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Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Monika Bierzyńska o godz. 10 00 otworzyła IV sesję              
i po powitaniu radnych, sołtysów, gości zaproszonych - oświadczyła, iż zgodnie                
z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające 
na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady 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 IV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  III  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  i Patologii Społecznej. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007: 
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu 
stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Waganiec.    

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

7. Informacja z analizy oświadczeniach majątkowych .  
8. Zapytania i interpelacje radnych.  
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9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad IV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodnicząca Rady – zaproponowała wykreślenie punktu 3 tj. przyjęcie protokołu z  
III  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec , z uwagi na niedyspozycję pracownika                   
z powodu choroby. 
Protokół zostanie przygotowany na następne obrady . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w propozycje 
wykreślenia z proponowanego porządku obrad punktu 3 . 
 
Radny E.Krygier złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie dwóch 
uchwał: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu Statutu Gminy Waganiec                                
o powiększeniu stanu liczbowego Stałych Komisji Rady Gminy o jedną komisję . 
 
2. Podjęcie uchwały o powołaniu Stałej Komisji Integracji Europejskiej 

Perspektywicznego Rozwoju Gminy Waganiec. 
 
Przewodnicząca Rady –poddała pod głosowanie I  propozycję tj.  
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu Statutu Gminy Waganiec                                 
o powiększeniu stanu liczbowego Stałych Komisji Rady Gminy o jedną komisję . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” 
przyjęła poprawkę do porządku obrad . 
 
Wójt – poprosił o zabranie głosu i stwierdził, że w tym miejscu nie jest spełniony 
sposób formalny , nie ma projektu uchwały nie ma opinii Komisji Stałych Rady 
Gminy. Poinformował, że Rada jest władna podjąć taką decyzję, ale musiałaby w dniu 
dzisiejszym nastąpić dłuższa przerwa , aby ten Statut znowelizować, a w dalszej 
części przygotować zakres działania tej komisji. 
 
Radny E.Krygier – poinformował, że będzie on znowelizowany w celu powołania 
komisji i w dalszej kolejności pozyskania pieniędzy unijnych , aby zaczęły one w 
końcu do gminy napływać , gdyż na razie nie ma żadnych perspektyw. 
Jednak decyzja została już podjęta , że zmienia się zapis statutu. 
 
Wójt – przypomniał, że nie widzi przeszkód , aby taka komisję powołać , ale to nie jest 
kwestia tylko formalnego podniesienia ręki i ustalenia komisji. Przede wszystkim 
musi być ustalony zakres działania i tematyka komisji , i aby była ona efektywna , to 
musi mieć zakres swojej pracy i cel. Stała Komisja Rady jest organem doradczym , 
wewnętrznym Rady Gminy , ma na celu pomagać , aby Rada mogła lepiej pracować. 
Jeśli ma być to tylko formalnie , że komisja zostaje powołana i istnieje , i nic więcej - to 
też można ją powołać, ale z jakim skutkiem? 
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Natomiast jak ma ona spełniać rzeczywisty sens , to powinny Stałe Komisje Rady 
Gminy opracować jej zakres i cel , jak i sama Rada powinna pracować nad kształtem 
tej komisji , ale już po przygotowaniu materiałów do tej pracy. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady E.Pietrus – złożyła wniosek o odłożenie tej dyskusji i 
przełożenie tych propozycji radnego Krygra do rozpatrzenia w Stałych Komisjach 
Rady w m-cu styczniu 2007r. Wówczas będzie po przyjęciu budżetu i komisje będą 
mogły przygotować się na następną sesję , do podjęcia wspólnej decyzji na tymi 
uchwałami. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącej Rady 
tj. przełożenie na m-c styczeń 2007r. rozpatrzenie zgłoszonych poprawek do porządku 
obrad przez radnego Krygra . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” 
przyjęła wniosek radnej E.Pietrus w sprawie przesunięcie do rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych przez radnego Krygera. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad po 
uwzględnieniu przegłosowanej poprawki : 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie IV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania   
    Alkoholizmowi  i Patologii Społecznej. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007 : 
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c.  opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

    6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu 
stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Waganiec.    

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

     7. Informacja z analizy oświadczeniach majątkowych .  
     8. Zapytania i interpelacje radnych.  
     9. Wolne wnioski. 
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10.Zamknięcie obrad IV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 
obrad . 
 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
Sekretarza Obrad jako prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, następnie 
zaproponował kandydaturę radnej E.Pietrus . 
 
Zgłoszony kandydat Pani Ewa Pietrus  wyraziła zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie  przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną Ewę Pietrus . 
 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady – przeszła do otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi  i Patologii Społecznej. 
Poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy , gdyż Pełnomocnik Wójta – Przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan E.Musiał jest 
nieobecny na sesji . 
 
