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Wójt Gminy Piotr Marciniak – poprosił, aby w związku z tragedią w Kopalni 
„Halemba” i ogłoszeniem Dni Żłoby Narodowej obecni na sali powstali i chwilą 
ciszy uczcili tragicznie zmarłych górników. 
 
Następnie wszyscy obecni na sali powstali i minutą ciszy uczcili tragicznie zmarłych 
górników w Kopalni „Halemba”. 
  
Ad.1 

Otwarcia obrad I sesji inauguracyjnej V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 
radny Dybowski Jerzy jako najstarszy wiekiem radny obecny na sali zgodnie z art.20 
ust.2 „c” ustawy o samorządzie gminnym – wyznaczony do prowadzenia I sesji do 
czasu wyboru Przewodniczącego Rady . 
Radny Jerzy Dybowski powitał radnych, Przewodniczącego Rady Gminy                       
IV kadencji,  sołtysów i gości zaproszonych – listy obecności stanowią zał. nr 1 do 

protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący obrad Jerzy Dybowski – poinformował, że przed przystąpieniem do 
wykonania mandatu radni składają ślubowanie. 
 
Na wstępie odczytał Rotę Ślubowania i poprosił kolejno według alfabetu  
wywołanych radnych o powstanie i wypowiedzenie słowa „ ślubuję” .  Ślubowanie 
może być złożone z dodaniem słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
ROTA 
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie  i uczciwie , mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
 
Następnie wszyscy radni zgodnie z podpisaną listą obecności po wywołaniu złożyli 
ślubowanie. 
 
Przewodniczący obrad Jerzy Dybowski – podziękował za złożone ślubowanie. 
 

Ad. 3 

Przewodniczący obrad Jerzy Dybowski , stwierdził , że w obradach aktualnie 
uczestniczy 15 radnych , co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające  na  podejmowanie prawomocnych decyzji  . 
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Lista obecności stanowi załącznik nr 2  do protokołu. 

 

Ad.4 

Nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego wcześniej wszystkim 
radnym , przewodniczący obrad poprosił radę o wyrażenie stanowiska w tym 
zakresie . 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie I sesji V kadencji Rady Gminy. 
2. Złożenie ślubowania przez  radnych. 
3.   Stwierdzenie quorum. 
4.   Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji: 

a)  przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

       c)  zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy : 

a)  przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

       c)  zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

6.   Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Gminy V kadencji. 
       a)  zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji , 

b) przeprowadzenie głosowania 
c) zgłoszenie kandydatów  na członków Komisji Rewizyjnej  
d) przeprowadzenie głosowania 

7.   Wybór Komisji Budżetu , Finansów , Planowania Przestrzennego i Porządku  
      Publicznego Rady Gminy  . 
8.   Wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy.  
9.    Wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu  i Opieki Społecznej Rady Gminy. 
10.  Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
11.  Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na V kadencję . 
12.  Zamknięcie I sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Udzielił głosu Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Marciniak. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że w związku z wyrażoną opinią Państwowej Komisji 
Wyborczej :  
Cyt. „ Punkt 2 -  Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie 
obowiązków wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.  

Ślubowanie składa się w ciągu  7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej 
Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej o zbiorczych 
wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie całego 
kraju.  A zatem bieg 7-dniowego terminu rozpocznie się od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów po głosowaniu ponownym, które odbędzie się w dniu                      
26 listopada 2006 r.” 
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Dlatego też zaproponował wykreślenie punktu 11.  Przyjęcie ślubowania Wójta 
Gminy wybranego na V kadencję . 
Zostanie on wprowadzony ponownie na następną sesję V kadencji Rady Gminy . 
 
Przewodniczący obrad – poddał pod głosowanie zgłoszoną przez wójta poprawkę 
do projektu porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę do 
proponowanego porządku obrad . 
 
Przewodniczący obrad w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał pod 
głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przyjętej poprawki : 
1. Otwarcie I sesji V kadencji Rady Gminy. 
2. Złożenie ślubowania przez  radnych. 
3.   Stwierdzenie quorum. 
4.   Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji: 

a)  przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

       c)  zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy : 

a)  przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

       c)  zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

6.   Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Gminy V kadencji. 
       a)  zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji , 

b) przeprowadzenie głosowania 
c) zgłoszenie kandydatów  na członków Komisji Rewizyjnej  
d) przeprowadzenie głosowania 

7.   Wybór Komisji Budżetu , Finansów , Planowania Przestrzennego  
       i Porządku Publicznego Rady Gminy  . 
8.   Wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy.  
9.   Wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu  i Opieki Społecznej  
      Rady Gminy. 
10.  Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
11.  Zamknięcie I sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad. 
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Na wniosek radnej M.Bierzyńskiej – przewodniczący obrad J.Dybowski zarządził             
10 min przerwę. 
 

