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Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Monika Bierzyńska o godz. 10 00 otworzyła III sesję              
i po powitaniu radnych, sołtysów, gości zaproszonych - oświadczyła, iż zgodnie                
z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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  
Przewodnicząca Rady nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego 
wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy o wyrażenie 
stanowiska w tym zakresie . 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie II sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  I  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na V kadencję . 
6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
7. Zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2006 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007  rok . 

9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy . 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 
2007. 

12. Podjęcie uchwały   w sprawie zwolnień od podatku leśnego na rok 2007. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2007.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na  rok 2007  . 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  

na  rok 2007. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i 

wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2007. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej . 

18. Zamknięcie II sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że materiały na obecną sesję zostały 
przesłane  i po tym terminie wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej , która odbyła się w dniu 6.12.2006r. Dlatego zmieniła się numeracja 
otwarcia sesji  i zamknięcia w porządku obrad .  
W związku z powyższym proponuje również zmianę punktu 3 tj. „Przyjęcie 
protokołu z I sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec”. Na „przyjęcie protokołów               
z I i II sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
Zaproponowała wykreślenie punktu 5 tj. „Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy 
wybranego na V kadencję”, gdyż ślubowanie odbyło się na sesji w dniu 06.12.06r. 
W związku z powyższym Pan Wójt otrzyma nową umowę o pracę i proponuje 
wprowadzenie punktu dotyczącego „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec” jako punkt 11 – po punkcie dotyczącym 
ustalenia diet dla sołtysów . W dalszej części proponowanego porządku obrad 
zmieni się kolejność w numeracji. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że w proponowanym porządku obrad jest brak 
dwóch punktów i proponuje ich przyjęcie  po punkcie 18 tj. jako  19. Interpelacje                   
i wolne wnioski , i jako punkt  20 .Przyjęcie uchwał i wniosków.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowane zmiany  do 
porządku obrad tj. 
- wprowadzenie  : „przyjęcie protokołów z I i II sesji V kadencji Rady Gminy 
Waganiec . 
- wykreślenie : „przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na V kadencję”, 
- wprowadzenie : „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Waganiec” 
- wprowadzenie: „interpelacje i wolne wnioski”  
- wprowadzenie : „przyjęcie uchwał i wniosków”  
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany. 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił uwagę, że powinno być uchwalenie stawek podatku 
leśnego , a nie zwolnienie w punkcie 12 proponowanego porządku obrad. 
 
Pan Wójt – odniósł się do słów radnego Rydlewskiego , stwierdzając, że być może 
jest to niespójność , gdyż w uchwale jest ustalenie stawek, natomiast defakto nie 
kłuci się to z sensem tej uchwały. 
 
Radny K.Rydlewski – podziękowała za wyjaśnienia. 
Następnie na ręce  Wójta Gminy złożył pisemną interpelacje – stanowi ona zał. nr 2 do 

protokołu. 
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Radny E.Krygier -  złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze 
jednego punktu dotyczącego utworzenia dodatkowej Komisji Rady Gminy : 
- Komisji Integracji Europejskiej i Perspektywicznego Rozwoju Gminy Waganiec. 
Stwierdził, że w jego mniemaniu jest opieszałość władz gminy jeśli chodzi o sprawy 
związane z pozyskiwaniem tych środków. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem , czy chodzi tu o doraźną Komisję, 
czy stałą?  
 
Radny E.Krygier – poinformował, że byłaby , to Stała Komisja Rady Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że w takim przypadku należałoby zmienić Statut Gminy . 
Dlatego też proponuje przyjęcie tej propozycji jako wniosek Pana radnego                          
i skierować pod prace Komisji Rady i na następnej sesji przyjąć jako podjęcie 
uchwały . Komisje opracują zakres działania komisji ilość składu osobowego i 
oczywiście zmianę Statutu, gdyż obecny nie przewiduje powołania więcej Stałych 
Komisji Rady Gminy. 
 
Radny E.Krygier – zauważył , że na działalność takiej Komisji będą potrzebne 
również pewne środki finansowe i należałoby je uwzględnić w budżecie gminy na 
2007 rok. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła , że w związku z powyższym propozycja 
radnego Krygra zostanie ponownie przedstawiona w punkcie interpelacje i wolne 
wnioski i przegłosowana . 
 
Następnie przedstawiła pod głosowanie proponowany porządek obrad po 
uwzględnieniu zgłoszonych poprawek : 
 

1. Otwarcie III sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  I i II  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2006 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007  rok . 

8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy . 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Waganiec. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 
2007. 

12. Podjęcie uchwały   w sprawie zwolnień od podatku leśnego na rok 2007. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2007.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na  rok 2007  . 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  
na  rok 2007. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody                                   
i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2007. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej . 

18. Interpelacje i wolne wnioski . 
19. Przyjęcie uchwał i wniosków. 
20. Zamknięcie III sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad . 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady –  przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z I i II sesji V kadencji Rady Gminy.  
 
Poinformowała, że protokoły zostały wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z ich treścią – dlatego też zaproponowała, aby zostały 
przyjęte bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje lub też 
uwagi z sali do treści protokołu ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z I i II sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły z I i II sesji V 
kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
Sekretarza Obrad jako prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
Jest to osoba , która zajmuje się zapisywaniem wniosków zgłaszanych przez 
obecnych na obradach . 
Poprosiła o wytypowanie kandydatury. 
 
Radny M.Dyko – poinformowała, że w poprzedniej kadencji sekretarzem obrad 
powoływanym na każdej sesji był Wiceprzewodniczący Rady i on wówczas pełnił 
taką funkcję. Dlatego też proponuje kandydaturę Pani Ewy Pietrus. 
 
Zgłoszony kandydat Pani Ewa Pietrus  wyraziła zgodę. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie  przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną Ewę Pietrus . 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy w celu 
przedstawienia informacji z pracy w okresie międzysesyjnym . 
 
Wójt – poinformował, że przedstawi informację za okres od ostatniej sesji IV kadencji 
Rady Gminy do dnia 11.12.2006r. 
Poinformował, że w tym okresie wydał trzy zarządzenia : 
- w dniu 31.10.2006r. zarządzenie nr 36/06 w sprawie zmian w planie kont. 
- w dniu 14.11.2006r. zarządzenie nr 37/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2006. 
 1) wprowadzono do tegorocznego budżetu zarówno po stronie dochodów jak i 
wydatków kwoty otrzymane od Wojewody w ramach dotacji celowych, na 
następujące zadania: 
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (41.546 zł),  
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do 
rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu 
zawodowego (300 zł), 
- pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały 
dotknięte  suszą w br. (168.260 zł), 
 
2) ponadto dokonano przesunięcia środków w ramach planów finansowych 
poszczególnych placówek(upoważnienie dane przez Radę Gminy Wójtowi - § 11 
uchwały Nr XXVI/163/05 z dnia 29grudnia 2006 r.), 
- w ramach Urzędu Gminy kwotę 600 zł przesunięto z pozycji koszty postępowania 
sądowego do poz. wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , 
- urealniono plan środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie 
kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych .  
 
W wyniku przedstawionych powyżej zmian budżetowych, budżet zwiększył się o 
kwotę 315.106 zł ( po stronie dochodów i wydatków) . Nie uległ zmianie planowany 
deficyt budżetowy jak źródło jego pokrycia. 
 
- w dniu 14.11.2006r.  zarządzenie Nr 38/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2007. 
 
W zakresie działu budownictwo i drogi wydano : 
- 13 informacji o przeznaczeniu gruntów według Studium uwarunkowań                            
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec, 
-  2 decyzje o podziale nieruchomości , 
-  3 decyzje o warunkach zabudowy – wszystkie uwzględniające wnioski stron, 
-  1 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – uwzględniająca 
wniosek strony. 
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Również wszczęto : 3 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
postępowanie wyjaśniające ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste. 
 
Odnośnie dróg , to został przywieziony kamień na drogi gminne – 2 kursy zostały 
zrzucone  przy byłej szkole w Wólnem, 1,5 kursu zeskładowano przy Stacji 
Uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie , 0,5 kursu obok drogi w Michalinie. 
W dniu 23 listopada br. dokonano odbioru końcowego budowy pieszojezdni                       
i chodników , ul.Przechodnia i część ul.Osiedlowej w Wagańcu. 
 
W dniu 05.12.2006r.zostały wypłacone stypendia szkolne dla 206 uczniów za miesiąc 
listopad w łącznej kwocie 10.430,00 zł   
W związku z pozyskaniem środków z dotacji celowej na pomoc materialną dla 
uczniów oraz w związku ze zmiana art.6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r.Nr 228 poz.2255 z późn.zm.) zgodnie , z 
którą uległa zmianie kwota podstawy obliczenia wysokości stypendium szkolnego z 
56,00 na 64,00 zł oraz zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec 
wprowadzonej uchwałą nr XXXII/191/06 z dnia 27 października 2006 roku ustalającej 
maksymalną wysokość miesięcznego stypendium na kwotę 128,00 zł . 
Zgodnie z powyższym zostało wydanych 206 decyzji zmieniających wysokość 
przyznanego stypendium na okres czasu od września do listopada poprzez 
podwyższenie jego wysokości do kwoty 128,00 zł miesięcznie oraz zostało przyznane 
stypendium za miesiąc grudzień w kwocie 128,00 zł. 
W związku ze zmianą od października 2006r. kryterium dochodowego 
uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne z kwoty 316,00 zł do 351,00zł 
zostało wydanych 19 decyzji zmieniających dla rodzin , które wcześniej otrzymały 
decyzje odmowne ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie , przyznane zostało stypendium szkolne dla tych rodzin od października do 
grudnia w kwocie 128,00 zł  miesięcznie. 
Łączna kwota pozostała do wypłaty dla 225 uczniów : 74.182,00 zł , planowany 
termin wypłaty stypendium 21.12.2006r. 
 
W dziele rolnictwo w tym omawianym okresie wydano warunki techniczne na 
wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla jednej osoby , 
sporządzono 8 szt. opinii z oszacowania strat opłaty za przyłączenie się do sieci 
wodociągowej . 
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie powierzchni 10 ha pod 
uprawę maku nisko – morfinowego na terenie gminy Waganiec . 
Poinformowano rolników o możliwości dodatkowego składania wniosków do 
ARiMR na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych ze środków PROW 2004 -2006. 
Przekazano kurendą, komunikat dla rolników o konieczności uzyskania od 
Powiatowego Lekarza Weterynarii – decyzji , że stado bydła wolne jest do chorób 
zakaźnych . 
Wydano również 10 szt. decyzji na usunięcie drzew. 
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Odnośnie oświaty i kadr na podstawie umowy Powiatowy Urząd Pracy                        
w Aleksandrowie Kuj. skierował do tutejszego Urzędu Gminy w celu odbycia stażu 
1 osobę bezrobotną , na okres od dnia 9 listopada br. do dnia 31 marca 2007 roku , w 
celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonania pracy na stanowisku 
pracownika administracyjnego . Stażystę skierowano do Gminnego Centrum 
Informacji  w Wagańcu. 
Zgodnie z § 5 umowy nr 1/2006 w sprawie organizowania i finansowania prac 
interwencyjnych zawartej w dniu 19 stycznia br. po zakończeniu wskazanego 
umową terminu prac interwencyjnych , zatrudniono w Urzędzie Gminy Waganiec z 
dniem 1 grudnia 2006 roku na czas określony – 12 miesięcy uprzednio skierowanego 
do tych prac bezrobotnego, na stanowisku pracownika gospodarczego. 
 
 W tym omawianym okresie zostało złożonych 25 wniosków o dodatek 
mieszkaniowy z tego wydano : 23 decyzje pozytywne, na ogólną kwotę 2.580,33 zł 
miesięcznie , 2 decyzje odmowne ( kwota dodatku nie przekroczyła 2% niniejszej 
emerytury).  
Z zakresu Urzędu stanu Cywilnego przyjęto 133 wnioski na dowody osobiste, 
zgłoszono 6 zgonów, zarejestrowano 3 związki małżeńskie oraz 5 urodzeń. 
 