Wójt – usprawiedliwił Z-cę Wójta E.Musiała  , gdyż wyjechał on w sprawach 
służbowych , ale na obrady na pewno zdąży jeszcze dojechać. 
Poinformował, że komisja jest powoływana jako niezależne od Rady Gminy ciało 
doradcze w zakresie zwalczania patologii na terenie gminy. Powoływana jest przez 
Wójta , natomiast chętnie korzysta z sugestii Wysokiej Rady co do składu Komisji 
osobowego i ilościowego. W poprzednich latach komisja liczyła 8 osób, po sugestii 
ówczesnej Rady zmniejszył ją do 7 osób . A obecnie zwiększył skład komisji i jednego 
członka , przedstawiciela Policji i komisja obecnie liczy 8 osób . Jak wcześniej 
wspomniała Pani Przewodnicząca, komisja działa pod przewodnictwem Pana 
E.Musiała . Spotyka się ona przeciętnie raz na kwartał , bywają okresy , że musi się 
zebrać częściej . Głównym zakresem działania komisji jest opiniowanie wniosków o 
wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholową , sprawy związane z zagrożeniami 
występującymi na naszym terenie tj. alkoholizmu i patologii w rodzinie – komisja 
przeciwdziała tym zjawiskom. 
Tutaj korelacja komisji, pełnomocnika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Policji 
jest bezwzględnie ścisła i do tej pory tak to się odbywa.  
Informacje o kłopotach w rodzinach patologicznych najczęściej trafiają do komisji z 
dwóch źródeł : pierwsze źródło , to wywiad z informacji pracowników GOPS i dwa 
równorzędne źródła tj. Policja , która w notatkach informuje również o pewnych 
zdarzeniach na terenie gminy w rodzinach , czy szkołach .  
Jednak jest też równoległe źródło , czyli zgłoszenia przez samych zainteresowanych . 
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Teraz można powiedzieć , że już nie ma bariery w sprawie rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, gdyż jeszcze pół roku temu , człowiek dotknięty tą chorobą, 
członkowie jego rodziny – uważali , że to jest ich wewnętrzna sprawa o której nie 
należy mówić , i tak samo reagowali sąsiedzi i ich otoczenie. 
Od półtora roku ta sytuacja się zmienia na korzyść, zaczęli zgłaszać się sami 
zainteresowani i członkowie ich rodzin - to pozytywny obraz działania komisji                     
i pracownika punktu konsultacyjnego. 
Punkt ten został na nowo powołany , został przyjęty nowy pracownik , terapeuta 
wykwalifikowany w tym kierunku. Koordynator ten pomaga tym osobom i zgłaszają 
się do niego na rozmowy , i rozmowy te przynoszą pozytywne skutki , oczywiście nie 
w 100%, ale w dużej mierze można powiedzieć , że tak.  
Jak również to współdziałanie komisji w postaci wykorzystania sytuacji , iż te osoby 
otworzyły się , że chcą pomóc sobie , lub też , że ich rodziny chcą im pomóc , owocuje 
pozytywnymi skutkami w postaci kilkunastu skierowań na dobrowolne leczenie . 
Niestety zdarzają się sytuacje w pracy komisji , że zostało również skierowane kilka 
wniosków o leczenie przymusowe. 
To jest pokrótce zakres działalności tej komisji. 
Komisja dysponuje również środkami finansowymi, które pochodzą z opłat za 
wydawanie zezwoleń , na prowadzenie sprzedaży alkoholu. 
W materiałach radni otrzymali wyszczególnienie wielkości tych kwot i rozszerzony 
zakres działania pracy komisji . 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że obecnie jest nowa Rada i chciałaby się 
dowiedzieć kto jest w tej komisji ? 
 