Ad.3 

Przewodniczący obrad po przerwie wznowił obrady i dokonał otwarcia punktu                
3 porządku obrad : „ Wybór Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji” 
Poinformował, że będzie on przeprowadzony w następującej kolejności: 

a) zgłaszanie kandydatów, 
b) wybór komisji skrutacyjnej, 
c) przeprowadzenie głosowania. 

Zgodnie z art. 19 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym wybór Przewodniczącego 
Rady będzie się odbywał w głosowaniu tajnym.  
 
Poprosił o przedstawienie  kandydatur : 
 
Radny Jerzy Nowak – zgłosił kandydaturę radnej Pani Moniki Bierzyńskiej . 
Kandydatka  wyraziła zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Krygier Ewaryst  – zgłosił kandydaturę radnego Pana Krzysztofa 
Rydlewskiego . 
Kandydat  wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Sławomir Szudzik – zgłosił kandydaturę radnego Pana Michała Dyko . 
Kandydat  wyraził  zgodę na kandydowanie . 
 
Przewodniczący obrad – zamknął listę zgłoszonych kandydatur na wybór 
Przewodniczącego Rady Gminy  V kadencji . 
 
Następnie zaproponował  3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej , i jednocześnie 
przypomniał, że osoby kandydujące na Przewodniczącego Rady Gminy nie mogą 
być członkami tej komisji. 
 
Poddał pod głosowanie propozycję 3  osobowego  składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła 3 osobowy skład Komisji 
Skrutacyjnej . 
   
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o podanie kandydatur do składu 
osobowego Komisji Skrutacyjnej . 
 
Radny Rydlewski Krzysztof  – zaproponował kandydaturę radnego Wojciecha 
Kulpę. 
Kandydat wyraził zgodę. 
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Radny Jerzy Nowak  – zaproponowała kandydaturę radnego Edwarda 
Brzezińskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radna Maria Kulińska  – zaproponowała kandydaturę radnego Sławomira Szudzika. 
Kandydat nie wyraził zgody. 
 
Radny Krzysztof Rydlewski – zaproponował kandydaturę radnego Krygier 
Ewarysta. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący obrad – poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionych 
kandydatur do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w skład Komisji 
Skrutacyjnej . 
 
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt regulaminu głosowania 
wyborów  Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji  – stanowi on zał. nr 3 do 

protokołu. 

 

Zwrócił się z zapytaniem , czy są uwagi do przedstawionego regulaminu? 
 
W związku z brakiem pytań z sali poddał pod głosowanie przyjęcie w/w regulaminu 
głosowania. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania 
wyborów Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji  . 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  
powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania – 
stanowi ona zał. nr 4 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/1/06 w 
sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania – 
stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący obrad poprosił komisję skrutacyjną , aby udała się przygotować 
karty do głosowania z uwzględnieniem zgłoszonych kandydatur na 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Następnie zarządził 10 min. przerwę. 
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Po powrocie Komisji Skrutacyjnej -  Przewodniczący obrad wznowił obrady . 
Poinformował, że w rogu sali znajduje się stolik na którym stoi urna do głosowania            
i prosiłby , aby radni tam dokonywali głosowania w celu zachowania tajności 
głosowania . 
 
Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia urny zabezpieczając ją, następnie   
rozdała karty do głosowania radnym zgodnie z listą obecności , po 
przeprowadzonym głosowaniu radni złożyli karty do opieczętowanej urny . 
 
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną , aby udała się przeliczyć głosy  
w celu  sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania , następnie  
zarządził  10 min. przerwę. 
 
Komisja po przeliczeniu głosów powróciła na obrady przedstawiając wyniki 
głosowania , które zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej  – stanowi on wraz               

z kartami zał. nr 6  do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W.Kulpa – odczytał protokół komisji 
stwierdzając , że na 15 obecnych radnych ,głosowało 15 radnych : 
- głosów ważnych oddano  14 
- głosów nieważnych oddano 1 
Komisja stwierdziła , że kandydatka Pani Monika Bierzyńska w głosowaniu tajnym 
uzyskała 9 głosów „za” ,  kandydat  Pan Michał Dyko w głosowaniu tajnym uzyskał 
3 głosy „za” i kandydat Pan Krzysztof Rydlewski uzyskał 2 głosy „za”. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym Pani Monika Bierzyńska 
została wybrana Przewodniczącym Rady Gminy Waganiec . 
 