W sprawie wymiaru podatku od osób fizycznych w sprawie umorzeń wpłynęło              
14 podań o umorzenie podatku. Rozpatrzono 11 podań( w tym 8 pozytywnie ) na 
kwotę 1.386,60 zł. 
Odroczenia – wpłynęły 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku. 
Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie . 
Przypomniał również , że na ostatnim spotkaniu radnych padło zapytanie radnego 
E.Krygra – jaki jest , to procent umorzeń podatków ? 
Poniższa tabela obrazuje umorzenia podatkowe przedstawione przez Wójta: 
 

Rodzaj podatku  

 

Kwota  

umorzenia 

Uzyskane  

wpływy 

% (2:3) 

 

Na dzień 

 
OSOBY PRAWNE 
- pod. od nieruch. 
- odsetki 
OSOBY FIZYCZNE 
- pod. rolny 
- pod. od nieruch. 
- pod. leśny 
- odsetki 

 
    9.082,20 
    9.159,30 
 
    3.065,97 
       405,90 
           1,93 
         90,70 

 
 639.208,73 
        988,50 
 
 161.235,64 
 138.038,23 
     1.195,70 
     4.563,50 

 
1,42 

926,59 
 

1,90 
0,29 
0,16 
1,99 

 
 
 
 

30.09.2006 r. 

OSOBY PRAWNE 
- pod. od nieruch. 
- odsetki 
OSOBY FIZYCZNE 
- pod. od nieruch. 
- pod. rolny 
- pod. transportowy 
- pod. leśny 
- odsetki 

 
 14.583,20 
   2.487,50 
 
  2.418,80 
  5.204,20 
  2.020,00 
         3,30 
      617,60 

 
 848.488,00 
     9.720,00 
 
 190.363,00 
 242.429,00 
   21.895,00 
     1.451,00 
   10.235,00 

 
1,72 

25,59 
 

1,27 
2,15 
9,23 
0,23 
6,03 

 
 
 
 

31.12.2005 r. 
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Wójt poinformował, że są to informacje , które chociaż w części obrazują pracę 
zarówno Wójta i Urzędu, jeśli radni uznają , iż informacja jest wystarczająca , to 
podziękuje za udzielony głos , jeśli jednak nie , to prosi o zapytania. 
 
Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi za udzieloną informację i w związku z 
brakiem dyskusji z sali dokonała zamknięcia tego punktu. 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
zmiany w budżecie gminy na 2006 rok. Poprosiła Skarbnika Gminy Panią Danutę 
Roszko o zabranie głosu . 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w poprzedni poniedziałek otrzymali radni 
materiały dotyczące zmian w tegorocznym budżecie , w ostatnich dniach wystąpiły 
pewne okoliczności , które wskazują na konieczność wniesienia poprawek do 
zaproponowanych zmian .  
 
Przeanalizowano wykonanie wydatków dotychczas oraz planowane do końca roku  
i okazało się , iż kwoty zaplanowane na płace wraz z pochodnymi pracowników 
oświaty , są niewystarczające . Na pokrycie niedoboru potrzebna jest kwota 14.600 zł. 
Na szczęście w omawianym okresie Minister Finansów przysłał zawiadomienie                
o zwiększeniu części oświaty subwencji ogólnej o kwotę 13.828 zł oraz 13.114 zł z 
rezerwy subwencji ogólnej . Kwoty te pozwoliły na pokrycie brakujących 14.600 zł w 
oświacie , a pozostałe12.342 zł przeznaczono na realizację innych zadań w 
tegorocznym budżecie . 
Zmiany wniesione w okresie od wysłania materiałów , zostały omówione na 
piątkowym posiedzeniu komisji budżetu . w dniu dzisiejszym zostały rozłożone 
przed sesją II wersja proponowanych zmian . Omówi zmiany o które wnosi Pan Wójt 
w kolejności w jakiej zapisano w poprawionej wersji . 
Dochody 
Dz. 756 – dochody z podatku i opłat 
 Analizując stopień realizacji wpływów podatkowych należy dokonać  
pewnych korekt planów w następujących podatkach: podatek od czynności 
cywilnoprawnych można zwiększyć o kwotę 15.390 zł, zmniejszając wpływy z opłaty 
skarbowej o 8.000 zł.  
 
Dz. 758 – rożne rozliczenia 

Na podstawie decyzji Ministra Finansów o czym już wspomniała  przyznano 
środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 13.114 zł. oraz części oświatowej 
subwencji ogólnej o kwotę 13.828 zł. 
 
Dz. 852 – pomoc społeczna 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 15 listopada 2006 r. 
zwiększono dotacje celowe  o 2.800 zł  z przeznaczeniem na dodatki do zasiłku 
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci rozpoczynające roczne 
przygotowanie przedszkolne. 
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Wydatki 
Dz. 600 – drogi gminne  
 Zwiększono o 3.342 zł  kwoty przewidziane w budżecie na zakup materiałów 
do nawiezienia dróg gminnych (wraz z kosztami transportu). 
  
Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa  
 Kwota 60.000 zł zaplanowana w budżecie na zakup oleju opałowego do 
budynku po WPOZH Waganiec okazała się zaniżona  ok. 7.000 zł. 
 
Dz. 750 – administracja publiczna 
 Kwoty zaplanowane na wypłatę diet dla osób pełniących obowiązki społeczne 
tj. radnych i sołtysów okazały się niewystarczające. Liczne posiedzenia komisji 
opiniujących  stawki podatków i opłat lokalnych, projekt budżetu na przyszły rok 
oraz częstsze niż zazwyczaj posiedzenia Rady Gminy w związku ze zmianą kadencji 
Rady -   to wyższe wydatki na ten cel. Diety dla radnych należy zwiększyć o 1.600 zł 
natomiast dla sołtysów o 1.900 zł. 
 W ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Urzędu Gminy należy 
dokonać pewnych przesunięć, tak aby móc do końca roku dokonać wszystkich 
płatności. Znacznie wyższe od zakładanych okazały się kwoty na opłaty sądowe 
ponoszone w związku z dokonywaniem wpisów hipotek przymusowych osób 
uchylających się od płatności zobowiązań podatkowych oraz odpisów      z ksiąg 
wieczystych działek będących w posiadaniu gminy, w związku z porządkowaniem 
ewidencji mienia komunalnego. Należy przesunąć kwotę 1.000 zł z poz. zakup usług 
do poz. opłaty, składki. Druga zmiana dotyczy kwoty 300 zł przemieszczonej z poz. 
zakup usług internetowych do poz. wydatki niezaliczone do wynagrodzeń. 

Na realizację zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej w 
budżecie tegorocznym jest kwota 52.500 zł. Cała kwota pochodzi z dotacji celowej od 
Wojewody .W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim Kierownika USC i 
koniecznością zastępstwa przez inną osobę okazało się, iż kwoty zaplanowane w 
poszczególnych  paragrafach odbiegają od przewidywanego wykonania. Stąd 
konieczność dokonania przesunięć na ogólną kwotę 8.328 zł, tak aby wykonać 
wszystkie zadania. 
 
Dz. 754 – Ochotnicze Straże Pożarne 
 W ramach środków zaplanowanych  dla orkiestry działającej przy Zarządzie 
Gminnym OSP należy wyodrębnić kwotę 1.700 zł na opłacenia umowy-zlecenia. W 
jej ramach zostaną uszyte stroje dla grupy tanecznej występującej wraz z orkiestrą. 
Kwotę 1.400 zł pozyskano ze środków zaplanowanych na wypłatę diet członkom 
orkiestry oraz 300 zł z materiałów.  
 
Dz. 801 i 854 – Oświata i wychowanie ( szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja 
plus świetlice i stołówki szkolne)  
 Realizując wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Sierzchowie zwiększono 
tegoroczny budżet  tej jednostki o 290 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursu 
komputerowego dla nauczyciela informatyki.  



 
10 

Wcześniej szkoła otrzymała 11 zestawów komputerowych, zakup był finansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Kolejnym pismem dyrektor szkoły podstawowej również w Sierzchowie 
wniosła o zwiększenie środków na opłacenie usług (reinstalację i konfigurację 
serwera  i 10 stacji roboczych ) o 610 zł, gdyż  naprawa nie została objęta gwarancją.  

Dyrektor szkoły podstawowej w Niszczewach wystąpiła o zwiększenie 
środków finansowych dla swojej jednostki o 590 zł.  

Prośba dotyczy pokrycia kosztów kursu komputerowego dla opiekuna 
pracowni komputerowej – jest to również  realizacja umowy z Europejskim 
Funduszem Społecznym.  

 
 Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych działających na terenie naszej 
gminy wystąpili   z wnioskami o dokonanie szeregu przesunięć w ramach środków 
bieżących  pozostających do ich dyspozycji. 
Dokonano też zmian w planach finansowych placówek oświatowych w zakresie płac 
wraz z pochodnymi o czym wcześnie wspomniała .  
Poczynione zmiany zostały zaprezentowane w tabeli z rozbiciem na poszczególne 
jednostki i rodzaje wydatków. 
 

Najogólniej zmiany o które wnosi dyrektor ze Zbrachlina  pozwolą na 
opłacenie rachunków za abonament RTV, zakup znaków ewakuacyjnych, zakup 
akcesoriów do kserokopiarki, materiałów do stołówki szkolnej, dokonanie wpisów w 
książkach obiektów budowlanych , pokrycie kosztów delegacji, opłacenie usług 
internetowych i innych . Aby te zadania zostały wykonane  dyrektor postanowiła 
zmniejszyć będące w jej budżecie środki na opracowanie audytu energetycznego o 
2.560 zł oraz o 400 zł kwoty przewidziane na położenie polbruku. 
 
Na opłacenie audytu Pani Dyrektor miała kwotę 7.000 zł . Za powyższa usługę 
zapłacono 2440 zł, 2000 zł przesunięto już wcześniej na realizację innych zadań w 
szkole , a teraz rozdysponowano pozostałe 2500 zł. 
 
 Przesunięcia o które wnosi dyrektor z Brudnowa , są niezbędne do opłacenia 
wydatków dotyczących usług, między innymi z powodu podłączenia nowego 
systemu internetowego DSL. Kwota 1.000 zł pochodzi z  materiałów. 
 
 Aby dokonać wszystkich płatności do końca roku, głównie związanych z 
wywozem nieczystości  dyrektor z Sierzchowa  wniosła o dokonanie zmian. 
Zmniejszając o 600 zł  kwoty na umowy-zlecenia  zwiększyła jednocześnie środki na  
opłacenie usług oraz 30 zł przemieściła z  materiałów do usług internetowych. 

Dyrektor z Niszczew wniosła o dokonanie zmian w planie swojej placówki. 
Przesunięcie kwoty 500 zł z pozycji materiały pozwoli na opłacenie wszystkich usług 
do końca bieżącego roku.  
 
W zakresie płac wraz z pochodnymi dołożono do wcześniej zaplanowanych kwot 
14.600 zł w poszczególnych jednostkach wygląda to następująco : 
- w Zbrachlinie zwiększono o 36.500 zł 
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- w Brudnowie zmniejszono o 5.000 zł. 
- w Sierzchowie zmniejszono o 39.700 zł 
- w Niszczewach zwiększono o 22.800 zł. 
Decydujący wpływ na taką sytuacje miały : wzrost godzin nauczania 
indywidualnego , pójście dwóch nauczycieli na roczne urlopy zdrowotne oraz przy  
zmniejszeniach planów mniejsza liczba działów w poszczególnych szkołach. 

 
Dz. 852 – pomoc społeczna 
 Środki otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono zgodnie z decyzją 
Wojewody na realizację świadczeń rodzinnych , czyli na dodatki do zasiłku 
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci rozpoczynające roczne 
przygotowanie przedszkolne. 
 W ramach środków zaplanowanych na realizację wieloletniego programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wniosek kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia kwoty 1.400 zł z poz. 
świadczenia społeczne, czyli zasiłków celowych do poz. zakup środków żywności. 
Po zmianach plan w zakresie świadczeń społecznych będzie wynosił 85.800 zł                  
(w tym: z dotacji 55.000 zł oraz ze środków własnych 30.800 zł), natomiast w poz. 
zakup środków żywności 16.400 zł ( z dotacji 8.200 zł oraz ze środków własnych też 
8.200 zł). 
Dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 Aby w pełni zrealizować zaplanowane i obecnie realizowane zadanie 
inwestycyjne, dotyczące budowy odcinka  sieci kanalizacyjnej w m. Waganiec (dz. 
Nr 204/17) , czyli są to grunty naprzeciw Urzędu Gminy , środki przewidziane na 
realizację tego zadania należy zwiększyć o 3.500 zł. Dodatkowe kwoty pozwolą na 
wynajęcie specjalistycznego sprzętu. 
 W ramach środków na oświetlenie uliczne wyodrębniono kwotę 4.250 zł na 
dobudowę linii oświetlenia w m. Włoszyca będzie ono realizowane ( jako zadanie 
inwestycyjne). Dolny próg kwalifikujący do zadania inwestycyjnego , to 3.500 zł. 
 