Wójt – przedstawił skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Patologii Społecznej: 
1. Edward Musiał – Przewodniczący komisji, jako Pełnomocnik Wójta; 
2. Wanda Gmyrek – Członek komisji, jako lekarz Ośrodka Zdrowia w Zbrachlinie; 
3. Urbański Szczepan – członek komisji, jako przedstawiciel Rady , Przewodniczący 
Rady IV kadencji –Wójt, stwierdził, że do tej pory nie zmieniał tego składu; 
4. Wojciech Szafrański – członek komisji , jako przedstawiciel Policji i dzielnicowy , 
jednak obecnie już nie jest dzielnicowym i również tu musi nastąpić zmiana osoby; 
5. Szatkowska Małgorzata – członek komisji, jako Kierownik GOPS; 
6. Ewa Pietrus – członek komisji, jako przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Nieszawie; 
7. Maciej Włoch – członek komisji , jako przedstawiciel społeczeństwa i jednocześnie 
zawodowo związany  pracą   z trudną młodzieżą; 
8. Maria Kołowrocka – przedstawiciel społeczeństwa , radna III kadencji Rady Gminy , 
osoba która była w tej komisji poprzednio i przeszła kursy związane                                        
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , czy z tego co p.Wójt mówił kilka z tych 
osób powinno być zmienione ?  
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Wójt – zasugerował , że przedstawiciel Policji to jest ta osoba , która została powołana 
i niedawno , gdyż o tą osobę powiększył skład komisji. Był on mianowany 
dzielnicowym na teren gminy , obecnie już dzielnicowym nie jest i tu jest ta sugestia 
do zmiany osoby.  
I oczywiście Pan Szczepan Urbański jako przedstawiciel Rady Gminy IV kadencji – 
jeśli Wysoka Rada uzna , że chce swojego przedstawiciela , to nie widzi przeszkód , 
aby zmienić . Jednak jak do tej pory ten głos doradczy , rozsądku Pana Szczepana 
Urbańskiego zupełnie przyzwoicie się wpisał w pracę komisji . 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że z całym szacunkiem do Pana Urbańskiego , ale                 
w tym układzie można ograniczyć skład komisji , gdyż wyszło to zrządzeniem losu                 
i należy ograniczyć wydatki budżetu gminy. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że zgodnie z projektem uchwały Rada ustala 
wynagrodzenie dla członków komisji. Poprosiła o przedstawienie stanowiska przez 
Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego Panią Marię Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – przyjęła , że powinno zostać to wynagrodzenie 
na tym samym poziomie co do tej pory , czyli kwota 80 zł jako dieta ,za posiedzenie. 
Poinformowała, że nie należy zmniejszać składu tej komisji i stwierdziła, iż Pan 
Sz.Urbański , mimo , że nie jest radnym , to nie znaczy , że nie ma nic do powiedzenia. 
W ogóle jako Przewodniczący Rady IV kadencji , to jego osobę bardzo dobrze ocenia , 
w związku z jego takim umiarem, temperamentem takiego uspokojenia tego 
wszystkiego , aby nie było konfliktów – i uważa , że powinien dalej być w jej składzie . 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła uwagę , że dieta członka komisji wynosiła tyle co dieta 
radnego ,  dlatego proponuje przyjąć obecnie również tak samo jaka jest obecna dieta 
radnego . Jest to komisja , która nie bierze pieniędzy z budżetu , tylko to tego budżetu 
środki finansowe wpływają z tej komisji. 
 
Przewodnicząca Rady – zarządziła głosowanie nad zgłoszoną propozycją przez radną 
E.Pietrus : 

1. „ wynagrodzenie dla GKRPA i PS w wysokości  10%  minimalnego 
wynagrodzenia, określonego w przepisach wykonawczych Ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1679 z póź. zmianami)”. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 1 głosem „za” i 13 głosami „przeciw” odrzuciła 
propozycję 10% minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach 
wykonawczych Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę -  jako dietę dla członków GKRPA i PS. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję zgłoszoną 
przez Przewodniczącą Komisji Budżetowej tj: 
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2. „ wynagrodzenie w postaci diety dla członków GKPA i PS za udział w pracach 
komisji w wysokości 80 zł” 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem „ przeciw” przyjęła 
propozycję wynagrodzenia w postaci diety dla członków GKPA i PS za udział                    
w pracach komisji w wysokości 80 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – w dalszej kolejności tego punktu przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  
i Patologii Społecznej wraz z załącznikami , stanowią one zał. nr 2 do protokołu. 

Następnie poddała w/w projekt uchwały pod głosowanie . 
 
Radny M.Dyko – opuścił obrady . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/24/06                 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi                           
i Patologii Społecznej – stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 
  
Przewodnicząca Rady – zarządziła 10 min. przerwę, godz. 1050  
Ad.5 

Przewodnicząca Rady – po przerwie , godz. 1110 wznowiła obrady i dokonała otwarcia 
następnego punktu przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007. Poinformowała, że punkt ten został 
rozpisany na podpunkty : 

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

i zgodnie z tą kolejnością będzie rozpatrzony. 
 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec 
na rok 2007 – stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 
 
W dalszej części tego punktu odczytała uchwałę nr 272/2006 Składu Orzekającego Nr 
9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.12.2006r. w sprawie 
wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Waganiec na 2007 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – kserokopia uchwały 

stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : Przewodniczący : Elżbieta Jaroszewska;  
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członkowie : Maria Świątkowska, Lucyna Owierczuk – Seweryn  ,  postanowił 
zaopiniować pozytywnie projekt budżetu Gminy Waganiec na 2007 rok wraz z 
informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 
 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnych punktów tj. opinie Komisji 
Stałych Rady Gminy i wnioski radnych oraz dyskusja nad wniesionymi poprawkami   
i ich przegłosowanie, 
 
Poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Stałych Rady , w pierwszej 
kolejności Przewodniczącą Komisji Budżetowej – M.Kulińską . 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że Komisja Budżetowa 
pracowała nad projektem budżetu w dniu 30.11.2006r. , część sugestii komisji zostało 
przyjęte w autopoprawkach . 
Komisja wnioskowała i 5 tys. zł na działalność sportową , ta działalność , to nie tylko 
Klub Sportowy. W związku z tym będzie rok 2007 , to również członkowie komisji 
wnioskują o tym , aby powołać np. grupę ćwiczącą , w związku z tym, że są osoby 
starsze i młodsze może być to grupa rowerowa lub inne.  
Na terenie gminy są 23 sołectwa, i większość ludzi nie zna tych miejscowości , właśnie 
ta grupa rowerowa mogłaby  przygotować takie terenowe zwiedzanie. 
Jeśli chodzi o fundusze ze środków alkoholowych , to jest przeznaczona kwota                      
6 tys. zł na remont po byłym barze „Koziołek” , są to pomieszczenia w piwnicy tego 
budynku z przeznaczeniem dla społeczeństwa. 
Jest za tym , aby dołożyć również z innych środków na ten remont , aby zostało to 
wykonane szybciej . 
Poinformowała, że również powstanie chór przy gminie , będzie on inny od tego co 
funkcjonuje w Kościele i te pomieszczenia można będzie wykorzystać pod jego 
potrzeby. Następna grupa która by tam pracowała mogłaby to być grupa ćwicząca . 
 
Poinformowała również , że komisja wnioskowała o 3 tys. zł na zakup materiałów do 
remontu remizy w Sierzchowie . Wnioskowała również o 1500 zł na wykonanie 
betonowych umocnień przy zasuwach oraz wymianę uszkodzonych zasuw. 
Komisja wnioskowała także o zwiększenie pracownikom o 6% wynagrodzeń                     
w związku z tym , że przez p.Wójta proponowane było w projekcie budżetu na 2007 
rok 3% i te 3 % okazało się , że jest to ok.10,80 zł , dlatego komisja stwierdziła, że to nie 
jest podwyżka , gdy w innych zakładach są one ok. 100 – 200 zł . Dlatego propozycja           
o 6% , a nie proponowane 3% . 
Te wymienione propozycje komisji znalazły odzwierciedlenie w autopoprawkach . 
Natomiast komisja wnioskowała również o 5 tys. zł na oświetlenie ulic oraz dróg. 
Kwotę 5 tys. zł przeznaczono na ścieżkę rowerową , jest to droga powiatowa od 
Wagańca do Zbrachlina , jeżeli władze powiatu nie wyrażą zgody na dofinansowanie , 
to prawdopodobnie ta ścieżka nie zostanie zrealizowana. Wówczas te pieniądze 
proponuje przeznaczyć na remont dróg gminnych. 
Komisja budżetowa zwróciła również uwagę na mieszkania komunalne .  
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Zadaniem własnym gminy jest dać mieszkania ludziom którzy ich nie mają , przecież 
gmina takich obecnie nie posiada . W tych mieszkaniach , w których obecnie mieszkają 
te osoby , to nie płacą . Zadłużenia są  duże, kierowane są pozwy do komornika    i nie 
ma co z tymi ludźmi zrobić . Proponuje , aby zakupić jakieś „ wagony”  i 
wykwaterować tych ludzi. 
Dlaczego ktoś ma mieć wygody , ciepłą wodę , centralne ogrzewanie i nie płaci! 
Komisja wnosiła również o zwiększenie jeżeli chodzi o aptekę „Arnika” kwota 7200 zł 
tu jest ta dzierżawa od dawna ustalona , komisja uważa, że dzierżawa jest za niska . 
Apteka jest jedna na terenie gminy , dobrze prosperuje , a na terenie jest wiele sklepów 
i płacą o wiele więcej . 
Również zwrócono uwagę na sklep meblowy , gdyż zajmuje duży metraż , i ma małe 
opłaty w porównaniu do innych sklepów – komisja wnosi o podniesienie dzierżawy. 
Okazuje się , że są inni chętni i by więcej płacili za te pomieszczenia . 
Poinformowała , że przy Gminnym Centrum Informacji przy Bibliotece Publicznej 
komisja proponuje ustawienie ławek , aby było tam ładniej i była możliwość 
przeczytania książki na zewnątrz budynku . Wnioskuje również o posadzenie 
krzewów w centrum Wagańca , jest to ponowienie wniosków radnych i sołtysów. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa                     
i Ochrony Środowiska Panu W.Kulpie. 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że komisja w pierwotnym stanie projekt 
budżetu na 2007 rok opiniowała pozytywnie . Te autopoprawki , o które Komisja 
Rolnictwa wnioskowała zostały ujęte . Jednak nie było to omawiane na komisjach. 
Dlatego też wnosi , aby projekt budżetu na 2007 rok był jeszcze raz omawiany na 
poszczególnych komisjach , aby jeszcze raz było to głosowane. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że te autopoprawki zostały  przygotowane  
przez Panią Skarbnik , po uprzednio uzyskanych propozycjach na Komisjach Stałych 
Rady , i będą one głosowane za chwilę przez Radę. 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że zgłaszał swoje osobiste zdanie , nie jako 
Przewodniczący Komisji . 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Pana M.Dyko . 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że komisja również pracowała nad 
projektem budżetu na 2007 rok . W autopoprawkach zostały uwzględnione wnioski 
członków komisji  tj.   
- radna J.Michalska wnioskowała o zwiększenie środków na budowę dróg                           
i modernizację oświetlenia ; 
- radny M.Dyko – zgłosił wniosek o przekazanie 1 tys. zł na zakup materiałów w 
m.Wólnym dla dzieci dowożonych w szkole w Zbrachlinie ; 
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- radny E.Krygier – wnosił o zwiększenie środków finansowych dla Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej – 3 tys. zł. 
Członkowie komisji również analizowali sprawę lokatorów przy ul. Wspólnej                    
w Wagańcu , którzy nie płacą za najem lokali. 
Komisja wnosiła również , aby wszystkie przesunięcia budżetowe , były 
przedstawione i konsultowane na sesjach Rady Gminy . 
Jak i również  o świetlenie parkingu przy Kościele Parafialnym w Zbrachlinie – od 
strony Osiedla . 
W autopoprawkach znalazły odzwierciedlenie wnioski komisji takie , jak : 
- postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżających do szkół (zakup materiałów) – kwota                 
4 tys. zł; 
- zakup instrumentów , mundurów i innych materiałów dla Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej – kwota 3 tys. zł; 
- zakup okien do Szkoły Podstawowej w Niszczewach – kwota 3 tys. zł; 
- szkolenie komputerowe pracowników Szkoły Podstawowej w Sierzchowie – kwota 
880 zł; 
- zakup żaluzji do klasy informatycznej Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie – kwota             
1 tys. zł; 
- zakup materiałów , położenie polbruku w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie – 
kwota 1 tys. zł. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Przewodniczącemu komisji Rewizyjnej Panu 
P.Wiatrowskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – stwierdził, że również na Komisji Rewizyjnej 
nie było dostępnych dokumentów tych autopoprawek , dlatego jeden  wniosek został 
w nich zawarty tj. zakup okien do Szkoły Podstawowej w Niszczewach , kwota                       
3 tys. zł. 
Pojawiły się w autopoprawkach dodatkowe przychody, które się tu rozłożyły                       
i pokrywa się to ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej , natomiast nie pojawiła się 
informacja na temat zakupu ciągnika , o który wnioskowała komisja  i za tym była 
poruszona również kwestia zatrudnienia dodatkowego pracownika tj. kierowcy tego 
ciągnika . I o tym nie ma informacji w autopoprawkach , poza tym wiele punktów 
pokrywa się z tym o czym wspomniano na komisji tj. o zwiększeniu środków dla 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej , jak i również o budowie wiat dla dzieci . 
 