Przewodniczący obrad – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji , poddając jego treść pod głosowanie – 
stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/ 2/06 w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec V kadencji – stanowi ona 

zał. nr 8  do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący obrad Jerzy Dybowski  dalsze prowadzenie obrad sesji 
przekazał na ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy – Pani Moniki 
Bierzyńskiej, gratulując wyboru  . 
 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska 
podziękowała za zaufanie i wybór . Stwierdziła , że będzie się starała godnie 
wypełniać powierzone zaufanie. 
  
 



 
7 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Monika Bierzyńska – przejęła prowadzenie obrad I sesji V 
kadencji Rady Gminy Waganiec . 
 

Ad.5 

Przewodniczący Rady M.Bierzyńska - dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy V kadencji . 
Poinformowała, że będzie on przeprowadzony w następującej kolejności : 

a) zgłaszanie kandydatów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej , 
c) przeprowadzenie głosowania . 

Zgodnie z art.19 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy będzie się odbywał w głosowaniu tajnym  
 
Następnie poprosiła o przedstawienie kandydatur na Wybór Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy . 
 
Radny Sławomir Szudzik zgłosił kandydaturę radnego Michała Dyko . 
Kandydat wyraził zgodę . 
 
Radny Jerzy Dybowski – zgłosił kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 
Kandydatka wyraziła zgodę. 
 
Radny Krygier Ewaryst – zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Rydlewskiego. 
Kandydat wyraził zgodę . 
 
Przewodnicząca Rady – zaproponowała 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej ,                     
i jednocześnie przypomniała, że osoby kandydujące na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy nie mogą być członkami tej komisji.  
Zarządziła głosowanie nad przyjęciem 3 osobowego składu Komisji Skrutacyjnej . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła skład 3 osobowy 
Komisji Skrutacyjnej . 
 
Poprosiła o podanie  kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej . 
 
Radny Jerzy Nowak zaproponował taki sam skład Komisji Skrutacyjnej jaki był 
wybrany przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy . 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem do kandydatów : radnego 
W.Kulpę, E. Brzezińskiego i E.Krygra  -  czy wyrażają zgodę ? 
 
Kandydaci wyrazili zgodę . 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła skład Komisji 
Skrutacyjnej  w osobach : radny Wojciech Kulpa, radny Edward Brzeziński i radny 
Krygier Ewaryst.  
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt regulaminu głosowania wyborów 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec V kadencji – stanowi on zał. nr 9 do 

protokołu. 

 

W związku z brakiem uwag do przedstawionego regulaminu Przewodnicząca Rady 
zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania 
w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali                    
w materiałach przesłanych na obrady , poprosiła o wgląd do nich , a następnie 
przestawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia 
regulaminu głosowania , z uwzględnionym składem komisji – stanowi on zał. nr 10 do 

protokołu. 

 

Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem w/w projektu uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/4/06 w 
sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania – 
stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowania zgodnie z zgłoszonymi kandydaturami na wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
Zarządziła 10 min. przerwę. 
 
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej – Przewodnicząca Rady  poprosiła radnych , aby 
głosowanie odbyło się tak samo jak na wybór Przewodniczącego Rady Gminy tj. w 
rogu sali znajduje się stolik na którym stoi urna do głosowania , aby radni po 
wyczytaniu , tam dokonywali głosowania w celu zachowania tajności głosowania . 
Następnie poprosiła Komisję Skrutacyjną o sprawdzenie urny do głosowania, 
zabezpieczenia jej , i rozdania kart do głosowania . 
 
Po przeprowadzonym  głosowaniu Komisja Skrutacyjna opuściła obrady w celu 
dokonania przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – zarządziła 10 min. przerwę. 
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Po powrocie Komisji Skrutacyjnej – Przewodnicząca Rady wznowiła obrady                      
i udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej . 
 
Przewodniczący Komisji W.Kulpa zapoznał z protokołem Komisji Skrutacyjnej – 
stanowi on wraz z kartami do głosowania  zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Komisja stwierdziła, że na 15 radnych – głosowało 15 radnych : 
- głosów ważnych oddano 15. 
- głosów nieważnych oddano 0. 
 
Komisja stwierdziła , że kandydat Pan Michał Dyko   w głosowaniu tajnym uzyskał  
3 głosy „za” ,  kandydatka  Pani Ewa Pietrus w głosowaniu tajnym uzyskała                       
8 głosów „za” i kandydat Pan Krzysztof Rydlewski uzyskał 4 głosy  „za”. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Wiceprzewodniczącą Rady Gminy V kadencji 
została wybrana radna Pani Ewa Pietrus. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy V kadencji – stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła  uchwałę nr I / 4/06 w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy V kadencji  – stanowi ona zał. 

nr 13 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady w imieniu obecnych na sali złożyła gratulacje radnej E.Pietrus. 
  
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Pietrus – podziękowała za zaufanie i wybór. 
 