Dz. 921 – działalność kulturalna  
 Realizując wniosek kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dokonano 
przesunięcia kwoty 100 zł z poz. podróże służbowe oraz  100 zł z poz. zakup energii, 
zwiększając o 200 zł środki na zakup niezbędnych materiałów, głównie druków 
bibliotecznych. Niewystarczające okazały się również środki na opłacenie 
wynagrodzeń pracowników Biblioteki. Zmniejszono o 1.250 zł kwoty zaplanowane 
na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o 850 zł składki na 
ubezpieczenie społeczne, zwiększono natomiast pulę na wynagrodzenia o 3.000 zł. 
Przez kilka miesięcy w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika biblioteki 
konieczne było zatrudnienie drugiej osoby , tak aby zachowana była ciągłość pracy 
tej placówki. 
Po dokonaniu wszystkich zmian , zaprezentowanych przeze Panią Skarbnik budzet 
tegoroczny będzie wynosił : 
- po stronie dochodów 9.367.876 zł, 
- po stronie wydatków 9.524.012 zł, 
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- deficyt budżetowy 156.136, który zostanie pokryty tzw. wolnymi środkami z lat 
ubiegłych w kwocie 123.136 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 33.000 zł. 
Sposób pokrycia deficytu został zaakceptowany przez radę gminy na posiedzeniu w 
dniu 28 lipca br. 
Skarbnik Gminy podziękowała za udzielony głos. 
   
Przewodnicząca również podziękowała za udzielona informację i poprosiła                      
o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego  Panią M.Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dniu                    
8 grudnia br. analizowała proponowane zmiany do budżetu gminy na 2006 rok i nie 
wnosi zastrzeżeń , i opiniuje te propozycje pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła radnych o wgląd do materiałów rozłożonych 
przed obradami tj. Projekt II uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 
rok, następnie przedstawiła  projekt uchwały – stanowi on zał. nr 3  do protokołu. 

 

W związku z brakiem uwag z sali do proponowanego projektu uchwały zarządziła 
głosowanie nad jego przyjęciem . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/10/06 
zmieniającą uchwałę Nr XXVI/163/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2006 – stanowi ona zał. nr 4  do protokołu.  

 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec                                 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007  rok . 
 
Poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Wójt – poinformował, że ustawodawca wprowadzając ustawę o wolontariacie 
stworzył możliwość samorządom podmiotu terytorialnego , aby mogły 
dofinansować niektóre swoje zadania na działalność pożytku publicznego 
organizacje pozarządowe i stąd prośba do wysokiej Rady, aby przeanalizowała 
propozycje programu współpracy gminy Waganiec z tymi organizacjami. 
Jest to schemat umożliwiający zlecenie zadań na wniosek tych organizacji , a nie jest 
to zobowiązanie , że gmina będzie na siłę chciała pozbyć  się tych zadań. 
Radni otrzymali w przesłanych materiałach projekt tej umowy, dlatego też prosi                
o ewentualne zapytania. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że nie wie czy dobrze rozumie , czy to są organizacje 
które są zrzeszone przez mieszkańców tego samego terenu, które mają jakiś cel 
rozwoju danej okolicy ? 
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Wójt – poinformował , że ta propozycja dotyczy organizacji pozarządowych 
wymienionych przez ustawodawcę w tej ustawie o porządku publicznym                            
i wolontariacie , dotyczy to tylko tych podmiotów ujętych w ustawie. 
 
Przewodnicząca Rady – z uwagi na brak pytań z sali zamknęła dyskusję                                 
i poprosiła radnych o wgląd do materiałów , które otrzymali wraz z zaproszeniami, a 
następnie  przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007  rok  - stanowi on  zał. nr 5  

do protokołu. 

 
Rada Gminy 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/11/06 w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007  
rok – stanowi ona zał. nr 6 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady zarządziła 15 minutową przerwę na wniosek radnego 
S.Szudzika – godz. 1105 
 
Ad.8 
Po przerwie  Przewodnicząca Rady wznowiła obrady – godz. 1125  i dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia diet dla 
radnych Rady Gminy . 
Poinformowała, że w materiałach przesłanych wraz z zaproszeniami radni otrzymali 
trzy projekty uchwał dotyczące : 
- diet dla radnych  
- wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady 
- wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącej Rady 
 
Wójt – poinformował, ze przed obradami zostały rozłożone nowe projekty uchwał, 
które powstały na skutek ustaleń radnych na wspólnym spotkaniu , są to projekty 
uchwał oznaczone projektem II. 
 
Przewodnicząca Rady – zaproponowała , aby w pierwszej kolejności podjąć dyskusję 
nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej 
Rady Gminy – stanowi on zał. nr 7 do protokołu.   
Poinformowała , że w projekcie jest propozycja 75% minimalnego wynagrodzenia 
określonego w przepisach wykonawczych ustawy z dnia 10.10.2002r.o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę . 
Czy są inne propozycje z sali? 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że komisja proponuje – 75% 
dla Przewodniczącego Rady Gminy 22% minimalnego wynagrodzenia , dla radnych 
komisja proponuje 9%. 
W związku z tym , że na spotkaniu radnych padła propozycja 10% - dlatego też 
poddaje pod głosowanie te dwie propozycje , gdyż Rada decyduje , Rada głosuje.  
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W związku z tym, że każdy ma inne zdanie , to  nie będzie się za kogoś wypowiadać, 
tylko niech każdy decyduje za siebie. 
Komisja proponuje również zwiększenie diety dla sołtysów, gdyż do tej pory 
otrzymywali 40 zł, a komisja proponuje dietę w wysokości 50 zł za udział w sesji.  
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jaka jest to kwota 22% diety dla 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ? 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest to kwota 205,92 zł dla 
Wiceprzewodniczącego Rady od 1 stycznia 2007 r.,  i jest to ryczałt miesięczny. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , czy takie ustalenie , propozycja 9% , jest 
to wzrost dotychczasowych diet? 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że jakby to porównać z rokiem bieżącym , tą pulę 
która była w tym roku – jest to wzrost o 13,9%. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że na spotkaniu Rady były pewne ustalenia , że nie 
będzie wzrostu diet , a tu skąd się wzięły te propozycje? 
 
Wójt – poinformował, że był na tym spotkaniu i w ostateczności padły takie 
propozycje , które zostały przygotowane w projektach uchwał, które obecnie są 
analizowane . 
 
Radny K.Rydlewski – przypomniał, że na formalnym spotkaniu Rady było dość 
długo ustalane po długiej i wyczerpującej dyskusji , i że zostajemy przy dietach , 
które obowiązują w tej kadencji z tym, że będą rewaloryzowane od nowego roku w 
odniesieniu do najniższej krajowej . 
Większość opuściła wówczas salę w przekonaniu , że tak pozostanie . A tu otrzymuję 
się materiały z innymi propozycjami . 
Stwierdził, że nie wie , czy Radę stać na takie decyzje? Za chwilę po raz pierwszy ta 
Rada będzie dyskutowała nad stawkami podatkowymi i będzie obciążać swoich  
wyborców. 
 
Radny J.Nowak – zaproponował przegłosowanie propozycji Komisji Budżetowej . 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem, jaka to będzie kwota , gdyż jest mowa                    
o 75% dla Przewodniczącego Rady ? 
 
Skarbnik poinformowała, że od miesiąca stycznia przyszłego roku byłby wypłacany 
ryczałt w kwocie 702 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – zarządziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych z uwzględnieniem propozycji Komisji Budżetowej tj.  
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w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach 
wykonawczych Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/12/06 w 
sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o wgląd do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych z uwzględnieniem propozycji Komisji 
Budżetowej – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 

 

Poinformowała, że propozycja komisji to : w wysokości 22% minimalnego 
wynagrodzenia, określonego w przepisach wykonawczych Ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – czy są inne 
propozycje z sali? 
 
Radny E.Krygier -  stwierdził, że były inne ustalenia Rady Gminy tj. że nie zostanie 
ustalona dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy tak jak było to w poprzedniej 
kadencji . 
Dlatego składa wniosek o nie przyznanie diety dla Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy i nie przyjęciu tego projektu uchwały. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że każdy ma prawo przedstawić propozycje , a 
Rada Gminy podejmie ostateczną decyzję podczas głosowania . 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, że daleko idącą propozycją jest 
propozycja radnego E.Krygra tj. o nie przyjęciu projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych – poddała ją pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – odrzuciła wniosek radnego E.Krygra przy               
2 głosach „za przyjęciem wniosku” 7 głosach „przeciw” i 6 głosach 
„wstrzymujących” .  
 
Przewodnicząca rady – w związku z powyższym przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych z uwzględnieniem propozycji Komisji 
Budżetowej w wysokości 22% minimalnego wynagrodzenia – stanowi on zał. nr 10 do 

protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 10 głosach „za” , 3 głosach „przeciw”                  
i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/13/06 w sprawie ustalenia 
wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych – stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 
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 W dalszej kolejności tego punktu Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie : ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy 
Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
Poinformowała, że padły dwie propozycje tj.  
I.  wysokość diet radnych Rady Gminy Waganiec płatne za każdorazowy udział w 
Sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Stałej Komisji Rady - w wysokości  10%  
minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach wykonawczych Ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
 
II. wysokość diet radnych Rady Gminy Waganiec płatne za każdorazowy udział w 
Sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Stałej Komisji Rady - w wysokości  9%  
minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach wykonawczych Ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
 
W pierwszej kolejności poddała pod głosowanie najdalej idącą propozycję tj. 10% 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” i 4 głosami „przeciw” i 1 
głosem „wstrzymującym” przyjęła propozycje  - wysokość diet radnych Rady Gminy 
Waganiec płatne za każdorazowy udział w Sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Stałej 
Komisji Rady - w wysokości  10%  minimalnego wynagrodzenia, określonego w 
przepisach wykonawczych Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych z uwzględnieniem przegłosowanej propozycji– 
stanowi ona zał. nr 13 do protokołu. 

Zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. 
 

Radny M.Dyko – opuścił obrady godz. 1145 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” , 3 głosami „przeciw”                       
i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr III/14/06 w sprawie : ustalenia 
wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych – stanowi ona zał. nr 14 do protokołu. 

 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – przeszła do następnego punktu przyjętego porządku obrad 
tj. ustalenia diet dla sołtysów. 
Poinformowała, że na Komisji Budżetowej ustalono propozycję stawki diet dla 
sołtysów  za uczestnictwo w posiedzeniach sesyjnych Rady Gminy Waganiec  dietę 
w wysokości 50 zł. 
Natomiast na spotkaniu radnych padła propozycja 4,3%  minimalnego 
wynagrodzenia, określonego w przepisach wykonawczych Ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, byłaby to kwota 
40,25zł. 
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W trakcie wypowiedzi Przewodniczącej Rady na obrady powrócił radny M.Dyko  – 
godz. 1150  

Czy są inne propozycje z sali ? 
W związku z brakiem innych propozycji poddała pod głosowanie najdalej idącą 
propozycję tj.  dla sołtysów  za uczestnictwo w posiedzeniach sesyjnych Rady Gminy 
Waganiec  dietę w wysokości 50 zł. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w propozycję. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla sołtysów z uwzględnieniem przegłosowanej propozycji – stanowi 

on zał. nr 15 do protokołu  

Poddając jego treść pod głosowanie . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/06 w 
sprawie ustalenia diet dla sołtysów – stanowi ona zał. na 16 do protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia kolejnego punktu porządku obrad tj. 
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
Przed obradami materiały z projektem uchwały zostały rozłożone dla radnych, 
dlatego też poprosiła o wgląd do nich. 
Poinformowała, że kwota wynagrodzenia proponowana obecnie jest taka sama jaką 
Wójt otrzymywał w IV kadencji Rady Gminy . 
W dniu 6 grudnia 2007 roku Wójt Gminy – Pan Piotr Marciniak złożył ślubowanie i 
automatycznie obejmując to stanowisko w V kadencji Rada Gminy na obecnej sesji 
zobowiązana jest ustalić to wynagrodzenie . 
Następnie przedstawiła treść proponowanej uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy -  stanowi ona zał. nr 17 do protokołu. 
 
