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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXII 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 XXXII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI 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 gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2010 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 : 
             a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
             b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
             c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
             d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
             e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej . 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 

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



 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Stowarzyszenia 
Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1. 

             a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
             b)   podjęcie uchwały. 
13. Zamknięcie obrad XXXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Wójt Gminy – zaproponował, aby punkt 8 „podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2009 r.” został przesunięty jako punkt 12  
 
Poddała pod głosowanie propozycje zgłoszoną przez Wójta w sprawie zmiany 
numeracji porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych - jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta . 

 

1. Otwarcie XXXII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI 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 przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2010 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 : 
             a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
             b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
             c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
             d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
             e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wagańcu. 
              a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
              b)   podjęcie uchwały. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Stowarzyszenia 

Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1. 
             a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
             b)   podjęcie uchwały. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

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

13. Zamknięcie obrad XXXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 



 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad z uwzględnioną poprawką. 

 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady M.Szejner przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, następnie 
zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Viceprzewodniczącą E.Pietrus. 

 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXXI 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 XXXI Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI 

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. 
 

Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał trzy 
zarządzenia: 
- Zarządzenie nr 56/09 z dnia 8 grudnia 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 175 o powierzchni 0,0732 ha położonej w miejscowości Niszczewy. 
W skład komisji powołano osoby: 
1. Pana Edwarda Musiała  
2. Pana Wojciecha Mańkowskiego 
3. Panią Magdalenę Kozłowską. 
Cena wywoławcza działki netto 11.550,00 zł. Wadium 1.155,00 zł. Zarządzenie 
weszło w Zycie z dniem podpisania. 
 
- Zarządzenie Nr 57/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. – sprawie ustalenia dnia wolnego od 
pracy w Urzędzie Gminy. Jako zamienny, za dzień świąteczny 26 grudnia 2009 r., 
ustalony został dzień 24 grudnia. Zarządzenie weszło w Zycie z dniem podpisania. 
 



 

- Zarządzenie Nr 58/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy. 
 
Zmiany na podstawie otrzymanych decyzji: 

Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. 
(WFB.I.3011-88/09) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 49.683 zł z 
przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 
(48.355 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez 
gminę (1.328 zł). 

 
Decyzją Wojewody z dnia30 listopada 2009 r. (WFB.I.3011-77/09) zmniejszono 

dotacje celową na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 
2009/2010 „Wyprawka szkolna” o 9.351 zł. 
 
Przesunięcia między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej (na 
podst.§ 11 ust.3) uchwały Nr XXIV/134/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.) 
 

Dokonano przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej w ramach planu Urzędu Stanu Cywilnego i Obrany Cywilnej n a łączną 
kwotę 1.002 zł oraz w planie Urzędu Gminy na kwotę 9.900 zł. 
 

W planie finansowym Orkiestry Gminnej działającej przy Zarządzie 
Gminnym OSP przemieszczono kwotę 1.100 zł z poz. diet oraz 1.750 zł z poz. usługi, 
łączna kwota 2.850 zł przeznaczono na zakup dodatkowych instrumentów 
muzycznych. 
 

Na wniosek Prezesa Jednostki OSP Sierzchowo przesunięto kwotę 80 zł z poz. 
zakup energii do poz. zakup materiałów i wyposażenia . 
 

Realizując wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS-GK 31/09 z dnia  
16 grudnia 2009 r.) dokonano następujących zmian: 
 
- zmniejszając w poz. zakup materiałów zwiększono w poz. zakup energii o kwotę 
2.400 zł Zmiana pozwoli na opłacenie należności za energię elektryczna zużyta przez 
Szkołę Podstawową w Brudnowie, 
- zmniejszając o 160 zł poz. zakup usług pozostałych, zwiększając poz. zakup 
materiałów dla szkoły podstawowej w Niszczewach. 
- przesunięto kwotę 400 zł z poz. zakup usług pozostałych, do poz. rożne opłaty  
i składki, co umożliwi opłacanie składki ubezpieczeniowej autobusu dowożącego 
uczniów do szkół , 
- zmniejszając o 300 zł poz. szkolenia pracowników oraz o 300 zł poz. zakup usług 
remontowych zwiększono o łączną kwotę 600 zł środki pozwalające doposażyć 
pomieszczenia Zespołu Obsługi szkół. 
 
 



 

W ramach realizacji inwestycji : 
Nastąpiła poprawa infrastruktury oświatowej poprzez budowę przedszkola 

dwuoddziałowego przy Zespole Szkół w Zbrachlinie wraz z wyposażeniem. 
Inwestycja zakończona  – środki własne i dofinansowanie Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego z programu „Fundusz Wsparcia” Urząd Marszałkowski, wysokość 
dotacji 350.399,00 zł (wartość robót budowlanych  

 
Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach 

rozbudowy „Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie na potrzeby 
rozwoju bazy sportowej i warunków do organizacji imprez masowych oraz 
prowadzenia działalności prozdrowotnych. Inwestycja w trakcie realizacji – w 
ramach „Odnowa  Rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 przy dofinansowaniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, „Rozwój Bazy 
Sportowej” .  
Roboty budowlane wykonano za kwotę 379.696,27 zł (wartość zakontraktowanych 
robót budowlanych 568.493,20 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 200.000,00 zł zrealizowano. 
 

Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, 
Zbrachlinie Nowym, Wójtowce (Plebance). Inwestycja zakończona, uzyskano 
dofinansowanie z  działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
i środki własne. Inwestycja rozliczona pod względem formalnym- uzyskana kwota 
270.044,33 zł. Do rozliczenia kwota 31.433,73 zł – po zakończeniu kontroli 
problemowej przez instytucje zarządzającą (planowana na 18-20 stycznia 2010 r.) 
 
Realizacja zamówień publicznych: ogłoszono dwa postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych : 
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przyczepy 
rolniczej dwuosiowej o ładowności 8 ton. Wpłynęło 5 ofert, jako najkorzystniejszą 
wybrano  ofertę PUH Chemirol z Mogilna, przyczepa Wielton PRS 2. Wartość 
43.493,00 zł brutto z dostawą do Wagańca. 
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego 
w ilości ok. 93.500  litrów do kotłowni olejowych organizacyjnych gminy” w 2010 r. 
Złożono 3 oferty w tym 2 ważne. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Trans Kol 
Paliwa Sp. z o. o. z Koła. Wartość zamówienia najkorzystniejszej oferty, według ceny, 
na dzień składania ofert wynosi 207.699,03 zł. Dostawy będą realizowane po 
zastosowaniu niezmiennego opustu cenowego w wysokości 83,20 zł/ 10001 od ceny 
referencyjnej PKN ORLEN publikowanej na stronie internetowej. 
 