Ad.6 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . 
Poinformowała również, że jest to komisja , która opiniuje wykonanie budżetu 
gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy . Komisja wykonuje również inne zadania 
zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Komisja podlega Radzie Gminy, przedkłada 
jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności .   
 
Realizacja tego punktu będzie się odbywać dwuetapowo , gdyż Rada Gminy 
wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , a następnie wybiera pozostały skład 
osobowy komisji , zgodnie ze statutem gminy zaproponowała czteroosobowy skład 
Komisji Rewizyjnej . 
 
Poddała pod głosowanie w/w propozycję. 
 



 
10 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła czteroosobowy skład 
Komisji Rewizyjnej .   
 
Poinformowała, że zgodnie ze statutem gminy i ustawą o samorządzie gminnym nie 
ma tajności głosowania , dlatego też poprosiła o zgłaszanie kandydatur na wybór 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .  
 
Radny Jerzy Nowak zgłosił kandydaturę Edwarda Brzezińskiego . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Michał Dyko  zgłosił kandydaturę Marii Kulińskiej . 
Kandydatka nie wyraziła zgody na kandydowanie . 
 
Radny Jerzy Nowak  zgłosił kandydaturę radnego Piotra Wiatrowskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Krygier Ewaryst  zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Rydlewskiego . 
Kandydat nie wyraził zgody  na kandydowanie. 
 
Radna Maria Kulińska  zgłosiła kandydaturę radnego Ewarysta Krygra. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem innych kandydatur z sali zamknęła listę 
zgłoszeń. 
Następnie  zaproponowała głosowanie jawne w systemie kartkowym , informując, że 
każdy radny ma jeden głos i kartki muszą być podpisane przez radnych. 
 
Radca Prawny Pani Agnieszka Wiśniewska – stwierdziła, że głosowanie jawne 
odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że zgodnie z opinią Pani Mecenas , 
głosowanie będzie się  odbywać jawnie poprzez podniesienie ręki , poinformowała, 
że każdy radny ma tylko 1 głos i poszczególni zgłoszeni kandydaci zostaną 
przedstawieni zgodnie z kolejnością alfabetyczną .  
Poddała pod głosowanie przedstawioną propozycję głosowania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła propozycję głosowania . 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem , kto jest za kandydaturą radnego 
Brzezińskiego Edwarda ? 
Radni w wyniku głosowania jawnego na kandydaturę radnego Brzezińskiego 
Edwarda oddali 2 głosy „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – zarządziła głosowanie nad kandydaturą radnego Krygra 
Ewarysta . 
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Radni w wyniku głosowania jawnego na kandydaturę radnego Krygra Ewarysta 
oddali 6 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Wiatrowskiego Piotra . 
Radni w wyniku głosowania jawnego na kandydaturę radnego Wiatrowskiego 
Piotra oddali 7 głosów „za” 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła , że większością oddanych głosów „za” 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym został wybrany radny 
Piotr Wiatrowski . 
 
Radna Maria Kulińska zgłosiła formalne zastrzeżenie do sposobu głosowania , gdyż 
popełniła błąd i głosowała za kandydaturą radnego Brzezińskiego, a powinna za 
kandydaturą radnego Krygera Ewarysta , gdyż ona zgłaszała jego kandydaturę                   
i naprawdę nie wie dlaczego popełniła taką pomyłkę . Wnosi o ponowne głosowanie. 
Poinformowała, że nie popiera kandydatury radnego E.Brzezińskiego . 
 
Radca Prawny A.Wiśniewska – stwierdziła, że głosowanie już się odbyło, radni 
przyjęli sposób głosowania , kolejność głosowania i nie można tego głosowania 
powtarzać. 
 
Radna M.Kulińska złożyła protest do tego głosowania. 
 
Radca Prawny – poinformowała, że nikt tej pomyłki radnej nie kwestionuje , lecz 
głosowanie odbyło się zgodnie z prawem . 
 
Przewodnicząca rady – zgodnie z opinią Pani Mecenas stwierdziła, że głosowanie 
jest ważne . 
  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w materiałach radni otrzymali projekt 
uchwały w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , poprosiła                   
o wgląd do tych materiałów . Przedstawiła treść tej uwały z uwzględnieniem 
przyjętej kandydatury i zarządziła głosowania nad jej przyjęciem. 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” podjęła 
uchwałę Nr I/5/06 w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 
stanowi ona zał. nr 15  do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w dalszej części tego punktu odbędzie się 
wybór członków Komisji Rewizyjnej , przypominając, że zgodnie z przyjęta 
propozycją na wstępie tego punktu w skład komisji wchodzą trzy osoby , poprosiła      
o podanie kandydatur.  
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Radny Jerzy Nowak – zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Brzezińskiego . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Ewaryst Krygier – zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Kulpy. 
Kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 

Radny Sławomir Szudzik – zgłosił kandydaturę radnego Ewarysta Krygra . 
Kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Radna Ewa Pietrus – zgłosiła  kandydaturę radnej Marii Kulińskiej . 
Kandydatka nie wyraziła zgody na kandydowanie. 
 