Poprosiła Panią Skarbnik D.Roszko o przedstawienie informacji jaka jest to kwota 
netto? 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest to kwota 4 tys. zł netto. 
Przewodnicząca Rady – zarządziła głosowanie nad przyjęciem odczytanego projektu 
uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę Nr III/16 /06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy – 
stanowi ona zał. nr 18 do protokołu. 

 
Wójt – stwierdził , że nie zabierał głosu wcześniej , aby nie być posądzonym o 
sugerowanie . Jednak poinformował, że jest to najniższa stawka jaką Wójt może 
zarabiać zgodnie z ustawą. I w związku z tym nie ma możliwości , aby zarabiał 
mniej. Jest to kwota w porównaniu ze zwykłymi pracownikami dość znacząca. Ale 
też poinformował, że górne widełki są dwa razy wyższe. 
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Ad.11 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad dotyczący - 
podjęcia uchwały w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 2007. 
Radni w materiałach otrzymali projekt uchwały w sprawie cen skupu żyta 
przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w 
roku podatkowym 2007 z propozycją Wójta na kwotę 29,00 zł za 1 dt  żyta. 
 
Nad ustaleniami stawki tego podatku pracowały Stałe Komisje Rady Gminy , dlatego 
też poprosiła   o przedstawienie stanowiska wszystkich komisji . 
Udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Pani M.Kulińskiej . 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że komisja ustaliła kwotę 29,00 zł jako 
podstawę naliczenia  podatku rolnego. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa                    
i Ochrony Środowiska – Panu W.Kulpie . 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że komisja proponuje kwotę 28,00 zł jako 
podstawę naliczenia podatku rolnego. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – Panu M.Dyko. 
 
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że Komisja Oświaty podobnie jak Komisja 
Budżetowa przyjęła kwotę 29,00 zł jako podstawę naliczenia podatku rolnego. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – 
Panu P. Wiatrowskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że komisja proponuje kwotę 28,00 zł jako 
podstawę naliczenia podatku rolnego. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformował, że padły dwie propozycje stawki podatku 
rolnego , dlatego też w pierwszej kolejności podda pod głosowanie najdalej idąca 
propozycję 29,00 zł . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 7 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 2 
głosami „wstrzymującymi” przyjęła stawkę 29,00 zł jako podstawę naliczenia 
podatku rolnego ( 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu) . 
 
Przewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały  w sprawie cen skupu żyta 
przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego 
podatku w roku podatkowym 2007 uwzględniając przegłosowaną stawkę 
podatkową – stanowi on zał. nr 19 do protokołu. 
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Następnie poddała jego treść pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” ,1 głosem „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę Nr III/17/06 w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku 
podatkowym 2007 -  stanowi ona zał. nr 20 do protokołu. 

 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały   w sprawie zwolnień od podatku leśnego na rok 2007. 
Poprosiła radnych o wgląd do otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały w 
sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2007 rok oraz w sprawie poboru tego 
podatku z propozycją Wójta w wysokości 133,70 zł za m3. – stanowi on zał. nr 21 do 

protokołu. 

 

Poinformowała, że uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Stałych Komisji Rady 
i wszystkie komisje były zgodne przyjmując propozycję Wójta . 
 
Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali ? 
W związku brakiem dyskusji z sali odczytała projekt uchwały  sprawie ustalenia 
stawki podatku leśnego na 2007 rok oraz w sprawie poboru tego podatku i 
zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/18/06 
sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2007 rok oraz w sprawie poboru tego 
podatku – stanowi ona zał. nr 22 do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady na wniosek radnych zarządziła 10 min przerwę godz. 1200 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady – godz. 1220 i otworzyła 
następny punkt dotyczący - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2007.  
Poprosiła radnych o wgląd do materiałów które otrzymali wraz z zaproszeniami tj. 
projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007                         
oraz  w sprawie  poboru tego podatku , gdzie zawarte są propozycje Wójta – stanowi 

on zał. nr 23 do protokołu. 

Wójt zapoznał się z propozycjami komisji i przyjął ostateczną wersję wyjściową do 
projektu uchwały i te stawki będą poddane pod głosowanie . 
Poinformowała, że propozycja Wójta w części pokrywa się z propozycją komisji , 
jednak w niektórych pozycjach są rozbieżności i dlatego prosi przewodniczących 
komisji o przedstawienie tych propozycji . 
 
Poniższa tabela przedstawia zgłoszone propozycje Komisji Stałych Rady Gminy                 
i Wójta Gminy: 
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Propozycje na rok 2007 : 

Komisji 
    
L.p.     

 

 Wyszczególnienie 

  Podstawa  
opodatkowania 

 

2005 r. 

 

2006r. 

 2007 r. 
wg. (M.P.  

Nr 75 poz. 

758) 

Wójta 

Rewizyjnej Rolnej Oświaty Budżetowej 

Wójta 

I. 
 

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI 
a)   mieszkalne 
b)  związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych  lub ich 
części zajętych  na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
c)   zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
handlu kwalifikowanym materiałem 
siewnym  
d)   zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
e) pozostałe 
w tym: zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

    
m2pow. użyt. 
m2 pow. użyt. 
 
 
 
 
 
 
 
m2  pow. użyt. 
 
 
 
 
 
m2 pow. użyt. 
 
 
 
m2  pow. użyt. 

 
 m2pow. użyt. 

 
0,29 
17,20 

 
 
 
 
 

8,37 
 
 

 
3,61 

 
 
 

3,60 
 

3,10 

 
0,29 
17,20 

 
 
 
 
 

8,58 
 
 
 

3,71 
 
 
 

3,60 
 

3,10 

 
0,57 
18,60 

 
 
 
 
 

8,66 
 
 
 

3,75 
 
 
 

6,23 
 

6,23 

 
0,30 

17,53 
 
 
 
 
 

8,66 
 
 
 

3,75 
 
 
 

3,67 
 
3,16 

 
0,30 

17,50 
 
 
 
 
 

8,66 
 
 
 

3,75 
 
 
 

3,65 
 

3,16 

 
0,30 

17,50 
 
 
 
 

 
8,66 

 
 
 

3,75 
 
 
 

3,65 
 

3,16 
 

 

 
0,30 

17,50 
 
 
 
 

 
8,66 

 
 
 

3,75 
 
 
 

3,65 
 

3,16 
 

 

 
0,30 
17,50 

 
 

 
 
 

8,66 
 
 
 

3,75 
 
 
 

3,70 
 

3,20 
 
 

 
0,30 

17,50 
 
 
 
 
 

8,66 
 
 
 

3,75 
 
 
 

3,67 
 

3,20 
 
 

 II.    GRUNTY 
a) związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób  
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

b) pod jeziorami, zajętych na  
zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

c) pozostałe 
w tym: zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

 
m2 pow. 

 
 
 
 
 
 

ha pow. 
 

 
 

m2 pow. 
 

m2 pow. 

 
0,62 

 
 
 

 
 

3,52 
 
 

0,08 
 

0,05 

 
0,62 

 
 
 
 

 
3,61 

 
 

0,08 
 

0,05 

 
0,69 

 
 
 
 

 
3,65 

 
 

0,34 
 

0,34 

 
0,63 

 
 
 

 
 

3,65 
 
 

0,09 
 

0,06 

 
0,63 

 
 
 

 
 

3,65 
 
 

0,09 
 

0,06 

 
0,63 

 
 
 
 
 

3,65 
 
 

0,09 
 

0,06 

 
0,63 

 
 
 
 
 

3,65 
 
 

0,09 
 

0,06 
 

 
0,64 

 
 
 
 
 

3,65 
 

 
0,10 

 
0,10 

 
 

 
0,63 

 
 
 
 
 

3,65 
 
 

0,09 
 

0,06 
 

III. BUDOWLE Wartość 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

       

 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że propozycje Komisji Budżetowej i w 
niektórych pozycjach propozycje Wójta są rozbieżne z innymi propozycjami 
pozostałych komisji , dlatego też zaproponowała ich przegłosowanie . 
 
Propozycja Komisji Budżetowej : od budynków  lub ich części  -  podpunkt „e” 
pozostałych – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej , jest to najdalej idącą 
propozycją . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 5 głosami „za” , 10 głosami ”przeciw” 
odrzuciła stawkę Komisji Budżetowej. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję Wójta: od budynków  
lub ich części  -  podpunkt „e” pozostałych – 3,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 8 głosami „za” , 7 głosami „przeciw” przyjęła 
propozycję Wójta – stawkę 3,67 zł . 
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Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję najdalej idącą Komisji 
Budżetowej i Wójta Gminy tj. pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym : 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 3,20 zł od 1 m2 powierzchni. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 8 głosami „za” , 7 głosami „przeciw” przyjęła 
propozycję Wójta i Komisji Budżetowej – stawkę 3,20 zł . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję Komisji Budżetowej 
najdalej idącą : od  gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,64  zł od 1m2 

powierzchni, 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 4 głosami „za” ,11 głosami „przeciw” 
odrzuciła propozycję Komisji Budżetowej . 
 
Następnie Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję Wójta 
Gminy i pozostałych Komisji Rady Gminy : od  gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,63  zł od 1m2 

powierzchni, 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” , 5 głosami „przeciw” 
przyjęła propozycję Wójta – stawkę 0,63 zł . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie najdalej idąca propozycję Komisji 
Budżetowej : od gruntów :  
      c) pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 5 głosami „za” i 10 głosami „przeciw” 
odrzuciła propozycję Komisji Budżetowej . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję Wójta i pozostałych 
Komisji RG  :  od gruntów :  
      c) pozostałych – 0,09 zł od 1 m2 powierzchni 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” , 4 głosami „przeciw” 
przyjęła propozycję stawki 0,09 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie najdalej idącą propozycję , jaką 
proponuje Komisja Budżetowa : pozostałych od 1 m2 powierzchni 

w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 
powierzchni. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 4 głosami „za” , 9 głosami „przeciw” , 1 głosie 
„wstrzymującym” odrzuciła propozycję Komisji Budżetowej. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie propozycję Wójta Gminy 
i pozostałych Komisji RG tj. : pozostałych  od 1 m2 powierzchni 

w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,06 zł od 1 m2 
powierzchni. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” i 4 głosami „przeciw” 
przyjęła propozycję stawki – 0,06 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2007  oraz  w sprawie  poboru tego podatku,                  
z uwzględnieniem przegłosowanych propozycji stawek i zarządziła głosowanie nad 
przyjęciem tego projektu uchwały – projekt uchwały stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę Nr III/19/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2007 oraz  w sprawie  poboru tego podatku – stanowi ona zał. nr 25 do protokołu. 

 

Ad.14 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na  rok 2007  . 
 
Poprosiła radnych o wgląd do otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i 
załącznika , następnie  poinformowała , że w związku z tym, iż propozycja Wójta i 
propozycje Komisji Stałych Rady są zgodne , dlatego też odczyta projekt uchwały – 
stanowi on zał. nr 26 do protokołu. 

 
Następnie w związku z brakiem zapytań i uwag z sali do przedstawionego projektu 
uchwały zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę nr III/20/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na  rok 2007 – stanowi ona zał. nr 27 do protokołu. 

 

Ad.15 
Przewodnicząca Rady – przystąpiła do pracy nad następnym punktem tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  na  rok 2007. 
Poinformowała, że brała udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy                           
i komisje przyjęły zgodnie propozycje Wójta Gminy. 
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Odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  
na  rok 2007 – stanowi on zał. nr 28 do protokołu. 

 
Zwróciła się z zapytaniem , czy są  uwagi  do projektu uchwały? 
W związku z brakiem dyskusji z sali poddała pod głosowanie przedstawiony projekt 
uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/21/06 w 
sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  na  rok 2007 – stanowi ona zał. 

nr 29 do protokołu. 

 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że następnym punktem porządku obrad 
jest: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2007. 
Stwierdziła, że wszystkie komisje pracowały nad tymi stawkami , dlatego też prosi 
przewodniczących komisji o ich przedstawienie. 
 
Poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego  – Panią M.Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że  komisja proponuje : 
- stawkę 1,75 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
- stawkę 2,55 zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  – Panu W.Kulpie. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa – przedstawił propozycje komisji i stwierdził, że 
komisja jest za pozostawieniem stawek na bazie roku 2006 : 
- stawka 1,70 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
- stawka 2,50 zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  – Pana M.Dyko . 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty – przedstawił propozycje komisji : 
- stawkę 1,70 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
- stawkę 2,55 zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – 
Panu P.Wiatrowskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że komisja proponuje : 
- stawkę 1,70 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
- stawkę 2,50 zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
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Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Wójt Gminy po analizie propozycji 
wszystkich Komisji przyjął następujące stawki : 
-  1,75 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
-  2,60 zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
Stwierdziła, że najdalej idącą propozycją , jeżeli chodzi o stawkę za zużycie wody, 
jest propozycja Komisji Budżetowej i Wójta Gminy tj. 1,75 zł . 
Poddała pod głosowanie tą propozycję. 
  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 4 głosami „za” 10 głosami „przeciw”                        
i 1 głosem „wstrzymującym” odrzuciła propozycję Komisji Budżetowej i Wójta . 
 
Następnie poddała pod głosowanie drugą propozycję stawki tj. 1,70 zł  za zużycie 
1m3 wody z wodociągu gminnego. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”                   
i 1 głosem „wstrzymującym” przyjęła stawkę 1,70 zł  za zużycie 1m3 wody z 
wodociągu gminnego. 
 
Wójt Gminy poprosił o głos i stwierdził, że należy wziąć pod uwagę , że te podwyżki 
dotyczą tylko kosztów przewidywalnych wzrostu energii. W przypadku większego 
wzrostu wziął tą prognozowaną najniższa stawkę chociaż publikowane są informacje 
o wzroście większym jak przewidywał. W sytuacji , gdy Wysoka Rada podtrzyma tą 
tegoroczną stawkę w jednej i drugiej pozycji , to sytuacja może być taka , że z 
budżetem będzie się dopłacać do tej decyzji. 
Dopłaca się już w tej chwili , gdyż to nie jest koszt 100%. Będzie się szukać  środków , 
czyli koszty z innych pozycji będzie się dopłacać na ich pokrycie . 
Stwierdził, że uważa iż proponowane przez niego stawki nie są drastyczną 
podwyżką , a jedynie zmianą częściowych kosztów dostarczanej wody                                
i odprowadzanych ścieków . Dlatego prosiłby , aby radni wzięli to pod uwagę . 
W dalszej części swojej wypowiedzi przedstawił skutki jakie wywołała uchwała w 
sprawie podatku rolnego . Jeżeli Wysoka Rada przyjęłaby tą maxymalną stawkę 
proponowaną przez Ministra – to dochód gminy z tego tytułu wyniósłby 135.454 zł 
na skutek ustalenia byłby wyższy o tegoroczne dochody. Natomiast przy stawce 29 
zł , ten wzrost przychodu z tego tytułu jest tylko 19.856 zł . 
Jeżeli byłaby stawka 28 zł ten przychód byłby 2.126 zł. Takie sa różnice i podobna 
sytuacja może wystąpić przy tych omawianych stawkach obecnie. 
Jeśli Wysoka Rada obniży tą stawkę , to w ciągu roku będzie się szukać środków na 
pokrycie kosztów pracy urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody i na Oczyszczalni 
Ścieków. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za udzieloną informację i przeszła do 
głosowania nad propozycją stawki  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji 
gminnej  
 
Propozycją najdalej idącą jest propozycja Wójta – 2,60 zł. 
Następnie zarządziła głosowanie nad w/w propozycją. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy  14 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” odrzuciła propozycję Wójta . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie następna propozycję tj. 2,55 zł - jest 
to propozycja Komisji Budżetowej i Komisji Oświaty.   
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” , 2 głosami „przeciw”                   
i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła stawkę 2,55 zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków 
do kanalizacji gminnej . 
 
Następnie Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych gminy na rok 2007 z uwzględnieniem przegłosowanych propozycji, 
i poddała jego treść pod głosowanie – stanowi ona zał. nr 30 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” podjęła 
uchwałę nr III/22/06 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2007 – stanowi ona zał. nr 31 do 

protokołu. 

 
Ad.17 
Przewodnicząca Rady – w dalszej części porządku obrad otworzyła następny punkt 
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela 
do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej . Poprosiła o przedstawienie 
kandydatur. 
 
Radny P.Wiatrowski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta – jaka będzie rola takiego 
kandydata? 
 
Wójt Gminy – stwierdził, że może na wstępie powie o strukturze Związku – zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym dopuszczalne jest tworzenie Stowarzyszeń                         
i Związków Gmin , które mogą realizować zadanie przekraczające możliwości , albo 
współdziałanie w ramach więcej niż jednej gminy. Takim stowarzyszeniem gmin jest 
ZGZK powołany  zgodnie z ustawą i ze statutem , gdyż one głównie regulują sposób 
działania tego Związku . Związek ma Walne Zgromadzenie , czyli odpowiednik sesji 
Rady Gminy , delegatami na ta zgromadzenia są Wójtowie Gmin , Burmistrzowie 
Miast wchodzący w skład tego Związku i oczywiście wytypowani przez samorząd 
szczebla gminnego przedstawiciele tj. jeden przedstawiciel wytypowany przez Radę 
Gmin, i szczebla miejskiego - dwaj przedstawiciele wytypowani przez Radę Miast. 
Rola delegata na ZGZK jest taka sama jak radnego na sesji , jest to uchwałodawcze 
ciało. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że zapyta inaczej – czy jest polityka partyjna jak to 
wygląda? Pan Wójt jest członkiem tego Związku , więc ma rozeznanie jak to 
wygląda? 
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Wójt Gminy – poinformował, że nie ma tam przynależności partyjnych i uważa że 
nie jest to polityka – inaczej by to ujął. 
Do tej pory było pewne gremium , które na wszystkie działania stawiało swój 
sprzeciw. Przykładem są dwie gminy, które  paraliżują modernizację, działalność 
Związku w postaci nie przyjęcia Statutu Związku , a w zamian nie proponują innego 
rozwiązania . Natomiast sam by nie odróżniał działalności politycznych w tym 
gremium , bo interes poszczególnych gmin, miast polega na tym jakie są zbieżne 
wspólne cele. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , ile w tej chwili gmin należy do tego 
Związku ? 
 
Wójt Gminy – poinformował, że są to wszystkie gminy z terenu powiatu – jest to 9 
gmin i miast. 
 
Przewodniczący Rady – poprosiła o przedstawienie kandydatur na przedstawiciela 
do  Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że gmina wykłada środki finansowe , a później o tym 
co będzie robione , jak będzie robione nie mamy zbyt dużego wpływu. Tak jak 
wyglądał  nadzór gminy i wykonawstwo nad budową oczyszczalni ścieków. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że nad tą budową była pełna kontrola gminy. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , jeżeli była taka pełna kontrola , to 
dlaczego się zapychają studzienki kanalizacyjne? I w tym celu ma być zakupiona 
beczka do przepychania tych studzienek -  takie chodzą słuchy! 
 
Wójt Gminy – stwierdził, że można by tą dyskusję rozwinąć na temat technologii 
eksploatacji rurociągów – nie ma sytuacji , że bez czyszczenia te studzienki będą 
czyste i wieczne . Płukanie i czyszczenie odbywa się systematycznie przy takiej 
technologii i pracy oczyszczalni. 
Te urządzenia są objęte gwarancją i jeżeli są jakieś sygnały , to prosi je zgłaszać. 
Natomiast przyznaje , że mogą być problemy w Plebance , gdyż jest tam stara sieć , i 
tam w przyszłości trzeba będzie temat rozwinąć. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że wnioskuje o wystąpienie gminy ze ZGZK , gdyż 
ponosi się koszty na jego utrzymanie z których nie ma zysków. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że to nie jest temat dzisiejszych obrad , radni prosili o 
informację i jej udziela . Ale jeśli dyskusja schodzi na temat być, czy nie być , to jest 
zupełnie oddzielna sprawy. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i poprosił o przedstawienie kandydatur 
na przedstawiciela do Zgromadzenia ZGZK.     



 
27 

Radny P.Wiatrowski – zaproponował kandydaturę radnego Krzysztofa 
Rydlewskiego. 
 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny S.Szudzik zaproponował kandydaturę radnego Michała Dyko . 
 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że padły dwie kandydatury , ale proponuje , aby 
głosować za kandydaturą radnego Rydlewskiego , gdyż radny nie jest w żadnej 
Stałej Komisji Rady Gminy. 
 
Radny K.Rydlewski – zabrał głos i zakończył dyskusję stwierdzając, że to nie ma 
znaczenia , czy jest w Komisji Rady Gminy , czy też nie! Radni mają prawo głosować 
bez narzucania. 
 
Radny M.Dyko – za zgoda Przewodniczącej Rady opuścił obrady godz. 1315. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie kandydaturę radnego 
K.Rydlewskiego , gdyż została pierwsza zgłoszona. 
 
Radna Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi” przyjęła zgłoszoną kandydaturę do  Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Kujawskiej. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z wynikiem głosowania stwierdziła , że druga 
kandydatura została odrzucona  . 
 
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z 
uwzględnieniem przyjętej kandydatury i poddała jej treść pod głosowanie  - stanowi 

ona zał. nr 32 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr III/23/06 w sprawie wyznaczenia 
dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 
stanowi ona zał. nr 33 do protokołu. 

 
Ad.18 
Przewodnicząca Rady – w związku z następnym punktem - interpelacje i wolne 
wnioski  udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Radny E.Krygier – złożył wniosek o utworzenie nowej Stałej Komisji Rady Gminy tj. 
Komisji Integracji i Perspektywicznego Rozwoju Gminy Waganiec. 
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Radny K.Rydlwski – złożył interpelację na piśmie,  kierowaną do Wójta – 
stwierdzając , że nie oczekuje w dniu dzisiejszym na nią odpowiedzi . Poinformował, 
że chodzi w niej o kanalizację w Plebance. 
 
Przewodnicząca Rady – odczytała tą interpelację – stanowi ona zał. nr 34 do protokołu. 

 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że sprawa jest dość poważna , gdyż na przełomie 
października i listopada , była sytuacja , że w pewnym momencie nie można było do 
niej zrzucić w ogóle . Tam były takie elementy które zostały włączone do starej sieci 
kanalizacyjnej , iw tej chwili powstał problem , gdyż z tego część zostało zamknięte , 
ale zostały gdzieś tam otwarte kratki wentylacyjne , Była obawa , że się straci 
urządzenia grzewcze , a kosztowały one spore pieniądze w ubr. , a styki musiały być 
blisko , z uwagi na to , że ten fragment z kanalizacji zaczął się wydobywać i 
dostawać do mieszkań siecią wentylacyjna , tymi kanałami , i stąd ta interpelacja. 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – stwierdził, że tu są sprawy dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze jeżeli chodzi o płukanie sieci, to normalnie każdą jedną sieć dla jej 
prawidłowego funkcjonowania powinno się czyścić dwukrotnie w ciągu roku na 
wiosnę i na jesień. I to się odbywa w ramach płukania.  
Natomiast jeżeli chodzi o Plebankę , drugi temat , to jest kwestia sprawności sieci . 
Jeżeli o tą całą sieć , nowa sieć która jest wykonana nie ma żadnego problemu, to 
funkcjonuje prawidłowo poza jednym elementem , ale to jest objęte gwarancją , która 
upływa w 24.09.2007r. . jeszcze w dalszym ciągu jest ta sieć obserwowana i szukana 
jest przyczyna tego, że tam czasami zdarzają się kłopoty . Natomiast jest faktem 
bezsprzecznym , że jest kłopot ze starą siecią którą przejęliśmy od Plebanki . Jest to 
siec wykonana z rur betonowych , rury łączone na styk. Nie kielich w kielich , tylko 
rury na styk. Część budynków szczególnie te od kawiarni w Plebance,  w kierunku 
Wólnego. Najgorsza sytuacja jest po prawej stronie tam Pan Kalota mieszka i inni .         
I tam prawdopodobnie z uwagi na nasadzenie dostają się korzenie . Bo tam jak 
wyciąga się , czyści tą część, to po prostu wyciąga się bardzo dużo tłuszczu i w tym 
miejscu dochodzi do zaczopowywania . Na razie pracownicy radzą sobie z tym, jest 
ta sieć przepychana dwa razy do roku , przy posesji Pana Kaloty trzeci raz jest 
przepychane. Ten temat , który Pan Rydlewski poruszył, to kwestia fetoru, to jest już 
zupełnie inna sprawa i problem . Prawdopodobnie jest coś z wentylacją , w 
budynkach na sieci są piony odpowietrzające , które wychodzą na zewnątrz i może 
być taka historia , że te piony odpowietrzające od kanalizacji wewnętrznej , albo są 
nieszczelne i najprawdopodobniej tak jest , ale to są spostrzeżenia na dziś, i 
oczywiście  będzie sprawdzone to co tam się dzieje . 
 