Z zakresu referatu rolnictwa i ochrony środowiska – sporządzono informację zgodna 
z otrzymanymi tabelami o istniejących i planowanych inwestycjach dotyczących 
odnawialnych źródeł (elektrownie wiatrowe, biogazowe i wodne) na terenie gminy 
Waganiec - do opracowanego Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii w 
województwie kujawsko – pomorskim przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 



 

Wydano 17 szt. decyzji na usuniecie drzew, jeden wniosek z powodu niedostarczenia 
wymaganych dokumentów pozostawiono bez rozpatrzenia oraz w związku ze 
zgłoszeniami mieszkańców wystąpiono dwukrotnie do Powiatowego zarządu Dróg 
zs. w Odolionie z prośba o sprawdzenie stanu faktycznego drzew rosnących  
w pasach dróg i rozważenie konieczności wystąpienia do tutejszego Urzędu  
z wnioskiem o ich usuniecie. 
Przygotowano i przekazano za pośrednictwem sołtysa informacje dla mieszkańców 
osiedla Waganiec przypominającą o obowiązkach wynikających z „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec” dotyczącą: 
zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (pieszojezdnia) 
przez odchody psów, uprzątania ze śniegu lodu i błota chodników przyległych do 
nieruchomości , zachowania porządku i czystości przy pojemnikach do selektywnej 
zbiórki odpadów oraz ich wrzucania zgodnie z przeznaczeniem. 
  

Z pracy referatu wymiaru podatku wystawiono 77 upomnień dla osób 
fizycznych, i z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 6 decyzji. 
 

Z zakresu działalności referatu podatków wpłynęły 2 podania o odroczenie 
terminu płatności podatku na kwotę 426,00 zł. Zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty podatku na kwotę 132,00 zł, które zostało 
rozpatrzone pozytywnie . Złożono 3 podania o umorzenie podatku, 2 zostały 
załatwione pozytywnie na kwotę 197,50 zł. Wpłynęły również 152 wnioski na zwrot 
podatku akcyzowego, wszystkie rozpatrzone pozytywnie na kwotę 96.709,72 zł. 
Zostały umorzone odsetki Firmie „Budorol” na kwotę 63.801,00 zł.  
 

W ramach działu budownictwo i drogi wydano 1 wypis ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Waganiec,  
6 decyzji o warunkach zabudowy, 3 zaświadczenia o braku planu miejscowego,  
3 zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomości, 1 decyzję o rozgraniczeniu 
nieruchomości. 
Wszczęto 6 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 2 postępowania 
o wydanie decyzji o podziale nieruchomości, 1 postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej sieci PLAY w Wiktorynie. 
 

Przewodnicząca Rady – podziękowała Panu Wójtowi za przedstawiona informację  
i otworzyła dyskusje. 
 

Radny P.Wiatrowski – stwierdził, że jest wiele pytań od mieszkańców w jakim 
czasie zostanie uruchomione przedszkole w Zbrachlinie . 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z informacją od Pani Dyrektor i harmonogram 
przeprowadzki ma wyglądać, to tak:  że w I połowie stycznia ma się to przedszkole 
obecne przeprowadzić , a oficjalnie uroczyste oddanie ma się odbyć po feriach 
zimowych w m-cu lutym br. 
  



 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnych punktów przyjętego porządku 
obrad tj. zapytania i interpelacje radnych. 
 

Radny M.Dyko – w związku z tym, co Pan Wójt powiedział zostały dodatkowe 
środki finansowe przeznaczone na zakup kamienia na remont dróg. Czy zostało to 
już zakupione? Jeżeli tak , to za jaką kwotę? I gdzie ten kamień został rozmieszczony. 
 

Wójt – poinformował, że na ostatniej sesji jak sobie przypomina informował, gdzie 
była dostarczona dostawa. Jest to ilość ok.200 ton ok.20 tys. Część jest rozwieziona na 
zaklinowanie oczywiści tam gdzie było zgłaszane o to zaklinowanie grubym 
kamieniem, część jest na pryzmie . 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że pytał gdzie trafił ten kamień, chodziło o 
miejscowości. 
 
Wójt – poinformował, że do Sierzchowa- Konstantynowa trafiło 118 Mg, i do 
Zbrachlina – Włoszyca 12 Mg. Pozostało 70 ton. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że otrzymał informację telefoniczną od sołtysa  
z Wólnego Pana W.Kujawy, który w związku z chorobą nie mógł przybyć na obrady, 
głównie chodzi o drogi powiatowe, gdzie samochody jadące od strony Lubania w 
kierunku Włoszycy lądują w rowie , tam nie zostało nic zrobione, nawet nie ma 
piasku do posypania tego miejsca. Jest też wniosek o posypanie drogi w m.Wólne. 
Na ościeżach gminy nie jest nic robione, jest bezradny jak wpłynąć na powiat. 
Rolnicy odstawiają mleko i nie mogą podjechać.  
Dyrektor Dróg Powiatowych zobowiązał się na postawienie w miejsce zniszczonych 
przez wandali słupków, które bezpośrednio ostrzegają kierowców o tym , że jest tam 
staw. Jest tam bardzo niebezpiecznie. 
 

Wójt – poinformował, że jeżeli chodzi o zjazd w Wólnem przy szkole, to wyda 
dyspozycje i pracownicy Urzędu posypia piaskiem tą drogę. 
 
 Ad.7 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i  udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 

Sołtys Józefowa H.Kułakowska – stwierdziła, że drogi powiatowe nie są przez 
powiat sypane i tak samo jest z drogami gminnymi. Staw przy skrzyżowaniu  
z Sierzchowem nie jest zabezpieczony. Chciała udostępnić swojej działki na 
powiększenie skrzyżowania, ale nie skorzystano. A teraz  jest niebezpiecznie, a ten 
nowy asfalt jest już popękany. Wnosi o sypanie tego odcinka. 
  
Sołtys Włoszyca E.Marciniak – stwierdził, że na Włoszycy też nikt nie sypie dróg. 
Lampa przy sklepie w m.Włoszyca się nie świeci. 
 



 

Wójt – poinformował, że muszą być podane numery lamp, gdyż Zakład 
Energetyczny nie przyjmuje takich zgłoszeń. 
 

Sołtys Zbrachlina H.Szudzik – podziękowała za oświetlenie w Nowy Zbrachlinie , 
ale świeci się ono do godz. 800 wystarczy do godz. 700, zwróciła się z zapytaniem, ile 
kosztowała ta inwestycja? 
 
Wójt – poinformował, że inwestycja związana z budową oświetlenia w Zbrachlinie 
wyniosła 14.631,72 zł. 
 
Radny M.Dyko – złożył wniosek o zwiększenie środków budżetowych w 2010 r. na 
powiększenie i zwiększenie zakupu kamienia do naprawy dróg gminnych na terenie 
gminy. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – składa wniosek o wymianę lamp na energooszczędne 
na terenie Sierzchowa. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – składa wniosek o karanie rolników , którzy 
przyorują i niszczą drogi gminne. 
 