Radna Ewa Pietrus zgłosiła kandydaturę radnego Michała Dyko  
Kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Radna Ewa Pietrus zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej .  
Kandydatka nie wyraziła zgody na kandydowanie. 
 
Radny Zbigniew Kotnych – zgłosił kandydaturę  radnego Jana Kłosa. 
Kandydat  wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że w związku z brakiem innych kandydatur                
z sali zamyka listę zgłoszeń . 
Poinformowała również , że zgłoszeni radni : Edward Brzeziński, Jan Kłos i Wojciech 
Kulpa zostali wytypowani  jako członkowie Komisji Rewizyjnej , są to trzy 
kandydatury zgodnie z przyjętą ilością osobową składy komisji. 
 
Następnie poprosiła o wgląd do materiałów przesłanych wraz z zaproszeniami na 
sesję tj. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Waganiec z uwzględnieniem przyjętych kandydatur – stanowi ona zał. nr 16 do 

protokołu. 

 

Rada gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/6/06 w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec – stanowi ona zał. nr 17 

do protokołu. 

 
Ad.7 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego . Jest to komisja głównie zajmująca się analiza budżetu , porządkiem na 
terenie gminy , gminnym budownictwem mieszkaniowym , cmentarzami gminnym , 
targowiskami , porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli , stanem dróg 
gminnych itd. 
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Komisja podlega Radzie Gminy , przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie                  
z działalności . Przewodniczącego Komisji i zastępcę , członkowie komisji wybierają 
na swoim posiedzeniu. 
Zaproponowała czteroosobowy skład tej komisji . 
Poddała pod głosowanie przedstawioną propozycję. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła propozycje 
czteroosobowego składu Komisji Budżetowej. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o przedstawienie kandydatur do Komisji 
Budżetowej . 
 
Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
   
Radny Michał Dyko – zgłosił kandydaturę radnej Marii Kulińskiej . 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Zbigniew Kotrych – zgłosił kandydaturę radnego Krygra Ewarysta . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Krygier Ewaryst zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Rydlewskiego . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny Piotr Wiatrowski – zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Nowaka . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jerzy Nowak – zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Szudzika . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Michalskej. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem innych propozycji z sali zamknęła listę 
zgłoszeń . 
Zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami i poinformowała, że  każdy 
radny może cztery razy głosować poprzez podniesienie ręki nad przedstawianymi 
kandydaturami , które będą przedstawiane zgodnie z kolejnością alfabetyczną. 
 
Przewodnicząca Rady - przedstawiła kandydaturę radnego Krygra Ewarysta . 
Radni  na kandydaturę radnego Krygra Ewarysta oddali 6 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Marii 
Kulińskiej . 
Radni na kandydaturę radnej Marii Kulińskiej oddali 7 głosów „za”. 
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Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowania kandydaturę radnej Jadwigi 
Michalskiej . 
Radni na kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej oddali 13 głosów „za’’ 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę Jerzego Nowaka . 
Radni na kandydaturę radnego Jerzego Nowaka oddali 12 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 
Radni na kandydaturę radnej Pietrus oddali 6 głosów „za”. 
  
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Krzysztofa 
Rydlewskiego . 
Radni na kandydaturę Krzysztofa Rydlewskiego oddali 3 głosy „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Sławomira 
Szudzik. 
Radni na kandydaturę Sławomira Szudzik oddali 9 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w skład Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania mi Porządku Publicznego weszli radni : Jadwiga Michalska, Maria 
Kulińska , Jerzy Nowak, Sławomir Szudzik. 
  
Poprosiła o wgląd  do materiałów przesłanych radnym na sesję i odczytała projekt 
uchwały w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec V kadencji – stanowi 

on zał. nr 18 do protokołu. 

  
Następnie zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 
 
Radna Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” 1 głosem „przeciw” podjęła 
uchwałę Nr I/7/06 w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec V 
kadencji – stanowi ona zał. nr 19 do protokołu. 

 
Ad.8 

Przewodnicząca Rady -  dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec. 
Poinformowała, że jest to komisja zajmująca się głównie rolnictwem i ochroną 
środowiska , przyrody, gospodarki wodnej oraz melioracją, ochroną 
przeciwpożarową i przeciwpowodziową . Komisja podlega Radzie Gminy , 
przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności . Przewodniczącego 
Komisji i Zastępcę , członkowie komisji wybierają na swoim posiedzeniu . 
Podobnie jak przy poprzedniej komisji zaproponowała skład czteroosobowy Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska i poddała propozycję pod głosowanie. 
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Radna Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła propozycję 
czteroosobowego składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
  
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przedstawienie kandydatur do składu 
osobowego Komisji Rolnictwa. 
 