Radny J.Nowak – złożył wniosek , aby na następną sesję podjąć decyzję o ustaleniu 
opłat targowych , gdyż uważa, że należy je podnieść , gdyż w chwili obecnej są to 
bardzo niskie opłaty . Gmina poniosła koszty z utworzeniem targowiska i dlatego 
wnosi o podniesienie tych stawek również. 
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Drugi wniosek dotyczy : uporządkowania alei drzew przy ul.Widok w kierunku 
bloków , gdyż są tam połamane gałęzie i zagrażają bezpieczeństwu w ruchu pieszym 
i drogowym. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, jak się przedstawia sprawa 
kanalizacji gminy, chodzi o konkretne podanie jakie wioski? 
Z tego co słyszy na lata 2007 – 2013 Unia chce swoimi środkami zasypać , może są to 
spekulacje , ale chciałby wiedzieć jakie są plany gminy w  tym temacie , aby te środki 
wykorzystać. 
Powracając do kanalizacji zdaje sobie sprawę z tego, że ze względu na koszty nie ma 
takiej możliwości , obecnie może by była , ale te koszty byłyby olbrzymie, to 
skanalizowanie całej gminy. 
Chciałby się konkretnie zapytać jaki ma Pan Wójt pogląd skanalizowania Bertowa? – 
jest wioska zwarta nie porozrzucana. Uważa , że tą wioskę można by skanalizować , 
kolektor ściekowy można by było zamontować wzdłuż tej drogi od „krzyża „ do 
Plebanki i po drodze przyłączyć te domki. 
Wspomniał , że był na spotkaniu odnośnie budowy oczyszczalni przydomowych , z 
tego co wie to te oczyszczalnie mają być dotowane z funduszy unijnych i teraz by 
trzeba coś wybrać , albo oczyszczalnie przydomowe, albo kanalizację . 
Mieszkańcy zwracają się do niego z zapytaniem jak to wygląda na co się zdecydować 
i co będzie robione ? 
Następny temat , który poruszył to drogi . W związku z tym, że jest kilku nowych 
radnych , to ma do nich apel . Poinformował, że zapoznał się z wypowiedzią 
Przewodniczącej Rady , która udzieliła wypowiedzi do pracy , że największym 
problemem gminy są drogi. I w związku z tym tematem na apel do radnych , aby 
zwrócili  szczegółową uwagę na poprawę tych dróg wiejskich. 
Stwierdził, że Pani Przewodnicząca w tej wypowiedzi również zwróciła uwagę na 
oświatę , uważa , że jest to też ważny problem , ale aby oświata lepiej funkcjonowała 
w gminie , to nie ma innego wyjścia, tylko na terenie gminy należy zlikwidować 
dwie szkoły podstawowe. 
Stwierdził, że gminy nie stać jest na utrzymanie czterech szkół i radni na pewno 
wiedzą ile z budżetu gminy dokłada się do ich utrzymania . 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik – poinformowała, że w Nowym Zbrachlinie 
było równanie drogi od Plebanki wzdłuż ogrodu w kierunku Włoszycy . Ta 
równiarka przeszła , jednak na tej drodze jest za mało żużla  i powstało koryto przy 
dużych opadach deszczu ta woda zalega na tej drodze . Wnosi o wykonanie na tej 
drodze odpływów tej wody do rowu i wyrównanie żużlem . 
Miała również zgłoszenie mieszkańców odnośnie wiązania psów, jest teraz wcześnie 
ciemno , ludzie wracają z pracy i te psy chodzą bez uwięzi , i są agresywne . 
W związku z tym, że jest nowa Rada Gminy , to ponowi swoje wnioski , które były 
zgłaszana w poprzedniej kadencji. 
1. Budowa oświetlenia w Nowym Zbrachlinie,  za torami przy ogrodzie Plebanki. 
2. Budowa oświetlenie w Nowym Zbrachlinie przy powstałym nowym Osiedlu                  
( wzdłuż drogi przy posesji Pana Waszaka , Pana Jakubowskiego do posesji Państwa 
Rozwora). 
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3. Budowa ścieżki rowerowej od Wagańca do szkoły w Zbrachlinie wzdłuż drogi 
powiatowej. 
4. Zamontowanie słupków przy zjeździe z torów kolejowych w kierunku 
Kaźmierzyna , w celu zabezpieczenia przed głębokimi rowami . 
5. Uzupełnienie asfaltem wyrw , gdzie jest zerwana droga powiatowa przy posesji 
Pana Lamparskiego. 
 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – ponowiła wniosek odnośnie oświetlenia wsi Wiktoryn 
(od posesji Pana Wiśniewskiego w kierunku Pana Stępkowskiego) 
 
Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski – ponowił wniosek o budowę oświetlenia 
w Starym Zbrachlinie . 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 
przyjęła wniosek o zakupie dodatkowego ciągnika dla gminy. Jeśli nie znajdą się 
środki finansowe na nowy ciągnik , bo tak ze względnych informacji wynika , że 
gmina się nie kwalifikuje na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – to 
komisja  proponuje zakup ciągnika używanego , tak jak dokonano zakupu starego 
autobusu i busa pod potrzeby gminy . Komisja dodatkowo proponuje do tego 
ciągnika zatrudnienie traktorzysty , który będzie pełnił funkcję cały dzień , a nie 
słyszy się , że wszyscy mają prawo – jazdy , tylko wykonują inne prace.  Gmina 
posiada jden ciągnik zniszczony , który nie wykonuje swoich funkcji. 
 
Radny J.Nowak – poinformował, że jest radnym , którym był również w poprzedniej 
kadencji i na ostatniej sesji IV kadencji Rady Gminy – radni podjęli wniosek 
dotyczący: 
- „ Rada Gminy IV kadencji wnioskuje o sprzedaż obiektu po byłej kotłowni w cenie 
nie niższej niż 140 tys. zł . Rada wnioskuje , aby za pozyskaną kwotę ze sprzedaży 
przeznaczyć na zakup drugiej Białorusi lub ciągnika z napędem do odśnieżania , a 
pozostałą kwotę przeznaczyć na postawienie garażu – wiaty”. 
 
Radna M.Kulińska – stwierdziła , że w związku z tym , że była już poruszona sprawa 
oświaty. Sprawa szkół ciągnie się tak długo , teraz jest nowa Rada , zbliża się nowy 
rok. Jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej chciałaby przedstawić radzie                        
i obecnym na sali .  
I tak szkoła Podstawowa w Sierzchowie , albo niech będzie to szkoła niepubliczna , 
jest tam 61 uczniów , koszt utrzymania w szkole 552 tys. – dosłownie 850 zł, 
nauczycieli 11,72 etatu, obsługa 2 etaty tj. woźnego lub sprzątaczki .  
Należy wspomnieć , że w szkole Podstawowej w Sierzchowie nie ma ani 1 ucznia              
w I klasie . 
Dla porównania Szkoła w Brudnowie 190 uczniów – 9,67 etatów, obsługa etatowa 2,5 
etatu. Utrzymanie tej szkoły przy 190 uczniach – 530 tys. jak to się do szkoły w 
Sierzchowi , gdzie jest 61 uczniów i koszt utrzymania 552 tys. 
Stwierdziła , że jest czas na podjęcie konkretnej decyzji w tej sprawie do końca lutego 
br.  
 



 
31 

Jeżeli Rada Gminy tej decyzji nie podejmie , to jakie to będą koszty – poprosiła , aby 
obecni na sali zastanowili się nad tym problemem. Wnosi do Wójta o rozwiązanie 
tego problemu i zorganizowania spotkania z Radą Rodziców. 
Zamknięcie szkoły – wie co się z tym dzieje , była już jedna szkoła zamykana w 
Wólnem i uważa, że słusznie . Tych dzieci tam dziś już nie ma. 
Stwierdziła, że tutaj jeżeli teraz , wiadomo , że jako budżet gminy i my jako Komisja 
Budżetowa i ona sama jako radna i Przewodnicząca Komisji Budżetowej , to muszą 
tych pieniędzy szukać – czy naprawdę naszą gminę jest stać , aby tyle tysięcy 
dokładać do oświaty, i tak; 
- w roku 2007 plan wynosi ok. 953.824 zł, i co roku się zwiększa. 
Dla porównania w roku 2006 plan wynosił 782.077 zł jakie zostało dołożone z 
budżetu na utrzymanie szkół. 
Wiadomo chcemy wszyscy drogi, oświetlenie i bardzo słusznie . Mieszkamy ładniej i 
chcemy mieć lepsze drogi i te pieniądze mogłyby być na to przeznaczone . 
W Szkole Podstawowej w Niszczewach , to tam również jest 73 uczniów, koszty 
utrzymania tez są wysokie . W porównaniu do szkoły największej w Zbrachlinie – są 
to dane które Pani Skarbnik na wniosek Komisji Budżetowej wyliczyła i tak : 
- największa szkoła w Zbrachlinie , średni roczny koszt utrzymania 4.800 zł.  
- szkoła w Sierzchowie , gdzie jest 61 uczniów 9600 zł , na jednego ucznia w skali 
roku. 
Jest to jeszcze raz tyle , dlatego prosi Radę Gminy o zastanowienie się nad tym 
problemem. 
 
Radny E.Krygier – odniósł się do propozycji przedmówczyni – co przez te ileś tam 
lat od czasu jak Pan Wójt zarządza ta gminą zostało w tej sprawie zrobione , takie 
należy zadać pytanie? Przecież wiadomo , że problem będzie narastał coraz bardziej . 
Aby zlikwidować coś, to trzeba będzie mieć zaplecze i te dzieci przejdą do innych 
szkół . Jeżeli dojdzie do tego , że tam będzie szkoła utrzymywana ze środków 
rodziców – to te dzieci gdzieś będą musiały się podziać . 
Ale co w tej sprawie ? – jeżeli autokar został kupiony w zeszłym roku – taki jaki 
został zakupiony – to jakie jest podejście ? 
A przeznaczone były pieniądze konkretne na zakup tego autobusu . 
Stwierdził , cyt. : „ trudno Państwo jeżeli kogoś nie stać – to powinien kupować 
drogie rzeczy, aby później nie inwestować ! A my jesteśmy biedną gmina tym 
bardziej powinniśmy kupować drogie rzeczy. 
Autobus kupiliśmy taki jaki kupiliśmy i okazuje się , że jeden kierowca zrezygnował, 
bo powiedział , że nie będzie woził dzieci takim autobusem – taka jest prawda , nie 
należy się oszukiwać”. 
 
Wójt Gminy – poinformował , że nie bardzo wie skąd takie informacje ma 
przedmówca , że kierowca zrezygnował? Do chwili obecnej ma wszystkich 
pracowników na stanie takim jaki miał i są to Ci pracownicy , którzy kierowali 
pojazdami. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem- a Pan Zrąbkowski ? 
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Wójt Gminy – poinformował, że Pan Zrąbkowski również pracuje i nadal jest 
kierowcą autobusu i nie bardzo wie skąd radny ma takie informacje. 
 
Radny E.Krygier – słyszał , że nie chciał wozić , gdyż jeździ za dużo dzieci. 
  
Wójt Gminy – poinformował, że ten Pan jeździ nadal, natomiast , że jest za dużo 
dzieci , jest to prawda i stworzył się problem taki, że rodzice poprzenosili dzieci i 
zamiast do szkoły w Niszczewach i Sierzchowie – chodzą one do szkoły w 
Zbrachlinie . Jest też druga prawda, że nie jest to ich obwód szkolny i teoretycznie 
nie powinno się ich dowozić . 
Poinformował, że te opinie , iż autokar jest niesprawny , jest to podważanie decyzji 
rzeczoznawcy . Potwierdził, że była taka sytuacja , iż Pan kierowca stwierdził, iż jest 
nie sprawny autokar, dlatego też wyłączył go z ruchu , najął zastępstwo. Autokar 
został poddany rzeczoznawcy na sprawdzenie. Decyzja rzeczoznawcy przywiózł 
drugi kierowca , gdyż Pan Zrąbkowski na ten czas został zawieszony – więc komu tu 
wierzyć? 
Faktem jest , że piszemy wnioski i do tej pory od 5 lat Ministerstwo nie dało nowego 
autokaru , a podobno każda gmina miała otrzymać . Na pisma które wysyłał nie 
otrzymał nawet odpowiedzi. 
 