Wójt  - poinformował, że nie będzie szczegółowo omawiał projektu budżetu, gdyż 
radni doskonale znają jego składniki. Dodał tylko, że w porównaniu z projektem 
różnice jakie zaistniały , znalazły się w autopoprawkach , to: 
- wzrost po stronie dochodów i wydatków o 20 tys. zł.  
Stąd ta różnica między czytaną opinią projektu przesłanego do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej , a faktami, które  otrzymali radni przed sesją. Te dołożenie wynikało 
z przeliczeń już po uchwaleniu stawek podatkowych , po prostu więcej tych 
dochodów wpłynęło .  
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Przypomniał , że procedurą tworzenia projektu budżetu na początku polega na 
stosowaniu wskaźników publikowanych i zakładanych przez przygotowujących 
budżet . Oczywiście  jest to opatrzone marginesem błędu. W związku z tym, że 
poprawki po zmianie danych , które faktycznie będą wiadome, to  przewidywane 
skutki  polegały na wniesieniu ich przez Wójta do autopoprawki.  
Odniósł się również do uwag komisji , przede wszystkim uwzględnił zdecydowaną 
większość uwag , które  poszczególne komisje wnosiły . Natomiast nie uwzględniał 
propozycji , które  albo obejmowały bardzo długi okres realizacji, albo nie znajdował 
źródła pokrycia na dany moment tworzenia autopoprawki w budżecie. 
Taka sytuacja wynikła odnośnie wniosku komisji rewizyjnej , w sprawie zakupu 
ciągnika i zatrudnienia kierowcy.  
Wynikło to stad, iż sugestia komisji była, aby zamienić pozyskane środki ze sprzedaży   
działki , która jest własnością gminy, na zakup sprzętu. A w tej chwili nie ma 
przewidywanych wpływów , jest tylko założenie , że sprzedana zostanie ta działka , 
po prostu nie może umieścić tego , ani po stronie dochodów , ani po stronie 
wydatków . Natomiast ta korekta , jest to sugestia Wysokiej Rady , będzie brana pod 
uwagę w sytuacji , gdy zaistnieją takie możliwości. 
Zdecydowanie nie bez powodu w uzasadnieniu umieścił , że są to wnioski                           
z poszczególnych komisji , aby przedstawić te zmiany , nie ukrywa, że również 
dołożył kilka własnych pomysłów wynikających z przewidywanych potrzeb które 
wynikły w ostatnim okresie . Tak jak np. koszty utrzymania magazynu żywności 
ponoszone na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej . kwota 750 zł , są to 
koszty utrzymania magazynu centralnego w Bydgoszczy, gdyż pomoc jest w postaci 
żywnościowej , na bazie porozumienia podpisanego przez Gminny Osrodek Pomocy 
Społecznej. 
I dlatego jest to własna autopoprawka Wójta nie oceniana przez Komisje Stałe Rady. 
Stwierdził, że zdaje sobie  sprawę z pewnego niedosytu zdecydowanej części 
Wysokiej Rady i oczywiście jego osoby również, że brak jest dużej  ilości środków na 
inwestycje . Przypomniał , to o czym mówił wcześniej, że  tworząc budżet bazuje na 
realnej ocenie sytuacji po stronie dochodów i wydatków. 
Budżet, to nie jest koncert życzeń , ale w miarę realna ocena sytuacji. 
Poinformował, że zdaje sobie sprawę również i zapewnia Wysoką Radę , że jeszcze nie 
raz ten budżet w najbliższym roku będzie zmieniony , w związku ze zmieniającą się 
dynamicznie sytuacją w naszym kraju. 
Zwrócił się do Wysokiej Rady o przyjęcie tego budżetu na 2007 rok. Budżet jak mówił 
jest nie doskonały, ale na dzień dzisiejszy jest realny do wykonania . Natomiast 
dynamicznie zmieniająca się sytuacje będzie wymagała realizacji , zarówno po stronie 
Wójta jak i Wysokiej Rady , ale tego tematu uniknąć się nie da . Zaplanować w dniu 
dzisiejszym wszystkich wydatków również się nie da. I co najgorsze nie da się spełnić 
wszystkich potrzeb jakie na terenie gminy istnieją . Natomiast jest potrzeba, aby ten 
budżet przyjąć , aby można było realizować to, co jest w tej chwili najpilniejsze na 
bieżąco, a odkładanie w czasie raczej nic nie da .  
Poprosił jeszcze raz o przyjęcie tego budżetu na 2007 rok  
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Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że w związku z brakiem zapytań  z sali zamknęła 
dyskusję i poddaje pod głosowanie autopoprawki do projektu budżetu gminy 
Waganiec na rok 2007. 
Poinformowała, że radni w materiałach otrzymali proponowane autopoprawki , 
dlatego też poprosiła o wgląd do materiałów , stwierdzając, że będzie odczytywała je 
zgodnie z zapisaną kolejnością i każda autopoprawka będzie oddzielnie głosowana. 
Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowią zał. nr 6 do 

