nr 23 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 
 i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy  najmu na okres 3 lat - stanowi ona zał. Nr 24  do protokołu. 

 

Ad.18 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt, który został wprowadzony 
dodatkowo tj. podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom 
wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym. 
 
Wójt – poinformował, że geneza tego punktu jest taka, że właściciel tych działek 
znajdujących się w Zbrachlinie zwrócił się z wnioskiem o nadanie tym ulicom nazw i 
wprowadzeniu numeracji porządkowej.  
Stwierdził, że jest również za uporządkowaniem tej numeracji i nadaniu nazw 
ulicom, gdyż zostaną one nadane tym istniejącym już posesjom i tym które powstaną 
dzięki temu uzyska się kolejność numeracji, a nie ich skoki z jednego końca tego 
osiedla na drugi, tak jak będą domy oddawane do użytku. Przedstawił propozycję 
przedstawiona przez Spółdzielczą Agrofirmę Plebanka – stanowi ona załącznik  nr 25 

do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – poinformował, że materiały zostały wyłożone do wglądu, 
następnie  udzieliła głosu Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik oraz pozostałym na 
sali osobom zainteresowanym tym tematem. 
 
Pani H.Szudzik – poinformował, że przeprowadziła na tym terenie konsultacje 
społeczne i mieszkańcy proponują następujące ulice, inne niż Spółdzielcza 
Agrofirma Plebanka.  
Dlatego też złożyła wniosek o przyjęcie tych propozycji: 
- działka nr 56/20, część działki nr 100/21, działka nr 57/6 proponowana  
ul. Jęczmienna- propozycja Pani sołtys ul. Drzewna, 
- działka nr 100/21 - proponowana ul. Żytnia – propozycja Pani Sołtys ul. Topolowa, 
- działka nr 61 (od drogi powiatowej do torów kolejowych) – proponowana  
ul. Pszeniczna - propozycja Pani Sołtys ul. Lipowa, 
- działka nr 45 oraz droga wewnętrzna 56/18 proponowana ul. Owsiana – propozycja 
Pani Sołtys ul. Orzechowa. 
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Składa również wniosek o nadanie nazwy ulicy od Wagańca do Zbrachlina – 
propozycja ul. Świętego Ducha, od figurki w kierunku Nieszawy do Plebanki – 
ul.Nieszawska, jest to wniosek również sołtys Wagańca B.Gajdzińskiej. 
 
Radny J.Nowak – zaproponował, aby było to złożone na piśmie z podpisem 
mieszkańców jaką ulicę proponują. Zaproponował, że mogłaby być tam tez ulica 
sportowa, gdyż jest tam boisko. 
 
Wójt – zachęcił do tworzenia tych propozycji nadania nazw ulic w poszczególnych 
wsiach poprzez konsultacje społeczne i pisemne wnioski składana do Urzędu 
Gminy. Przy tej okazji zostanie uzupełniona numeracja posesji.  
Poinformował, że od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste będą wydawane bezpłatnie. 
Stwierdził również, że Prezes Agrofirmy Plebanka nie zgłasza sprzeciwu do tych 
propozycji nazw ulic, gdyż składając wniosek sygnalizował, że mogą być zmiany. 
Propozycja sołtys Zbrachlina H.Szudzik jest najdalej idącą propozycją i ona zostanie 
przegłosowana. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drogom publicznym 
gminnym z uwzględnieniem propozycji sołtys Zbrachlina  – stanowi on zał. nr 26 do 

protokołu. 

Poddała projekt przedstawionej uchwały pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 13 głosach „za”, 2 głosach 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulic drogom 
wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym - stanowi ona zał. Nr 27 do 

protokołu. 

 

Ad.19 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady 
Monika Szejner – zamknęła obrady  XXXI  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – 
godz. 1445              
 
Protokołowała:                                                                                                                                                                