Radny Zbigniew Kotrych zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Dybowskiego . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Edward Brzeziński zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej . 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jerzy Nowak zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Kotrycha. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Krygier Ewaryst zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Kulpy. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jerzy Nowak zgłosił kandydaturę radnego Michała Dyko . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem innych propozycji z sali zamknęła listę 
zgłaszanych kandydatur do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
 

Poinformowała, że tak jak przy poprzednim głosowaniu , radni będą mogli 
zagłosować cztery razy poprzez podniesienie ręki na poszczególnych kandydatów . 
Zostaną oni wyczytani wg. listy alfabetycznej. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Jerzego Dybowskiego. 
Radni na kandydaturę Jerzego Dybowskiego oddali 15 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Michała 
Dyko . 
Radni na kandydaturę Michała Dyko oddali 11 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa 
Kotrycha. 
Radni na kandydaturę Zbigniewa Kotrycha  oddali 12 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Wojciecha 
Kulpy. 
Radni na kandydaturę Wojciecha Kulpy  oddali 10 głosów „za”. 
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Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnej  Jadwigi 
Michalskiej . 
Radni na kandydaturę Jadwigi Michalskiej oddali 8 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że w wyniku głosowania jawnego do składu 
osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska weszli radni: Jerzy Dybowski, 
Zbigniew Kotrych, Wojciech Kulpa i Michał Dyko . 
 
Poprosiła o wgląd do materiałów które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na 
sesje i odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Waganiec, z uwzględnieniem przyjętych kandydatur – 
stanowi ona zał. nr 20 do protokołu. 

Następnie poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały . 
   
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/8/06                 
w sprawie  powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 
Waganiec – stanowi ona zał. nr 21 do protokołu. 

 
Ad.9 

W dalszej części przyjętego porządku obrad Przewodnicząca Rady dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu                   
i Opieki Społecznej Rady Gminy. 
Poinformowała, że , jest to komisja zajmująca się głównie sprawami oświatowymi , 
ochroną zdrowia , pomocą społeczną , kulturalną – w tym: Biblioteką Gminną , 
Gminnym Centrum Informacji , Młodzieżową Orkiestrą OSP przy ZG oraz ochroną 
zabytków . Zajmuje się również kulturą fizyczną i turystyką , w tym: terenami 
reparacyjnymi i obiektami sportowymi , Gminnym Klubem Sportowym „Sadownik”. 
Komisja podlega Radzie Gminy , przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie                  
z działalności . Przewodniczącego Komisji i Zastępcę wybierają członkowie komisji 
na swoim posiedzeniu. 
Podobnie jak przy wcześniejszych komisjach zaproponowała skład czteroosobowy 
Komisji Oświatowej . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła czteroosobową Komisję 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej . 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 
 
Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Nowaka . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jerzy Nowak zgłosił kandydaturę radnego Michała Dyko . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Wojciech Kulpa  zgłosił kandydaturę radnego Krygier Ewarysta. 
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Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Piotr Wiatrowski zgłosił kandydaturę radnej Ewy Pietrus . 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

Radna Kulińska zgłosiła sprzeciw , co do zgłoszeń kandydatów , gdyż okaże się , że 
niektórzy radni będą w dwóch komisjach , a niektórzy radni nie dostaną się do 
żadnej komisji , i uważa , że tak nie powinno być, aby jeden radny był w dwóch 
komisjach , a inni nie będą w żadnej komisji. Uważa , ze jest to nie etyczne i nie 
humanitarne. 
 
Radca prawny – stwierdził, że w tym przypadku nie ma żadnych przeszkód , na tym 
polega głosowanie . Tutaj Pani radna odwołała się do  etyki , statut mówi, że radny 
może być członkiem więcej niż dwóch komisji . 
 
Przewodnicząca rady – poprosiła o zgłaszanie kandydatur . 
 
Radny Michał Dyko – zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej . 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie . 
 