protokołu. 

 
Głosowanie : 
DOCHODY  

1. Dział 756, rozdział 75616 , § 0320 - Podatek rolny – osoby fizyczne zwiększenie  
     o 10.000 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła ww zwiększenie o kwotę                                                                                            
10.000 zł 
 

2. Dział 756, rozdział 75618, § 0410 – opłata skarbowa zwiększenie o kwotę  
10.000 zł. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła ww zwiększenie o kwotę                                                                                      
10.000 zł 
 
WYDATKI 

1. Dział 750, rozdz. 75022, § 3030 - Diety dla radnych zwiększenie o kwotę 2.600 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” przyjęła  
propozycję zwiększenia diet dla radnych o kwotę 2.600 zł 

 
2. Dział   750 rozdz. 75095 §  3030 - Diety dla sołtysów zwiększenie o kwotę 4.000 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę  
4.000 zł 

 
3. Dział  900 rozdz. 90001  §  6050- Inwentaryzacja powykonawcza  sieci kanalizacyjnej   

w m. Waganiec dz. Nr 204/17) zwiększenie o kwotę 1.600 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych-  jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę  
1.600 zł 

 
4. Dział 600  , rozdz. 60016 § 4210 - Postawienie wiat dla dzieci dojeżdżających do szkół   

(zakup materiałów) zwiększenie o kwotę 4.000 zł  
Rada Gminy w obecności 14 radnych- jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę  
4.000 zł 

 
5. Dział 926  , rozdz. 92605 § 2820 - Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora  

finansów    publicznych  na cele związane z realizacją zadań   z zakresu kultury fizycznej   
i sportu zwiększenie o kwotę 5.000 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” przyjęła  
w/w propozycję zwiększenia o kwotę 5.000 zł . 
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6. Dział   754 , rozdz. 75412 § 4210 - Zakup materiałów do remontu remizy  w Sierzchowie 

 zwiększenie o kwotę 3.000 zł. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”  
przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 3.000 zł 