Wójt – stwierdził, że jest to cenna inicjatywa, bez współpracy społecznej tego 
wniosku nie zrealizuje. Prosi o informacje w tej sprawie na bieżąco. Jeżeli są skargi 
po miesiącu , to można przyjąć to jako społeczne przyzwolenie. 
 
Radna J.Michalska – składa wniosek o nawiezienie drogi w Lewinie tym 
zakupionym kamieniem , tam nie ma już co zbierać równiarka. 
 
Wójt – poinformował, że planuje ten pozostały kamień przeznaczyć na Lewin, gdyż 
jest tam chory mieszkaniec , i karetka dojeżdża na dializy. 
 
Radna J.Michalska -   składa wniosek o 1 lampę w m.Lewin przy Pani 
Antoszewskiej. Zgłasza naprawę drogi w m.Niszczewy – Wiktoryn, jest to droga po 
której dojeżdżają  dzieci do szkoły. Zgłasza również , że nie świecą lampy w 
m.Michalin nr słupa 209 przy A-1, i na Arianach przy posesji Państwa Minder  
nr słupa 101. Naprawa drogi przy posesji Pani Grzegorskiej . 
 
Radna M.Kulińska – poruszyła sprawę niszczenia przez rolników dróg gminnych – 
wniosła do obecnych na sali, aby sami interweniowali w tej sprawie. Niektórzy robią 
to nieświadomie , należy interweniować i rozmawiać z mieszkańcami , sama podjęła 
taką rozmowę i pomogło. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – składa wniosek o przeniesienie znaku „teren 
zabudowy” znajdującego się przy szkole podstawowej w miejsce od  drogi krajowej 
E-1. Od E-1 nie ma żadnego znaku. Od strony Konstantynowa jest znak 
niepotrzebny, droga polna. 
 



 

Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – wnosi o dowiezienie piasku przy drodze osiedlowej 
do posypywania miejsc bardzo śliskich. 
 

Radny M.Dyko – zadał to pytanie co do zakupu kamienia w ilości 120 ton , 
pozostało 70 ton, zgłasza aby w m.Wójtówka – Szpitalka zabezpieczyć ten materiał 
tam na drogę, gdzie jest ten gruz gruby przywieziony. Zgłosił również naprawę 
lampy w Wólnem przy Pani Kwiatkowskiej. 
 
Radna J.Michalska stwierdziła, że w budżecie 200 tys. zł jest na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, wnosi aby było to realizowane na odległych wsiach tam gdzie 
nie będzie szła linia kanalizacyjna. 
 
Wójt – poinformował, że dyskusja na ten temat może być dopiero po uchwaleniu 
budżetu. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – stwierdził, że Wójt Gminy złożył informację, 
co zostało zrobione w okresie międzysesyjnym. Zwrócił się z zapytaniem do Rady 
Gminy- dlaczego przyjmuje protokół bez odczytania ? 
Poinformował, że należy sprawdzać ten materiał przywożony na drogi, gdyż są 
niepełne transporty. Niestety trzeba takie rzeczy sprawdzać 750 metrów nawieziono 
tym gruzem w m.Sierzchowo, a mówiono, że w Konstantynowie – 217 m, każdy 
może przeliczyć – droga ma 4 metry. On osobiście przeliczył. 
 

Przytoczył trochę historii ze swojej młodości: cyt. „jak chciałem do szkoły 
zawodowej – górniczej iść, to nie było Pana komendanta , ale podpisałem i zostałem. 
Na drugi dzień spojrzał na mnie komendant, na dokumenty i stwierdził, że nie ma 
miejsc już w tej szkole. Miałem w dokumentach , że mój ojciec zginął w 1939 roku. 
Wówczas komendant myślał, że walczył on z Władzą Ludową. Jak skończyłem 18 lat 
zacząłem na młynie pracować i pojechałem na zjazd Młodzieży Wiejskiej. I ten pan 
komendant siedział za stołem prezydialnym i ja również. Wówczas mu to 
przytoczyłem i jakie było jego zdziwienie , że zamknął mi drogę do dalszej edukacji” 
 

Następnie zwrócił się do Wójta, aby zostało to sprawdzone, że na drodze  
w Sierzchowie brakuje 200 ton, stwierdził, że nie ma szkoły, ale liczyć umie. A jak się 
nie  nadaje na to stanowisko sołtysa, to zwołać zebranie i odwołać go z funkcji 
sołtysa. 
 
Wójt – składa wniosek, aby Wysoka Rada zwołała Komisję Rewizyjną Rady Gminy , 
aby  wyjaśnić sprawę tej drogi i zakupionego materiału. 
 
Sołtys Wiwatowski – przypomniał, że 30 czerwca br. Pan Musiał i Pan 
Zwierzchowski jeździli sprawdzając stan dróg i informowali , że będzie 250 ton w 
Konstantynowie . Mówi się , że gdzieś tam 118 ton zostało nawiezione, ale może od 
strony Brudnowa, a nie w Konstantynowie . Zwrócił się z zapytaniem - dlaczego tak 
się to traktuje ? 
 



 

Rada M.Kulińska – poinformował, że protokół napisany i czytany przez radnych 
przed obradami i oczywiście jest zawsze do wglądu. Każdy protokół jest bardzo 
obszerny i czytanie go na sesji zajęło by ponad godzinę. Radni przed obradami 
zapoznają się z jego treścią.  
 

Wójt – poinformował, że każdy zainteresowany zapoznaniem się z protokołem  
z obrad sesji, komisji w każdej chwili może podejść do pracownika w godzinach 
pracy Urzędu i otrzyma materiały do wglądu. Innym urzędowym publikatorem  
o charakterze teleinformatycznym jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Gminy 
Waganiec, w którym publikowane są uchwały Rady Gminy, protokoły z obrad sesji , 
komisji , wnioski radnych i sołtysów, wnioski komisji stałych Rady Gminy i inne 
informacje dotyczące spraw gminy. Gminna Biblioteka Publiczna posiada komputery 
z których mogą korzystać mieszkańcy i jeżeli Pan Sołtys jest zainteresowany taką 
formą, to może podejść i uzyska się tam pomoc Kierownika Biblioteki  w celu 
zapoznania się z treścią protokołów z sesji rady Gminy lub innych spraw 
dotyczących gminy Waganiec i Urzędu. 
 
Przewodnicząca Rady -  w związku z brakiem zapytań i interpelacji z sali zamknęła 
dyskusję. 
 

Wnioski zgłoszone na XXXII Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez 

sekretarza obrad – E.Pietrus: 

 

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko 
1. zwiększenie środków budżetowych w 2010 r. na powiększenie i zwiększenie 
zakupu kamienia do naprawy dróg gminnych na terenie gminy. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Sierzchowa J.Czekała  
2. wymiana lamp na energooszczędne na terenie miejscowości Sierzchowo. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Józefowa H.Kułakowską  
3.  podjęcie działań w sprawie karania rolników, którzy przyorują i niszczą drogi 
gminne. 
 
- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską  
4.  nawiezienie i utwardzenie kamieniem drogi w miejscowości Lewin . 
5. wniosek o 1 lampę w m.Lewin przy Pani Antoszewskiej. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Brudnowa M.Kołowrockiego 

6. przeniesienie znaku „teren zabudowy” znajdującego się obecnie przy Szkole 
Podstawowej w Brudnowie w miejsce od  drogi krajowej E-1. 
 
- wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy P.Marciniaka 
7. Rada Gminy zleci komisji rewizyjnej Rady Gminy Waganiec przeprowadzenie 
doraźnej kontroli ilości nawiezionego kamienia na drogę gminną Sierzchowo-
Konstantynowo.   



 

Przewodnicząca Rady – na wniosek radnego S.Szudzika zarządziła  10 min 
przerwę – godz. 1120 
Ad.8 

Przewodnicząca Rady – po przerwie godz.1140 wznowiła obrady i poprosiła o wgląd 
do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami  w związku z następnym 
punktem porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2010 rok oraz w 
sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej.  
Następnie otworzyła dyskusję. 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali Przewodnicząca Rady odczytała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na 2010 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej – stanowi on zał. nr 2  do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr XXXII/179/09 w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2010 rok oraz w sprawie 

ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej – stanowi ona zał. nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt przyjętego 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2010.  
 
Poinformowała, że punkt ten został rozpisany na podpunkty i zgodnie z tą 
kolejnością będzie rozpatrzony : 
 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2010 – stanowi on zał. nr 4  do protokołu. 
 
W dalszej części tego punktu odczytała uchwałę nr 2637/2009 Składu Orzekającego  
Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 
2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego  – kserokopia uchwały stanowi zał. nr 5  do protokołu. 



 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : przewodniczący - Halina Strzelecka ; członkowie – Elżbieta Osińska  
i  Jan Sieklucki  postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej 
Gminy Waganiec na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz 
informacji o stanie mienia komunalnego  
 
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę nr 264/2009 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 
grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego , przedstawionego przez Wójta Gminy Waganiec w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy na 2010 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu 
prognozy kwoty długu. – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 6  do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : przewodniczący - Halina Strzelecka ; członkowie – Elżbieta Osińska  
i  Jan Sieklucki,  postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania 
deficytu budżetowego, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Waganiec na 2010 r. oraz prawidłowości załączonej  do projektu budżetu prognozy 
kwoty długu. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję i poprosiła o zabranie głosu 
Przewodniczących Komisji Stałych Rady i radnych, w pierwszej kolejności 
Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów Planowania Przestrzennego  i Porządku 
Publicznego  – M.Kulińską . 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu – poinformował, że Komisja pozytywnie przyjęła 
projekt budżetu na 2010 r. Projekt ten zawiera wiele inwestycji i uważa , że uda się je 
wykonać. Było spotkanie wszystkich komisji i radnych, po analizie i wnikliwych 
pracach nad tym projektem – głównym tematem była naprawa dróg gminnych. 
Uważa, że budżet na 2010 r. będzie w tym roku bardzo często zmieniany, będą duże 
fundusze z różnych źródeł i będą one częściowo przeznaczone na remont dróg i jest 
tu sugestia Komisji Budżetowej, aby robić chociaż 1 km drogi asfaltowej na terenie 
gminy, aby po trochu pozbywać się tego problemu, są drogi utwardzone kamieniem 
i można je tak utwardzać.  
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – W.Kulpę. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnej – stwierdził, że komisja rolna również pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu na 2010 r. , był on analizowany dwukrotnie. Komisja 
wysunęła swoje poprawki, które zostały uwzględnione połowicznie. Jednak komisja 
rolna  jak wcześniej wspomniał przyjęła pozytywnie projekt budżetu na 2010 r. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  - P.Wiatrowskiego. 



 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że komisja odniosła się 
pozytywnie do projektu budżetu na 2010 r. Mimo tego, że było wnoszone kilka 
poprawek, które po wyjaśnieniu przez Wójta, zostały przez komisję cofnięte , były to 
niesłuszne propozycje zmian finansowych, nie wiedząc, że dane czynności są 
konieczne. Nie mniej jednak wnioskowała komisja w całości, tego projektu o zmiany 
w nowym roku mając świadomość, że pojawią się oszczędności  też dotyczące 
budowy dróg. Ale jednocześnie komisja chce, aby się zastanowić nad tym, aby 
zmienić formę przetargów. Aby w etapach budowy dróg pojawiła się kwestia 
wykonania tych prac. Nie jest sztuką zakup 5 tys. ton kamienia którego nie można 
rozwieść w związku z brakiem transportu i siły roboczej w gminie. Komisja 
proponuje , aby był przetarg na kamień i przetarg na wykonawcę tego konkretnego 
jednego odcinka drogi. Bo zbudować 1 km drogi w ciągu tygodnia jest to niemożliwe 
siłą gminy, a gdy uwzględnimy jakieś finanse bo chcemy je podnieść powinniśmy 
wziąć pod uwagę wykonawcę. Bo dzisiaj  jest taka sytuacja , że  600 ton kamienia do  
dziś leży na wodociągach – bo nie ma możliwości przewiezienia , a pogoda też nie 
rozpieszcza. Minął czas na budowę dróg – to jest prawda. Narzekamy, że są dziury, 
zrobić tego nie można, to trzeba zmienić formę organizacyjną wykonywania tych 
dróg. 
 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej – M.Dyko  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty – stwierdził, że planowanie budżetu jest to 
bardzo ważna sprawa. Czy w sejmie, czy w samorządach gdzie rada musi 
zaopiniować. Zadaje sobie jedno z pytań , gdzie było spotkanie wszystkich radnych, 
komisji – siedząc zauważył co znaczy takie spotkanie. Polega to na tym , że wysuwa 
się wnioski , opiniuje , jest dyskusja , natomiast sołtysi związani z wioskami – 
zwrócił się do sołtysów – czy wiecie Państwo ile jest przeznaczone w 2010 r. na 
naprawę i budowę dróg gminnych? Oczywiście nie wiecie! – i tu na spotkaniu 
powstała wielka polemika i dyskusja nad tym. Na 2010 r. jest zaplanowane 100 tys. 
zł, w tym 50% idzie na naprawy. Pyta się sam siebie i wszystkich zebranych , co 
można kupić za 50 tys. zł , gdzie nagminnie się mówi o naprawach dróg gminnych. 
Na komisji były propozycje, aby  z poszczególnych projektów przesunąć, w czasie 
chociaż to nie było jednomyślne. Na wspólnym spotkaniu  głosowanie przesądziło  
o tym, że pozostało tak jak jest. Do czego zmierza , na spotkaniu dyskutowano nad 
zakupieniem wozy bojowego dla jednostki OSP Zbrachlin, gdzie ten wóz będzie 
jeździł po tych zniszczonych drogach. Również dyskutowano nad tym, gdzie jest 
wielkim zwolennikiem i popiera budowę Orlika 2012 – aby to przesunąć w czasie. 
Następnie Rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie – padła propozycja 
przesunięcia, a kwotę przeznaczyć do budowy dróg. Rok 2010 będzie taki, a nie inny. 
Tutaj można się zastanowić, będą wpływy i inne środki. A przecież tych pieniędzy 
nie mamy, bo trzeba będzie wziąć kredyt na niektóre sprawy.     
Jeżeli dla najbardziej potrzebnych rzeczy dla naszej gminy będą „dziurawe drogi”  
i tu aż tak małą sumę się przeznacza na ich remont.  
 