Jeżeli jest temat przy szkołach – stwierdził, że może podjąć działania , może 
zorganizować spotkanie , tylko  przypomina , że Wysoka Rada decyduje o 
zamknięciu szkoły lub nie! 
Jeśli taka wola Rady będzie o zamknięciu szkoły w Sierzchowie i Niszczewach , to te 
działania mają sens, jeśli będzie to przegłosowane , lecz jeśli będzie tylko dyskusja 
poruszana , a przy głosowaniu  będzie odwrotnie , to szkoda tylko nawzajem sobie 
zabierać czas. 
 
Radny J.Kłos – stwierdził, że jeśli jest rozmowa o szkołach , to przeglądał koszty ich 
utrzymania . Wiadomo olej opałowy obciąża ich utrzymanie , czy nie szłoby 
podłączyć zamiast oleju opałowego drugich pieców ? , np. miałowych , dodatkowo . 
I wówczas koszty utrzymania byłyby mniejsze . 
 
Wójt Gminy – stwierdził, że jeśli obserwuje się prognozy długoterminowe , to węgiel 
i miał węglowy za 3 lata wzrośnie ok. 30 – 40% . Dokładając fizyczną obsługę 
palacza, to na pewno lepiej na tym się nie będzie wychodzić. 
   
Radny J.Kłos  - zgłasza wniosek o oświetlenie w Janowie i Zakrzewie . Część                     
w Śliwkowie od szosy do posesji Wycichowskiego Bolesława . 
Wnosi również o postawianie wiat dla dojeżdżających dzieci , do szkoły                               
w Brudnowie  tj. w m.Niszczewy obok przystanku autobusowego wzdłuż kolejki i w 
m.Śliwkowo przy zjeździe w kierunku posesji Pana Kotrycha , gdzie dochodzą dzieci 
z Janowa , Zakrzewa. 
 
Radny E.Krygier – złożył wniosek o modernizację oświetlenia na Osiedlu przy 
Kościele na lampy energooszczędne w Zbrachlinie . 
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Zamontowanie dodatkowej lampy na parkingu z tyłu Kościoła w Zbrachlinie .  
Składa również wniosek o rozpoczęcie pracy przy budowie chodnika , na który jest 
złożona kostka na placu przy Kościele w Zbrachlinie . Chodzi o chodnik od szkoły 
do Kościoła (po prawej stronie przy gruntach parafii). 
 
Sołtys Wiwatowski – złożył wniosek o utwardzenie drogi gminnej w miejscowości 
Konstantynowo, jest to  odcinek ok.500 m - droga w kierunku Sierzchowa. 
Składa również wniosek o zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Konstantynowo. Jest to teren , który należał kiedyś do gminy Raciążek i tam zostały 
zdjęte ok. 17 lat temu dwie lampy , stwierdził, że przez te 17 lat już gmina 
zaoszczędziła i teraz można te dwie lampy zamontować. 
 
Sołtys Bernadeta Gajdzińska – ponowiła wniosek o dokończenie budowy drogi  
ul.Osiedlowej . I jest to wniosek mieszkańców  i zapytania,  co będzie dalej z tą 
drogą? 
Mieszkańcy Wagańca zwracają się z wnioskiem do niej jako sołtysa , o poprawienie 
wyglądu Wagańca i wnioskują o budowę chodnika od budynku Urzędu w kierunku 
Piekarni.  
Jako sołtys Wagańca wnioskuje również o uporządkowanie terenu na przeciw 
budynku Urzędu Gminy tj. uporządkowanie tego ogrodu i budowa chodnika 
wzdłuż ogrodu przy nowopowstałych domach przy ul. Dworcowej. 
Składa również wniosek o nasadzenie krzewów wokół budynku Urzędu. 
Wnosi o zamontowanie wyżej tablicy informacyjnej i ustawienia przy tych tablicach 
w Wagańcu koszy na śmieci , gdyż na tablicy informacyjnej  ma kto wieszać, ale te 
niepotrzebne są informacje wyrzucane wokół tych tablic. 
 
Radny J. Nowak – zwrócił się do Wójta z propozycją , aby rozważyć możliwość 
zakupu słupów ogłoszeniowych , takich jaki jest np. w Nieszawie  . Jest to owalny , 
betonowy słup ogłoszeniowy . Nie zna ceny , jednak w tych miejscach głównych 
gminy można takie zakupić i umieścić. 
 
Radny E.Krygier – złożył wniosek , aby na Osiedlu w Zbrachlinie został postawiony 
znak „ ograniczenie prędkości” , gdyż tam młodzież przyjeżdża samochodami i robi 
sobie tzw. „nawrotki” . Proponuje postawienie na tym odcinku drogi tzw. progów , 
które będą spowalniać te samochody. 
 
Radna J.Michalska – złożyła wniosek o naprawienie znaku , który został zniszczony 
pomiędzy miejscowością Michalin – Wiktoryn , nastąpiło to w miesiącu wrześniu br. 
i został on zabrany przez pracowników Urzędu. 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – stwierdził, że został on tam zamontowany , a po tygodniu 
został zerwany ponownie. 
 
Radna J.Michalska – złożyła wniosek o dokończenie oświetlenia w Michalinie i 
założenia oświetlenia w Michalinku od szkoły do posesji Pana Chęcińskiego . 
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Wnosi również o utwardzenie drogi w Michalinie żużlem (jest to droga przy posesji 
Pana Ziomko). 
 
Radny E.Brzeziński – złożył wniosek o utwardzenie drogi przy cmentarzu w 
m.Wiktoryn , w kierunku Brudnowa, utwardzenie drogi w m.Józefowo od gruntów 
Pana Chmielewskiego w kierunku posesji Pana Czajkowskiego. 
Wnosi również o wyrównanie drogi od posesji Pani Szczupakowskiej w kierunku 
Sierzchowa. Utwardzenie drogi żużlem w m.Wiktoryn za posesją Pana Linka w 
kierunku Romanowa, jest to krótki odcinek drogi, ale tragiczny do przejazdu. 
Poparł również wniosek Pani sołtys w sprawie oświetlenia w m.Wiktoryn , są tam 
słupy , tylko brakuje dwóch lamp. 
 
Radny S.Szudzik – wnioskuje o wycięcie krzewów od Wagańca w kierunku 
Sierzchowa, jest to odcinek , gdzie podczas opadów śniegu są trudności z 
przejazdem. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – zwróciła się do pana Wójta z informacją , że 
pracownicy Energetyki jeżdżą po wioskach i nie docierają do sołtysów , którzy 
najlepiej wiedza , gdzie są awarie. 
Sytuacja się powstaje taka  , że oświetlenie nie jest naprawione , a Urząd Gminy 
płaci. 
 
Radny S.Szudzik – zgłosił wniosek o utwardzenie drogi żużlem w miejscowości 
Kolonia Sierzchowo . 
Przypomniał również , że Rada Gminy IV kadencji złożyła wniosek o zatrudnienie 
pracownika specjalisty , który zajmowałby się finansami unijnymi tzw. wszystkim , 
co jest związane z ich pozyskaniem. Dlatego też ponawia ten wniosek , który był 
wtedy zgłoszony przez radnego Andrzeja Kulpę radnego IV kadencji. 
Stwierdził, że chciałby się odnieść do poruszonego tematy odnośnie zamknięcia 
Szkół Podstawowych. Zaproponował, aby przenieść Szkołę Podstawową z Niszczew 
do Szkoły w Sierzchowie , gdyż tam są lepsze warunki do nauki , jest tam lepszy 
obiekt , lepiej wyposażony. Jest za tym , aby podjąć tą dyskusję , gdyż trzeba coś z 
tym zrobić , czy zamknąć obie , czy też inne rozwiązanie przyjąć. 
 
Radny P.Wiatrowski – stwierdził, żeby podjąć dyskusję , to musiałby być mocna i 
zdecydowana propozycja ze strony gminy tzn. przeliczone koszty , przewóz jaki 
będzie działał przy likwidacji , gdzie zostaną umieszczone te dzieci , i jak to będzie 
technicznie wyglądało, gdyż obecnie tylko widzimy finanse , które paraliżują. 
Rozwiązanie techniczne jest też czymś ważnym i to powinno być przedstawione 
bardzo czytelnie łącznie z terminem spotkania z rodzicami , jest świadom tego , że 
będzie to ciężkie spotkanie, ale musi się odbyć, i to nie za pół roku , tylko przed 
terminem złożenia tych wniosków o likwidacji . 
Radny Z.Kotrych – stwierdził, że prosto się mówi o zamykaniu szkoły w 
Niszczewach i będzie taka sama sytuacja jak ze świetlicą w Niszczewach , że przyjdą 
bezdomni i będą te pomieszczenia przerabiane na mieszkania i będą to też duże 
pieniądze .  
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Złożył wniosek o wycięcie krzewów wzdłuż kolejki wąskotorowej od rogi krajowej 
Nr 1E-75 w kierunku Niszczew i od posesji Pana Murawskiego , do Zakrzewa . 
Składa również wniosek o utwardzenie drogi w m.Śliwkowo. 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik – złożyła wniosek o założenie chodnika od 
ul.Słonecznej w kierunku Plebanki, chociaż po jednej stronie . 
Radna E.Pietrus – poparła ten wniosek. 
 
Radny P.Wiatrowski – złożył wniosek o utwardzenie drogi Osiedlowej żużlem                   
w ciągu od posesji Pana Mroczkowskiego w kierunku posesji Pana Ogrodowskiego . 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – ponawia wniosek o budowę drogi asfaltowej                         
w m.Bertowo. A obecnie wnosi o zasypanie tych powstałych wyrw kamieniem. 
 
Radna M.Kulińska – stwierdziła, że wszyscy radni składają swoje wnioski i na 
pewno na ich realizację braknie kadencji . Ten radny który sobie dobrze przejrzał 
budżet , to na pewno zauważył wiele spraw . Zwróciła uwagę na zapis „opłaty 
uiszczane w Wagańcu za 6 lokatorów ok. 22 tys.” – stwierdziła, że gmina to jest taki 
„dobry wujek” , który reguluje za kogoś te opłaty . Kto się przejmuje innymi 
mieszkańcami , którzy muszą napalić sobie w swoich mieszkaniach. 
A tam jest ciepło, ciepła woda  i mieszkańcy Ci korzystają z tego wszystkiego i 
oczywiście nie płacą. 
Na Komisji Budżetowej padła propozycja , aby zakupić tzw. kontenery, takie  
zastępcze mieszkania  i tych nie płacących lokatorów wykwaterować . 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Panu Wójtowi . 
 
Wójt Gminy – stwierdził , że postara się chociaż na niektóre wnioski obecnie udzielić 
odpowiedzi. 
 
W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił 
radny P.Wiatrowski.  
 
Wójt – poinformował, że sołtys Bertowa zadał konkretne pytanie ,  jakie wioski do 
kanalizacji zostaną podłączone  i co z oczyszczalnią ścieków , z pozostałą częścią 
posesji na terenie gminy - stwierdził, że gmina w postaci decyzji Rady Gminy może 
zrobić wszystko , może budować na 10 km kanalizację do jednego zabudowania , ale 
pod jednym warunkiem, że zrobi to za swoje własne pieniądze . Natomiast jeśli 
chcemy liczyć na pomoc w finansowaniu części inwestycji służącej ochronie 
środowiska musimy spełnić parametry określone przez dających te pieniądze . W 
stosunku do kanalizacji są to dwa podstawowe warunki , po pierwsze umieszczenie 
w krajowym Programie Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji , i w tym 
programie jako gmina istniejemy. I drugi element określony przez Ministra Ochrony 
Środowiska, to parametry dotyczące sieci pojemników w których ta kanalizacja ma 
być zebrana.  