 
7. Dział 754 , rozdz. 75412 § 4210 - Zakup instrumentów, mundurów i innych materiałów                                                                  

dla Orkiestry przy Zarządzie Gminnym OSP zwiększenie o kwotę 3.000 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę  
3.000 zł 

 
8. Dział 754, rozdz. 75412 § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            

telefonii  komórkowej  (OSP Zbrachlin) zwiększenie o kwotę 250 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę  
250 zł 
 

9. Dział 801, rozdz. 80101 § 4210 - Zakup okien (SP Niszczewy) zwiększenie o kwotę  
3.000 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 12 głosach „za” i 2 głosach „przeciw”  
przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 3.000 zł 

 
 

      10. Dział 801, rozdz. 80101 § 4700 - Szkolenia  komputerowe pracowników (SP Sierzchowo)                                                                  
zwiększenie  o kwotę 880 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” przyjęła  
w/w propozycję zwiększenia o kwotę 880 zł 
 

11. Dział 801, rozdz. 80101 § 4300 - Zakup żaluzji do klasy informatycznej (SP Zbrachlin)                                                                  
zwiększenie  o kwotę 1.000 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”                                                                                           
przyjęła  w/w propozycję zwiększenia o kwotę 1.000 zł  
 

        12. Dział 801, rozdz. 80101 § 4210 - Zakup materiałów (położenie polbruku) zwiększenie                                                                                
o kwotę 1.000 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”  
przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 1.000 zł  
 
        13. Dział 400  , rozdz. 40002 § 4210 - Wykonanie betonowych umocnień przy zasuwach                                                                                  
oraz  wymiana uszkodzonych zasuw zwiększenie o kwotę 1.500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę                                                                                               
1.500 zł 
 
        14.  Dział  700, rozdz. 70005 § 4260 - Opłata za  energię elektryczną zużytą na boisku                                                                                                                    
sportowym w Zbrachlinie zwiększenie o kwotę 2.500 zł 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”                                                                                       
przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 2.500 zł  
 
        15. Dział  852, rozdz. 85212 § 4440 -  Odpis na ZFŚS  dla pracownika realizującego zadania                                                                                                                       
z zakresu świadczeń rodzinnych zwiększenie o kwotę 800 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 10 głosach „za” i 2 głosach „przeciw” przyjęła  
w/w propozycję zwiększenia o kwotę 800 zł ( 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) 
 
        16. Dział 852 , rozdz.  85212 § 4300 - Zakup usług pozostałych (św. rodzinne) zmniejszenie                                                            
o kwotę 800 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych- przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”  
przyjęła w/w propozycję zmniejszenia o kwotę 800 zł  
 
        17. Dział 852, rozdz. 85219 § 4300 - Koszty utrzymania magazynu żywności ponoszone                                                                                                                                 
na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 750 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę 750 zł 
 
         18. Dział  758, rozdz. 75818 § 4810 - Rezerwa ogólna zmniejszenie o kwotę 45.490 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych- jednogłośnie przyjęła w/w zmniejszenie o kwotę                                          
45.490 zł 
 
         19. Dział 921, rozdz. 92116 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększenie o kwotę 500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 11 głosach „za” i 3 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 500 zł 
 
         20. Dział 921, rozdz. 92116 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   Gminnej 
Biblioteki Publicznej zwiększenie o kwotę 100 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 100 zł 
 
         21. Dział 921,rozdz.92116 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy  Gminnej Biblioteki 
Publicznej zwiększenie o kwotę 10 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 12 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 10 zł 
 
         22. Dział 852, rozdz. 85219 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 2.300 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 3 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 5 
głosach „wstrzymujących” odrzuciła propozycję w/w autopoprawki tj. zwiększenia 
wynagrodzenia pracowników GOPS w kwocie 2.300 zł (1 radny nie brał udziału w 
głosowaniu) 
 
         23. Dział 852, rozdz. 85219 § 4010 - Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS 
zwiększenie o kwotę 300 zł 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych– przy 3 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 5 
głosach „wstrzymujących” odrzuciła propozycję w/w autopoprawki  (1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu) 
 
         24. Dział 852, rozdz. 85219 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy GOPS zwiększenie 
o kwotę 80 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych– przy 3 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 5 
głosach „wstrzymujących” odrzuciła propozycję w/w autopoprawki (1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu) 
 
         25. Dział 750, rozdz. 75023 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 16.500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 16.500 zł 
 
         26. Dział 750, rozdz. 75023 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 
pracowników Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 2.000 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 2.000 zł 
 
         27. Dział 750, rozdz. 75023 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy pracowników 
Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 500 zł 
 
         28. Dział 750, rozdz. 75023 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
gospodarczych Urzędu Gminy 3.650 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych- jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę 
3.650 zł 
 