 



 

Dlatego podjął decyzje, że nie będzie głosował za tym budżetem,  
cyt. „ w niektórych sprawach się zgadzam, a w niektórych się nie zgadzam.  

A w stosunku do tego, że tyle mówimy o tym, tyle się prosimy, a nawet płaczemy, 
nad tym! Czy ta kwota 100 tys. zł , to jest dużo ?, przy tym budżecie to przede 
wszystkim jest bardzo mała suma”. 
 
Komisja również wnioskowała, aby zwiększyć dotacje na orkiestrę – zostało to 
odrzucone; wnioskował również o podwyżkę dla pracowników Urzędu o 3%, gdzie 
też została propozycja odrzucona . 
Kończy się rok 2009, każdy z radnych powinien wziąć rękę na sercu położyć , co my 
zrobiliśmy dla wyborców?. Praktycznie czuje się winny, że nic nie zmienił prosząc , 
błagając – nic!, poza jednym odcinkiem , kawałeczkiem drogi. 
Podsumowując stwierdził, że w 2009 r. dla niego jako radnego to katastrofa, gdyż nie 
potrafi nic załatwić. Mieszkańcy nie potrzebują dużo dobrych dróg, kilka lamp , nie 
potrzebują chodników lub innych skansenów. My tylko prosimy, a wręcz błagamy!  
Stwierdził, że jest impulsywnym człowiekiem i tu odczuwa, że za to nie ma nic 
robione. Tak to odczuwa, nie jest nowicjuszem, w tej gminie i praktycznie nic się nie 
udaje. Reasumując swoje wystąpienie i to co było na Komisji Oświaty , to będzie 
przeciwny uchwaleniu budżetu gminy Waganiec na 2010 r. A najbardziej wszystkich 
oceniom wyborcy, gdyż ta kadencja się kończy. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem jaka jest opinia Komisji – rozumie 
zdanie radnego, ale jaka jest opinia? 
 
Przewodniczący Komisji M.Dyko – poinformował, że Komisja Oświaty przyjęła 
pozytywnie budżet gminy na 2010 r. , ale nie jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu M.Kulińska - zwróciła się do radnego Dyko, że 
każdy ma swoją rację i każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale jeżeli ktoś się 
wypowiada, to trzeba wszystko „za” przedstawić. Następnie odczytała plan 
wydatków inwestycyjnych, gdyż sołtysi nie mają materiałów : 
 
Budowa dróg gminnych w Niszczewach (wykonanie koryta oraz nawierzchni  
z kamienia drogowego, pow. ok.1100 m2 ) -   26.000 zł. 

Modernizacja nawierzchni dróg polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa 
naturalnego, grubość warstwy 8 cm,  podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
grysami frakcji 2-5 mm i 5-8 mm i emulsją kationową: 

- droga gminna Kolonia Święte (ok. 3880 m2)-  136.000 zł. 
      - droga gminna Nowy Zbrachlin, Bertowo, Wólne  ok.6460 m2  - 226.000 zł. 
      - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Przypust – 50 % udział własny - 

19.425 zł 
- droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sierzchowo – 50 % udział własny - 
30.656 zł. W m-cu październiku 2009 r. złożono wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania  na zadania wym.  
w Sierzchowie i Przypuście ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
(dofinansowanie maksymalnie do 50 % kosztów). 



 

Zakup materiałów  do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu -  
100.000 zł. Profilowanie dróg gminnych - 6.000 zł. Remonty cząstkowe dróg 
asfaltowych - 18.000 zł. 
  
Radny M.Dyko – stwierdził,  że zgadza się z tym , ale czy nie boli, że jest to tylko 
100tys. zł. na drogi ? 
 

Radna M.Kulińska – stwierdził, że boli, ale trzeba wszystko liczyć. 
 
Wójt – poinformował, że nie będzie się odnosił bezpośrednio do radnego Pana 
M.Dyko, doświadczonego samorządowca – ma wrażenie, że radny rozpoczął 
kampanie wyborczą. Jednocześnie przeprosił radnego Dyko i stwierdził, że gdyby 
startował w miejscu radnego na Wójta Gminy, to identyczne przemówienie również 
by wygłosił. 
Poinformował, że nie jest prawdą, że na drogi jest tylko 100 tys. zł., bo drogi, to nie 
tylko materiał na drogi, ale materiał na drogi. Kwota 100 tys. zł na materiał również 
w tegorocznym budżecie początkowo była przeznaczona i Państwo tego nie 
negowaliście , dopiero później w wyniku przesunięć budżetowych zwiększyliśmy  
o kolejne 200 tys. zł. To co Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  mówił , to również są 
nasze wspólne i Wójta doświadczenia z tego okresu, że sami tymi 4 – 5 
pracownikami nic nie zrobimy, gdyż usuwają oni awarie, sprzątają teren, zbierają 
porzucone śmieci – nie są w stanie wszystkiego zrobić dobrze. Ale będzie to czas na 
przesunięcia w trakcie realizacji budżetu. Te wnioski, które radny składał na 
posiedzeniu komisji powinny być składane nie wtedy, tylko w m-cu wrześniu jak jest 
planowany projekt budżetu. I nie jest prawdą, że Pan Przewodniczący proponował 
przesunięcia z poszczególnych działów, aby zwiększyć na drogi. 
Pan Przewodniczący Komisji Oświaty, radny M.Dyko – postanowił ultimatum ma 
być zwiększone na drogi i nie obchodzi radnego „skąd”. Podobna była również 
sytuacja tych 50 tys. zł dla orkiestry. 
Stwierdził, że nie zawłaszcza radnym kompetencji w stosunku do zmian propozycji 
projektu budżetu, który przedkłada. Tylko zasady są proste, że skądś trzeba wziąć, 
żeby dołożyć komuś i tych propozycji nie usłyszał, natomiast usłyszał o konieczności 
budowania i apel „ czy się Wójt nie wstydzi ! ”. Stwierdził „tak Wójt wstydzi się, że 
drogi są złe !” I gdyby mu zależało na populizmie, to w tegorocznym budżecie 
wyborczym wstawił by dużo pozycji, które by było widać jak: lampy i drogi- aby go 
wszyscy chwalili, tylko podchodzi do budżetu, do realizacji budżetu,  do potrzeb 
gminy bardzo odpowiedzialnie. I tam gdzie byśmy robili drogi – oczywiście w tym 
roku można się wycofać z budowy kanalizacji – 4 mln są do wzięcia i 4,5 km dróg 
można wykonać! Tylko , że tam w tych miejscowościach w których zrobione zostaną 
drogi będzie trzeba je za chwilę rozkopywać, aby w następnej kadencji robić 
kanalizację.  
Chyba nie o taki interes gminy tutaj chodzi. Mamy 100 km własnych gminnych dróg 
o rożnych parametrach do 1,5- 2 m, aż po 7 m szerokości. Od kilku lat przy pomocy 
tej Rady Gminy, sugestii sołtysów stara się zmienić nawierzchnię dróg gminnych 
przygotowując pod możliwość położenia twardej nawierzchni. To jest zejście z żużla 
i wejście na kamień.  