Radny Krygier Ewaryst zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Rydlewskiego. 
Kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem innych kandydatur z sali zamknęła 
listę zgłoszeń , informując, że każdy radny ma prawo głosować cztery razy poprzez 
podniesienie ręki. 
Przedstawiła zgłoszone kandydatury zgodnie z kolejnością alfabetyczną. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Michała 
Dyko. 
Radni na kandydaturę Michała Dyko  oddali 10 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Krygra 
Ewarysta. 
Radni na kandydaturę Krygra Ewarysta  oddali 10 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Jadwigi 
Michalskiej. 
Radni na kandydaturę Jadwigi Michalskiej  oddali 9 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego 
Nowaka . 
Radni na kandydaturę Jerzego Nowaka  oddali 6 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Ewy Pietrus.  
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Radni na kandydaturę radnej Ewy Pietrus oddali 8 głosów „za”. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że w skład Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego weszli radni: Michał Dyko, 
Krygier Ewaryst, Ewa Pietrus i Jadwiga Michalska. 
 
Poinformowała, że radni otrzymali w materiałach projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego Rady Gminy Waganiec , poprosiła o wgląd do tych materiałów. 
Przedstawiła treść tej uchwały z uwzględnieniem przyjętego składu komisji – stanowi 

ona zał. nr 22 do protokołu. 

 
Następnie poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/9/06                   
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego                   
i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec – stanowi ona zał. nr 23 do protokołu. 

 
 Ad.10 

Przewodnicząca Rady – poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania Wójta  
poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
 
Wójt Gminy Piotr Marciniak – stwierdził, że sprawozdanie będzie dotyczyć budżetu 
i finansów. Oczywiście środkami które najbardziej gminę obciążają , które 
uniemożliwiły przez ostatnie 2 lata realizację innych zadań tj. zakończenie zadania 
inwestycyjnego budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

Cyt. „Na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji (I etap) zaciągnięto pożyczki:  
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
w kwocie 2.064.984 zł, z czego spłacono dotychczas 1.135.741 zł  (ostatnią ratę 
przekazano w dniu 21 listopada 2006 r. ) oraz umorzono 929.243 zł (tj. 45 % 
zaciągniętych kwot), 
Oprocentowanie pożyczki wynosiło 6 %. 
Warunkiem umorzenia jest poniesienie wydatków w kwocie równej umorzeniu na 
dalsze zadania proekologiczne, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 2.625.000 zł, z czego spłacono dotychczas 143.750 zł, pozostało do spłaty 
2.481.250 zł ( z tego w roku 2006 kwota 31.250 zł, w roku 2007 kwota 450.000 zł,  w  
latach 2008 – 2011  po 500.000 zł rocznie). 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,2  stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 4,25 x 
0,2 = 0,85 %). 
Wniosek o umorzenie części pożyczki może zostać złożony dopiero po spłacie 75 % 
zaciągniętych kwot tj. w roku 2010. 

W bieżącym roku spłacimy na rzecz obu Funduszy 260.620 zł, kwoty  
pochodzą   z tzw.  wolnych środków z lat ubiegłych. 
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Budżet tegoroczny został uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 r., dotychczas 

był zmieniany sześciokrotnie uchwałą Rady Gminy i dwukrotnie zarządzeniem 
Wójta  i wynosi: 
- po stronie dochodów 9.330.744 zł 
- po stronie wydatków 9.486.880 zł 
- deficyt budżetowy w wysokości 156.136 zł, który zostanie pokryty tzw. wolnymi 
środkami z lat biegłych w kwocie 123.136 zł oraz planowanym kredytem bankowym 
w wysokości 33.000 zł. 
Obciążenie budżetu z tyt. nie spłaconych pożyczek w roku bieżącym kształtuje się na 
poziomie 28 % (przy maksymalnych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych - 60 
%), natomiast kwoty rat pożyczek podlegających spłacie w roku bieżącym stanowią 3 
% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych (przy maksymalnych 15 %). 
 
Realizacja budżetu: 

1) na ostatni okres sprawozdawczy tj. 30 września br.  
- dochody osiągnięto w kwocie 7.085.129 zł na 8.672.216 zł, tj. 82 % planu 
rocznego, 
- wydatki zrealizowano w wysokości 6.498.290 zł na planowane 8.828.352 zł, 
tj. 74 % kwot planowanych 
- osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 586.839 zł  

   
2) na dzień 15 listopada 2006 r. 

- dochody ukształtowały się na poziomie 8.221.223 zł, tj. 88 % planu rocznego 
- wydatki w kwocie 7.362.730 zł, czyli 78 % planowanych kwot 
- nadwyżka budżetowa w kwocie 858.493 zł 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień dzisiejszy wynosi 
1.199.937 zł. 

Poza pożyczkami zaciągniętymi na realizację w/w zadania inwestycyjnego 
gmina nie zaciągała innych kredytów ani pożyczek, nie udzielała też żadnych 
poręczeń, pożyczek ani też gwarancji. 
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli takich których termin zapłaty 
już upłynął.  
Wszystkie zobowiązania zarówno wobec kontrahentów, pracowników, ZUS-u, 
urzędów skarbowych reguluje na bieżąco, nie zdarzają się sytuacje płacenia odsetek 
z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. 
 