 
36 

I na  dzień dzisiejszy wygląda to tak jak mówił , że są to tak zwane aglomeracje 
określające teren zlewni tej aglomeracji która zbiera z tego terenu ścieki i póki nie 
zostanie zmienione, to na dzień dzisiejszy wygląda to tak , że na kilometrze wody , 
czy nie mniej przeliczeniowo 200 mieszkańców , a teren ma obejmować nie mniej niż 
2 tys. równoważnej liczby mieszkańców. I na dzień dzisiejszy tym parametrom 
odpowiadają dwa obszary , jest to Zbrachlin i Kaźmierzyn . Natomiast jak by przyjąć 
jednostkowo poszczególne wioski typu : Bertowo, Brudnowo, Włoszyca , 
odpowiadają lokalnie tym parametrom , to na pewno nie będą spełniać już tych 
warunków dodatkowych , czyli 200 osób na 1 km wodociągu. 
Oczywiście za własne pieniądze można budować wszystko.  
 
Na wniosek radnego J.Nowaka , stwierdził , że ta ulica była czyszczona z gałęzi , już 
3 lata temu , w tej chwili przyznaje rację , że odrosły i należy je usunąć, gdyż 
przeszkadzają przy oświetleniu ulicy i zagrażają niebezpieczeństwu przechodniów. 
Stwierdził, że większość zgłoszonych wniosków jest długoterminowa , dotyczy to 
głównie budowy dróg , oświetleń, chodników  itd. 
W sprawie wniosku o budowę ścieżki rowerowej , stwierdził, że w przyszłym 
budżecie jest zaplanowana niewielka kwota , aby zainicjować działania wspólnie                
z powiatem. 
W sprawie wniosku o postawienie wiat , stwierdził, że jest to możliwe , jednak 
zauważył , że taką wiatę postawiono w Szpitalce , była betonowa w Niszczewach                
i uległy dewastacji. 
Poinformował, że radna M.Kulińska zwróciła uwagę na kłopoty z egzekwowaniem 
niektórych należności za wynajmowane mieszkania . 
Jest to problem , dużo szerszy , gdyż padło pytanie , „czy gmina jest dobrym 
wujkiem”? – gmina ma zabezpieczyć podstawowe parametry życia mieszkańców . 
Przekłada się to niestety również na zabezpieczenie mieszkań socjalnych , których 
nie mamy jako gmina. Ponieważ nie mamy , to jest właśnie problem gdyż 
potrzebujących w niedługim czasie będzie więcej , są przypadki  jak ktoś nie płaci za 
mieszkania komunalne , czy za chwilę pojawią się wnioski o eksmisję z wyrokiem 
sądowym , są to przykłady na które , właśnie gmina nie jest przygotowana . 
Uzupełniając dyskusję o szkołach ,aby przybliżyć obecnym na sali te efekty 
finansowe stwierdził, że ogółem różnica pomiędzy kosztami , a subwencją tj. to co z 
budżetu dokłada się na funkcjonowanie oświaty , którą się w 100% dokłada w 2004r. 
wynosi 403.594 zł., w 2005 – 502.048 zł, w 2006r. planowane jest 783.369 zł. 
Natomiast jeśli zrealizujemy projekt budżetu na rok 2007, to dołożymy kwotę 
953.824 zł. 
Jednak największym kosztem o którym Państwo mówicie , to nie jest utrzymanie , 
ale niestety techniczne zabezpieczenie potrzeb łącznie z ogrzewaniem, płace . 
W tych małych szkołach nauczyciel uczący klasę 5 , czy 10 osobową ma takie samo 
wynagrodzenie , jak w dużej szkole , gdzie liczebność klas jest 24-27 uczniów. Istotny 
jest przelicznik na etaty, który jest zbyt wysoki, gdyż wszystkie parametry małej 
klasy dotyczą tak samo jak duże klasy , należą się wszystkie dodatki itd. 
Wracając do szkół , to pierwszy raz podkreśli i zaapeluje , że radni podjęli te 
działania w tym zakresie i z którymi się zgadza jak najbardziej .  
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Ale bez przyzwolenia Wysokiej Rady , to te działania będą tylko powodowały zamęt  
i nic więcej , bez konkretnych decyzji. Rada podejmuje uchwały , a nie Wójt . 
Natomiast jak najbardziej uważa , że z tymi szkołami coś będzie trzeba zrobić. Nie 
ukrywa, że chciałby , aby były to szkoły społeczne , czyli działające na podstawie 
Statutu Stowarzyszenia , dlatego , że wówczas zmniejsza się obciążenie tych szkół. 
Nauczyciela nie obowiązuje Karta Nauczyciela , tylko ustalenia z pracodawcą , 
otrzymuje pełną subwencję i kto wie , że tej subwencji na taką szkołę by nie 
wystarczyło. Natomiast w obecnej sytuacji ta subwencja nie wystarczy na pewno. 
 
Przewodnicząca Rady  - podziękowała za wypowiedź Wójta i zamknęła dyskusję  , a 
następnie poprosiła Sekretarza obrad  Panią Ewę Pietrus  o przedstawienie 
wniosków zgłoszonych na III sesji V kadencji Rady Gminy. 
  
Ad.19 
Sekretarz obrad E.Pietrus - poinformowała, że są dwa wnioski  , które się 
wykluczają, dlatego poddaje je pod dyskusję , czy będą głosowane, czy Rada 
przyjmuje je jako wnioski , czy też pozostawia je do przedyskutowania na Komisjach 
Stałych Rady Gminy ? 
Jest to wniosek radnego E.Krygra : 

1. Utworzenie Stałej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego Rozwoju 
Gminy Waganiec. 

I wniosek radnego S.Szudzika , ponowiony z IV kadencji Rady Gminy : 
2. Przyjęcie osoby do pracy w Urzędzie Gminy w celu pozyskiwania środków 

unijnych. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że te wnioski wzajemnie się nie wykluczają , że 
Komisja działała będzie przy Radzie Gminy , a przy Wójcie działał będzie 
pracownik, który za to będzie odpowiadał. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że jeżeli gmina ma osiągnąć jakieś dodatkowe 
pieniądze , to naprawdę musi powstać taka Komisja. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie I wniosek zgłoszony 
przez E.Krygra :   
 

I. Utworzenie Stałej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego 
Rozwoju Gminy Waganiec. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosie „przeciw” przyjęła 
w/w wniosek . 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że wniosek radnego S.Szudzika został już 
przyjęty przez Radę Gminy IV kadencji i jest tylko ponawiany w związku z tym nie 
będzie głosowany. 
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Następnie sekretarz  obrad przedstawiła wnioski zgłoszone na III sesji V kadencji 
RG: 
- wniosek zgłoszony przez radnego E.Krygra 
1. Utworzenie Stałej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego Rozwoju 

Gminy Waganiec. 
 
- wnioski zgłoszone przez radnego J.Nowaka  
2. Podjęcie działań na najbliższej sesji w sprawie zmiany stawki opłaty targowej od 

stycznia 2007 roku. 
 
3. Uporządkowanie połamanych gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi przy 

ul.Widok w kierunku Wagańca . 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtys Nowego Zbrachlina Pania H.Szudzik 
4. Ponowienie  wniosku z IV kadencji o zamontowanie oświetlenia wzdłuż drogi 

przy  ogrodzie, należącym do Agrofirmy Plebanka , jest to Nowy Zbrachlin                 
w kierunku posesji Pana Milaka .  

 
5. Budowa oświetlenia ulicznego na nowo - powstałym Osiedlu w m.Nowym 

Zbrachlinie , jest to droga od posesji Pana Jakubowskiego, Pana Waszaka i 
biegnąca wzdłuż posesji Pana Rozwory. 

 
6. Ponowienie wniosku o zamontowanie słupków ostrzegawczych przy zjeździe z 

przejazdu kolejowego w kierunku Kaźmierzyn i przy posesji Pana Lamparskiego. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryn Panią W.Sobieraj  
7. Ponowienie wniosku o zamontowanie oświetlenia w m.Wiktoryn , od posesji Pana 

Wiśniewskiego , do posesji Pana Stępkowskiego. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Starego Zbrachlina Pana R.Nowakowskiego  
8. Ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji o dokończenie oświetlenia w Starym 
Zbrachlinie . 
 
- wniosek Komisji Rewizyjnej zgłoszony przez przewodniczącego P.Wiatrowskiego:  
9. Zakupić ciągnik pod potrzeby urzędu. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa 
10. Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo – Zakrzewo  
11. Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Śliwkowo od szosy do  

posesji Pana Wyciechowskiego Bolesława. 
12. Postawienie wiaty pod potrzeby dzieci dojeżdżającej do Szkoły w Brudnowie,               

w miejscowości Niszczewy  przy przystanku autobusowym i w miejscowości 
Śliwkowo przy posesji Pana Kotrycha. 
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- wnioski zgłoszone przez radnego E.Krygra  
13. modernizacja oświetlenia w Zbrachlinie obok Kościoła wzdłuż drogi powiatowej 

w kierunku Ośrodka Zdrowia. 
14. Zamontowanie lamp oświetleniowych przy Kościele Parafialnym w Zbrachlinie  

(plac parkingowy za kościołem)  . 
15. Podjęcie prac związanych z założeniem chodnika od szkoły w Zbrachlinie do 

Kościoła Parafialnego (materiał częściowo zakupiony i ulega zniszczeniu). 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtysa Konstantynowo J.Wiwatowskiego 
16. Utwardzić drogę gminną w miejscowości Konstantynowo, odcinek ok.500m (jest 

to droga w kierunku Sierzchowa). 
17.  Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstantynowo (teren , 

który należał kiedyś do gminy Raciążek) 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtys Wagańca B.Gajdzińską 
18. Położenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Piekarni w Wagańcu 

ul.Dworcowa. 
19. Ponowienie wniosku o dokończenie pieszojezdni na ul.Osiedlowej . 
20. Poczynić starania o poprawienie wyglądu terenu w centrum Wagańca. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego E.Krygra  
21. Ustawienie znaku „ograniczenie prędkości” na Osiedlu w Zbrachlinie                            

i zamontowanie poprzecznych „garbów” zwalniających ruch samochodów.  
 
- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską  
22. Ustawienie znaku informacyjnego z miejscowością Michalin , Wiktoryn. 
23. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie oświetlenia                   

w miejscowości Michalinek od szkoły w Niszczewach do posesji Pana 
Chęcińskiego. 

24. Utwardzić żużlem drogę w Michalinie przy posesji Pana Ziomko. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego E.Brzezińskiego  
25.Utwardzenie drogi żużlem w miejscowości Wiktoryn w kierunku Brudnowa do 

cmentarza . 
26.Utwardzenie drogi w miejscowości Józefowo od gruntów Pana Chmielewskiego 

do posesji Pana Czajkowskiego , i utwardzenie drogi przy posesji Pani 
Szczupakowskiej .   

27. Utwardzenie drogi za posesją Pana Linka , jest to odcinek drogi od miejscowości 
Wiktoryn do miejscowości Romanowo. 

 
- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika  
28. Wycięcie krzewów od Wagańca w kierunku Sierzchowa. 
29. Utwardzenie żużlem drogi w Kolonii Sierzchowo. 
30. Ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji w sprawie powołania osoby 

kompetentnej na stanowisko menadżera do pozyskiwania środków unijnych. 
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- wnioski zgłoszone przez radnego Z.Kotrycha 
31. Wycięcie krzewów od drogi krajowej 1E-75 w stronę Niszczew , wycięcie 

krzewów również w miejscowości Śliwkowo od posesji Pana Murawskiego do 
ubojni Pana Kotrycha. 

32. Utwardzenie drogi w miejscowości Śliwkowo. 
33. Złożenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów i zarośli 

wzdłuż drogi powiatowej w m. Śliwkowo – Niszczewy. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik  
34. Założenie chodnika przy ul.Słonecznej w kierunku Plebanki. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego. 
35. Utwardzenie drogi na Osiedlu Nowym Zbrachlinie , od posesji Pana Karola 

Mroczkowskiego do posesji Pana Ogrodowskiego. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego 
36. Ponowienie wniosku z IV kadencji Rady Gminy o budowę drogi asfaltowej               

w miejscowości Bertowo. 
37. Uzupełnienie wyrw powstałych na drodze w miejscowości Bertowo. 
 
Następnie Przewodnicząca rady – poddała pod głosowanie w/w wnioski. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszone wnioski do 
realizacji. 
 
Ad.20 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady    
III sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1520 
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