 

Może i popełnia błąd jako Wójt, kupując materiał i czy decyduje się na formę 
wykonania pracownikami Urzędu. Materiał  jest nie rozwieziony, ale jest i przy 
odpowiedni czasie będzie rozwieziony. Natomiast propozycja na wykonawstwo jest 
dobra, i będzie szybko droga zrobiona przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Ale na 
to będą potrzebe środki finansowe. Wtedy będzie tych dróg mniej zrobionych i to też 
należy wziąć pod uwagę. To nie jest prawda, że 100 tys. zł na drogi , to w takim razie 
w jakiej pozycji umieścić 421 tys. zł na modernizację nawierzchni dróg gminnych. 
Generalna pozycja pod nazwą drogi publiczne gminne zamyka się kwotą 870.919 zł i 
to nie jest 100 tys. , bo 100 tys. zł jest na materiał, zgadza się , że to niewiele – mało! 
Ale w tych 800 tys. zł są również dwie drogi już utwardzone, to są również drogi 
dojazdowe refundowane z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych – wniosek został 
złożony , to są pieniądze pozyskiwane z zewnątrz. 
Budowa „Moje Boisko – Orlik 2012” – powtórzył co większość radnych 
zaakceptowała. Zaplanowana została budowa Orlika w 1998 r. , dwukrotnie było to 
przekładane. Coraz częściej na stronach internetowych Ministra pojawia się pomysł , 
aby ten program zamknąć, a relacje są takie w budżecie jest 900 tys. zł , ale z tych 
pieniędzy 300 tys. zł to są środki gminne, a 600 tys. zł, to środki z dotacji 
bezzwrotnej. To samo jest z innymi pozycjami – jak wóz strażacki, który budzi 
emocje - rzeczywiście kwestia zastanowienia, czy ten wóz strażacki po dziurawej 
drodze dojedzie , czy też nie ? Ale jest inna kwestia, czy w ogóle dojdzie cokolwiek 
do celu, jeśli tego wozu nie będzie. W jednostce OSP Zbrachlin obecny wóz ma 28 lat. 
A wówczas kiedy będzie najbardziej potrzebny okaże się że jest uszkodzony. Może 
w takich kategoriach należy patrzeć, bezpieczeństwo się buduje wtedy kiedy 
niebezpieczeństwo nie występuje. Jest linia kolejowa, gdzie są przewożone 
chemikalia – ta propozycja , to bezpieczeństwo dla całej gminy i nie tylko z tych 500 
tys. ujętych w budżecie, to 480 tys. zł, to środki z zewnątrz, i w najgorszym 
przypadku ten pojazd wyniesie gminę ok. 120-130 tys. zł . Uważa, że jest to logiczne 
myślenie , aby to dostać . I tak można wymienić rożne pozycje . Na tym wspólnym 
posiedzeniu Komisji zwracał się do radnych , że oczywiście mogą być zmiany w 
projekcie budżetu, ale oczekuje propozycji skąd dokąd przesunąć. I żadna z tych 
propozycji wymieniona przez radnego nie zawierała informacji skąd wziąć , gdzie 
dołożyć. Były tylko apele, aby „Wójt się wstydził bo są dziurawe drogi” – Wójt 
powtórzył, że wstydzi się , tylko relacje są takie jakie są. 
Stwierdził również, że należało by porównać drogi jak wyglądały 10 lat temu- czy 
były lepsze, a później mówić , że nic się nie robi , nic się nie zmieniło. Porównując ten 
czas to 60% dróg to były drogi gruntowe. Poinformował, że zgadza się z tym , że 
dużo jest do zrobienia i z czegoś trzeba zrezygnować . I można powiedzieć , że Wójt 
nie chce dać podwyżki pracownikom – jak było przedstawione wcześniej.  
W wydatkach pieniężnych 50% to są wydatki na płace, tam mieści się również 
oświata. Budżet Gminy nie jest z gumy, nie rozciąga się – jest taki jak większy budżet 
domowy , nie bierze się nic z niczego i nie można sobie pozwolić na wiele rzeczy, 
gdyż są pilniejsze potrzeby. Budżet przyszłoroczny będzie bardzo dynamiczny, ten 
deficyt, który wynika – zakładany jest na podstawie wskaźników . Jeśli ten rok 
powtórzy się z przetargami, jak w br. , to duża część tych założeń kosztorysowych 
będzie po prostu mniejsza.  
 



 

 
Sytuacja była np. przy budowie Przedszkola, że zadanie było przyjęte na ok. 800 tys. 
zł , a poszło z przetargu za budowę w stanie surowym za ok. 400 tys. zł. Jeśli 
budynek socjalny , który jest obecnie budowany kosztorysowo był ujęty na ok.  
1 mln., a poszedł w przetargu za wybudowanie w stosunku surowym za ok. 600 tys. 
zł, to jest chyba różnica. Zakładano , że będzie też tak z pozostałymi inwestycjami  
w 2010 r. np.  kanalizacja nie będzie wynosiła 5 mln., tylko mniej. Zakupy 
materiałów i remont dróg nie będą wynosiły tyle co kosztorys wynosi tylko mniej.  
W 2010 r. można przypuszczać , że powiększą się dochody dla gmin, gdyż są plany 
na powstanie dwóch zakładów , ma nadzieję , że ruszą też inne inwestycje. To 
wszystko zupełnie zmieni obraz tego budżetu, głównie w sferze inwestycyjnej.  
Jeżeli są głosy , że ten budżet jest zły, to porównać można procentowy udział 
wydatków w tym roku i w przyszłym. W br. 84% to są wydatki bieżące wg. 
projektu na 2010 r. – ta pozycja zmniejszy się do 62%. I odwrotnie wydatki 
inwestycyjne – w br. są na poziomie 16% całego budżetu, a w 2010 r. planowane są 
na wysokości 38%.  