 Na ostatni okres sprawozdawczy tj. 30 września 2006 r. należności budżetowe 
(kwoty podatków należnych, a nie uiszczonych przez podatników z terenu gminy) 
wyniosły: 
- w zakresie podatku rolnego 56.787 zł 
- podatku od nieruchomości 546.519 zł 
- podatku leśnego 89 zł 
- podatku od środków transportowych  51.996 zł 
Zaległości dotyczą również należności poza - podatkowych i tak 
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- z tyt. czynszów najmu lokali 11.787zł 
- czynszów dzierżawy obiektów komunalnych 10.162 zł 
- przyłączy wodociągowych  600 zł 
- przyłączy kanalizacyjnych  350 zł 
- usług sprzętem gminnym 503 zł 
- za pobór wody 23.607 zł 
- za odprowadzanie ścieków 12.991 zł. 
 
 Zgodnie z art. 181 ustawy o finansach publicznych w dniu 15 listopada 2006 r.  
został złożony w biurze Rady Gminy oraz przesłany do RIO celem zaopiniowania 
projekt budżetu na rok 2007” 
 
Poinformował, że projekt budżetu będzie podlegał weryfikacji i ocenie przez Radę 
Gminy . Stąd ten wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku 
obrad, aby zostały wybrane składy Stałych Komisji Rady Gminy . Czas pracy nad 
tym budżetem jest dość krótki, przypomniał , że zgodnie z ustawą budżet gminy 
powinien być przyjęty do 31.12.2006r. Ustawodawca przewiduje możliwość przyjęcia 
tego budżetu do 31.03.2007 r., bez konsekwencji, zaznaczając , że są to szczególne 
okoliczności , które są oceniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową . Jeżeli te 
wyjaśnienia nie są dość szczególne , to RIO może wystąpić i nadać własny budżet -  
obligatoryjnie dzieje się to jeżeli Rada nie przyjmie tego budżetu do 31.03.2007r.  
  Na zakończenie złożył wszystkim radnym , prezydium Wysokiej Rady życzenia , 
aby ta kolejna kadencja minęła w konstruktywnych sprawach i konstruktywnych 
decyzjach. Powtórzył , to co mówił 4 lata temu , że życzył by wszystkim i sobie 
również , aby przynależności partyjne zostały w momencie kiedy zostali wybrani 
radnymi do  złożenia ślubowania . Życzył radnym i sobie , aby działania na 
kolejnych sesjach nie polegały na preferencjach partyjnych , ale rzetelnej pracy 
przyjętych zobowiązań wobec mieszkańców gminy. 
 Zwrócił się do Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy , aby sesje 
odbywały się w sposób sprawny, bezstresowy. Wszystkim członkom komisji życzył , 
aby podejmowane decyzje odbywały się w sposób sprawny i efektywny. 
Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzył obecnym na sali , aby mogli wszyscy 
intensywnie z rozwagą realizować cele, które stoją przed nimi, jako samorządem 
gminy. Podziękował za udzielony głos. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu obecnym na sali .   
 
Radny Kryger Ewaryst – zwrócił się z zapytaniem , ile udało się pozyskać dla gminy 
pieniędzy z Unii  Europejskiej? 
 
Wójt – poinformował, że nie przewidywał dyskusji na ten temat. Unia Europejska , 
to dość pojemne pojęcie , rozumie , że zapytanie dotyczyło środków inwestycyjnych. 
Prezentował nie bez powodu najważniejsze wskaźniki dotyczące budżetu.  
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Prawdą jest to , aby efektywnie wykorzystać środki z Unii Europejskiej na 
inwestycje, to trzeba mieć własne pieniądze , albo możliwości kredytowe tj. 
zaciągnięcie kredytu na tą inwestycję. Z racji tych obciążeń budżetowych tej 
zakończonej inwestycji takich możliwości do tego roku nie było . Natomiast w br. 
można było występować , lecz wszystkie wnioski z funduszu operacyjnego nie były 
przyjęte , gdyż nie było na nie naboru . Zostały już wcześniej zakończone . Jednak nie 
do końca jest prawdą , że nie pozyskano środków z Unii Europejskiej – na 
przebudowę biblioteki, stworzenie Gminnego Centrum Informacji, doposażenie 
części szkół , to są środki pozyskiwane nie z budżetu Państwa , lecz ze środków 
unijnych. 
W tej chwili dokładnie nie doprecyzuje tej informacji , ale jak taka informacja ma być, 
to ją przygotuje. 
 
Ad.11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodniczący rady M.Bierzyńska – 
zamknęła obrady I sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1420 

 
Przewodniczący obrad jako         
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