Odniósł się do słów radnego „iż za to , że dużo mówi , to nic nie jest 
wykonywane”, w poprzedniej kadencji właśnie na terenie Pana radnego została 
wykonana duża modernizacja z udziałem finansowym gminy- budowa oświetlenia.  
I remont na całej instalacji elektrycznej. Przypomniał, że również na terenie radnego 
została wykonana z udziałem środków finansowych gminy – droga między Wólnym 
a Lubaniem, a przez szereg lat nie mogła się doczekać tej realizacji. Stwierdził, że 
najświeższym faktem jest , że ten zjazd do Wólnego tyle lat poruszony w br. został 
również utwardzony. Powstało również kilkanaście punktów świetlnych. 
Pretensje , że Powiat nie realizuje swoich zamierzeń jak budowa drogi wzdłuż Wisły, 
to chyba adresatem nie jest Wójt Wagańca. 

 
Reasumując Wójt Gminy prosi Wysoką Radę o przyjęcie tego budżetu gminy   

na 2010 r. zapewniając , że uwagi które padły w czasie dyskusji nad projektem 
budżetu i w czasie wspólnych posiedzeń komisji na pewno znajdą odzwierciedlenie  
w proponowanych zmianach realizowanych w budżecie na 2010 r. 
 
Radny M.Dyko – ustosunkował się do wypowiedzi Pana Wójta , że nie jest to 
przemowa przedwyborcza. Poinformował, że zakomunikuje Wójtowi, iż raczej 
zrezygnuje z tego wszystkiego i to nie była taka mowa, to Wójt powinien ją wygłosić. 
Jeżeli chodzi o budżet , to radni wskazali skąd można wziąć – Wójt zrobił to inaczej, 
a tu było kilka tysięcy złotych. Wójt zrobił opracowanie tych dróg gminnych , 
uzupełnienie tej drogi w m.Śliwkowo. radni to przeznaczyli właśnie na remont tych 
dróg. Jeżeli chodzi o jego miejscowość, to Wójt wspomniał co zostało zrobione- 
zgadza się , ale tą drogę zrobił Powiat, jak i zjazd. To tylko dzięki Wójtowi, że może 
ponaglał , aby zostało to zrobione. Natomiast finanse były z Powiatu. 
 
Wójt – stwierdził, że nie tylko, gdyż były też ze środków budżetu gminy. 
 
 



 

Radny M.Dyko – poinformował, że co do wymiany slupów, to tak – zgadza się . 
Tylko jedno zauważył, może tak na marginesie – rządy SLD zniosły komórkę 
samorządową jak Zarząd Gminy ta decyzja to był niewypał, gdyż dano władzę 
Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom i oni rządzą jednoosobowo – to była pomyłka. 
Przypomniał jak to było na zarządzie, gdzie Wójt proponował- Zarząd akceptował i 
dalej przedstawiane było to na Radzie Gminy – uważa , że to było bardziej 
skuteczne. Natomiast teraz są jednostki nadrzędne i one to robią. Odczuwa , to , że 
Wójt nigdy nie przyznaje racji i nie da się przekonać- stwierdził, że „to naprawdę 
boli”. 
Ma doskonały przykład, gdzie wspólnie rozmawiał z Wójtem na temat 
zamontowania jednego urządzenia i nie zostało to zrobione. 
 
Zabrał głos Sołtys Wiwatowski – i stwierdził, że droga w Bertowie jest planowana  
i niech będzie , ale ścieżka rowerowa przy tej drodze – po co!  Jaki tam jest ruch? 
A inni mieszkańcy chodzą po błocie! 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie autopoprawki 
do projektu budżetu na 2010 r. – stanowią one załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Dział 756, rozdział 75615 Podatek rolny – osoby prawne – zmniejszenie o 2.000 zł. 
Uchwalenie niższych niż zakładano stawek podatku 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 

 
Dział 756, rozdział 75615 Podatek rolny – osoby prawne – zmniejszenie o 2.000 zł. 
Uchwalenie niższych niż zakładano stawek podatku 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła w/w poprawkę . 

 
Dział 710, rozdział 71004 Opracowanie Planu Zagospodarowania – zmniejszenie  
o 10.000 zł. 
Korekty na skutek niższych od planowanych wpływów podatkowych oraz 
udzielonego poręczenia. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 

 
Dział 700, rozdział 70095 Podziały nieruchomości , rozgraniczenia – zmniejszenie  
o 10.000 zł. 
Korekty na skutek niższych od planowanych wpływów podatkowych oraz 
udzielonego poręczenia. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 

 
Dział 700, rozdział 70095 Operaty szacunkowe – zmniejszenie  o 4.000 zł. 
Korekty na skutek niższych od planowanych wpływów podatkowych oraz 
udzielonego poręczenia. 



 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 

 
Dział 600, rozdział 60016 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi asfaltowej 
w Śliwkowie - zmniejszenie o 24.000 zł. 
Korekty na skutek niższych od planowanych wpływów podatkowych oraz 
udzielonego poręczenia. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 

 
Dział 600, rozdział 60016 Remonty cząstkowe dróg osiedlowych - zwiększenie  
o 8.000 zł. 
Korekty na skutek niższych od planowanych wpływów podatkowych oraz 
udzielonego poręczenia. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 
 

 

Dział 757, rozdział 75704 Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń - zwiększenie  
o 33.000 zł. 
Korekty na skutek niższych od planowanych wpływów podatkowych oraz 
udzielonego poręczenia. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w poprawkę . 

 
Przewodnicząca rady – zamknęła dyskusje i odczytała projekt uchwały sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 poddając jej treść pod głosowanie. 
Projekt  uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 13 głosach „za”  i 1 głosie „przeciw”   

i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 - stanowi ona zał. nr 9  do 

niniejszego protokołu. 

 

Wójt – podziękował za przyjęcie tego budżetu. Stwierdził, że nigdy nie da się spełnić 
wymagań wszystkich mieszkańców gminy. Wyraża przekonanie, że obawy 
wszystkich  przy wykonaniu tego budżetu w 2010 r. będą skutecznie rozwiązywane 
 i zmieniane i Ci najwięksi przeciwnicy przekonają się do tego budżetu. 
 

Przewodnicząca rady na wniosek radnych zarządziła 10 min. przerwę – godz. 1405 
 

Ad.10 

Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady– godz. 1420  i otworzyła 
następny punkt przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. W materiałach radni otrzymali 
projekt uchwały. Następnie poprosiła Wójta Gminy i zabranie głosu. 
 



 

Na salę nie powrócił radny: S.Murawski i J.Nowak 
 

Wójt – poinformował, że zmiana tego statutu dotyczy ciągu rozmów na spotkaniach, 
aby poszerzyć działalność biblioteki i włączyć w ta działalność inne instytucje 
działające w sferze kultury. Konkretnie w tym najbliższym czasie chodzi o zespół 
„Mimoza”. Chce poszerzyć zakres działania Biblioteki, aby można przypisać inna 
działalność niż czytelnictwo. 
 
Przewodnicząca Rady –  stwierdziła, że na salę powróciło 13 radnych, w związku z 
brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu i poddała jego treść pod głosowanie – 
stanowi on zał. nr 10  do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXII/181/09 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wagańcu -  stanowi ona zał. nr 11  do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu tj. podjęcie uchwały  
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na 
Rzecz Budowy Autostrady A-1. Poinformował, że w materiałach radni otrzymali 
projekt uchwały, a następnie udzieliła głosu Wójtowi Gminy. 
 

Wójt – przedstawił informacje na temat tego stowarzyszenia : 
Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na Rzecz budowy Autostrady A-1 powstało  
w wyniku konferencji założycielskiej w pierwszej połowie 1998 roku. Członkami 
SGPNRBA A-1 są gminy województwa pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego, 
przez które przebiegać będzie (bądź już przebiega) autostrada A-1.  
Stowarzyszeniu przewodniczy ośmioosobowy Zarząd, na którego czele stoi Prezes 
Andrzej Stanuch - Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Pełna lista członków Zarządu 
SGPNRBA A-1 znajduje się w dziale „Zarząd”. 
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Pelplinie.  
SGPnRBA A-1 posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją miast  
i gmin oraz innych podmiotów zainteresowanych profilem działalności 
Stowarzyszenia. Jako swój statutowy cel uznaje współdziałanie gmin oraz innych 
podmiotów przy realizacji budowy autostrady A-1 i infrastruktury związanej z tym 
zadaniem, a także przeciwdziałanie negatywnym skutkom budowy. 
Przez ostatnie 10 lat swojego istnienia do swoich podstawowych celów SGPNRBA A-
1 zalicza przede wszystkim: 

• podejmowanie wspólnych działań w zakresie inicjowania najlepszych 
rozwiązań w celu wykorzystania lokalnej siły roboczej i potencjału 
gospodarczego, 

• promocja rozwiązań na rzecz realizacji inwestycji proekologicznych, oraz 
przekazywania informacji i doświadczeń związanych z przebiegiem budowy 
autostrady,  



 

• zajęcie wspólnego stanowiska w istotnych sprawach związanych z budową 
infrastruktury, wymianą doświadczeń oraz wyrażanie wspólnego stanowiska 
w ważnych sprawach zawiązanych z budową autostrady wobec organów 
władzy i administracji publicznej, inwestora oraz wykonawców, 

• udzielanie pomocy członkom w celu ochrony ich uzasadnionych interesów.  
Przedstawił mapę przebiegu autostrady A-1 w Polsce i Statut Stowarzyszenia – 
stanowią one załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Stwierdził, że może podjęcie tej uchwały jest na wyrost , ale bez tej uchwały nie 
będzie umocowanym przedstawicielem gminy przy podejmowaniu potencjalnych 
decyzji. Będzie przedstawicielem umocowanym, jednak przy podejmowaniu decyzji 
i tak będzie się zwracał do Wysokiej rady, bo jeśli zgłosi akces, to składka 
członkowska wynosi 500 zł, której nie ma w budżecie , potrzebna będzie zgoda 
Rady. Więcej będzie wiedział po spotkaniu , które ma się odbyć 6 stycznia 2010 r.  
w Brześciu Kujawskim, na które został zaproszony. 
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na 
Rzecz Budowy Autostrady A-1  i poddała jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. 

nr 13 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 11 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”  

i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXII/182/09 w sprawie  

przystąpienia Gminy Waganiec do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz 

Budowy Autostrady A-1 -  stanowi ona zał. nr 14  do niniejszego protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady –  dokonała otwarcia następnego punktu - podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.  
Udzieliła głosu Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy. 
 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawi ostatnie zmiany w tegorocznym 
budżecie o które wnosi Wójt Gminy:   
 

W ostatnich dniach wpłynęła kwota 24.288,00 zł ze środków rezerwy 
subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę wykonanie dochodów 
podatkowych za III kw.2009 r. oraz dochód podatkowy na jednego mieszkańca 
naszej gminy.  

 
Ponieważ te wskaźniki były niższe od średnich w kraju, wyrównano nam 

przyznając dodatkową kwotę. Środki te przeznaczone zostaną na opłatę rachunków 
za energię elektryczną zużywana do oświetlenia ulic. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach wniosła o przemieszczenie kwoty 
700,00 zł z kwot niewykorzystanych na płacach. Zostanie opłacona faktura za energię 
elektryczną . 



 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie również z płac wniosła , aby kwotę 
5000 zł przesunąć na zakup oleju opałowego. Oddanie do użytku nowego budynku 
spowodowało wyższe od zakładanego zużycie paliwa. 
Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej w ramach tzw. promocji gminy (z usług 
na umowy zlecenia) w zakresie kwoty 1100 zł tak , aby opłacić oprawę muzyczną na 
powitanie Nowego Roku. 
 
Projekt uchwały przedstawia się następująco: dochody 12.417.284 zł, wydatki 
12.787.700, deficyt budżetowy 370.416 zł. 
 

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. , 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 15 do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

podjęła  uchwałę Nr XXXII/183/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/181/08 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009 – stanowi ona zał. nr 16 do 

protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Wójt Gminy zgłosił wniosek, w treści: 

„ Rada Gminy zleci komisji rewizyjnej Rady Gminy Waganiec przeprowadzenie 
doraźnej kontroli ilości nawiezionego kamienia na drogę gminną Sierzchowo-
Konstantynowo” – stanowi on zał. nr 17 do protokołu. 

Dlatego też proponuje wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad jako 
punkt 13. w celu podjęcia uchwały „ w sprawie  zlecenia komisji rewizyjnej Rady 
Gminy Waganiec kontroli o charakterze doraźnym” 
 
Poddała pod głosowanie propozycję zmiany porządku obrad i wprowadzenia 
dodatkowego punktu . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną przez 

Wójta Gminy propozycję  do porządku obrad tj. wprowadzenie dodatkowego 

punktu „podjęcie uchwały w sprawie  zlecenia komisji rewizyjnej Rady Gminy 

Waganiec kontroli o charakterze doraźnym”. 

 

 



 

Ad.13 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że radni otrzymali do wglądu projekt 
uchwały i poprosiła o wgląd do materiałów. 
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zlecenia komisji rewizyjnej Rady 
Gminy Waganiec kontroli o charakterze doraźnym, i poddał jej treść pod głosowanie 
– stanowi on zał. nr   18   do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXII/184/09 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Gminy Waganiec 

kontroli o charakterze doraźnym – stanowi ona zał. nr  18   do protokołu. 

 

Ad.14 

Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady 
Monika Szejner – zamknęła obrady  XXXII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – 
godz. 1455              
 

Protokołowała:                                                                                                                                                                