         29. Dział 750, rozdz. 75023 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 
pracowników  gospodarczych Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 300 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych- jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę 
300 zł 
 
         30. Dział 750, rozdz. 75023 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy pracowników  
gospodarczych Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 50 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych- jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie o kwotę 
50 zł 
 
         31. Dział 750, rozdz. 75023 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
Gminnego Centrum Informacji zwiększenie o kwotę 600 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 600 zł 
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       32. Dział 750, rozdz. 75023 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  GCI 
zwiększenie o kwotę 50 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych-  przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 50 zł 
 
       33. Dział 750, rozdz. 75023 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy GCI zwiększenie  
o kwotę 20 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych-  przy 10 głosach „za” i 4 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 20 zł 
 
       34. Dział 750, rozdz. 75011 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
(Urząd Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna) zwiększenie o kwotę 800 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 800 zł 
 
       35. Dział 750, rozdz. 75011 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  USC i OC 
zwiększenie o kwotę 140 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 140  zł 
 
       36. Dział  750, rozdz. 75011 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy USC i OC 
zwiększenie o kwotę 22 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych -  przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 22 zł 
 
       37. Dział 750, rozdz. 75011 § 4210 - Zakup materiałów zmniejszenie o kwotę 462 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w propozycję 
zmniejszenia o kwotę 462 zł 
 
      38. Dział 750, rozdz. 75011 § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 
500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych– jednogłośnie przyjęła w/w propozycję 
zmniejszenia o kwotę 500 zł 
 
       39. Dział 750, rozdz. 80113 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
(dowóz uczniów do szkół) zwiększenie o kwotę 500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych– jednogłośnie przyjęła w/w propozycję 
zwiększenia o kwotę 500 zł 
 
       40. Dział 750, rozdz. 80113 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  (dowóz 
uczniów do szkół) zwiększenie o kwotę 100 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych– jednogłośnie przyjęła w/w propozycję 
zwiększenia o kwotę 100 zł 
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       41. Dział 750, rozdz. 40002 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  Stacji 
Uzdatniania Wody zwiększenie o kwotę 1.700 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 1.700 zł 
 
       42. Dział 750, rozdz. 40002 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne SUW 
zwiększenie o kwotę 300 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 300 zł 
 
       43. Dział 750, rozdz. 90001 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
Gminnej Oczyszczalni Ścieków zwiększenie o kwotę 1.500 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 1.500 zł 
 
       44. Dział 750, rozdz. 90001 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne    Gminnej 
Oczyszczalni ścieków zwiększenie o kwotę 300 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 300 zł 
 
       45. Dział 750, rozdz. 90001 §  4120 - Składki na Fundusz Pracy Gminnej 
Oczyszczalni ścieków zwiększenie o kwotę 50 zł 
Rada Gminy w obecności 14 radnych przy 13 głosach „za” i 1głosem 
„wstrzymujących” przyjęła w/w propozycję zwiększenia o kwotę 50 zł 
 
Skarbnik Gminy – zabrała głos i poinformował, że w związku z tym, iż nie przeszła 
autopoprawka dotycząca wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i łącznie stanowi to kwotę 2680 zł , proponuje                          
o zwiększenie rezerwy budżetowej o tą kwotę. 
 
Przewodnicząca Rady – zarządziła głosowanie na  zwiększeniem rezerwy budżetowej 
o kwotę 2680 zł. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w zwiększenie 
rezerwy budżetowej na 2007 rok o kwotę 2680 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Waganiec na 2007 rok – stanowi on zał. nr  do protokołu. 
Następnie poddała jej treść pod głosowanie . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” , 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IV/25/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na 2007 rok- stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 
 
Radny S.Szudzik – złożył wniosek o 15 min. przerwę - 1210 
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Ad.6 

Przewodnicząca Rady po przerwie , godz. 1225 – wznowiła obrady i otworzyła 
następny punkt porządku obrad tj.  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego 
punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec.    
Poinformowała, że radni otrzymali materiały dotyczące projektu uchwały i załączniki, 
poprosiła o wgląd do tych materiałów – stanowią one zał. nr 9 do protokołu. 

 

Następnie poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia do tego projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że te załączniki , którymi będziemy się zajmować 
dotyczą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego.  
W związku z tym, że nie przeszła autopoprawka Wójta w sprawie wynagrodzenia 
pracowników GOPS , proponuje zmianę zapisu w projekcie uchwały z propozycji 6% 
na 3% tj. 
- w § 1 , akapit drugi „ dla pracowników GOPS w kwocie 711 zł” , proponowana                   
w I wersji kwota 731 zł. 
- w § 2, akapit drugi „ dla pracowników GOPS w kwocie 3,76 zł” , proponowana                 
w I wersji kwota 3,87 zł 
Poinformował, że radni w przerwie otrzymali II wersję zał. nr 2 tj. tabelę miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w GOPS – jest to 
zmiana , która wynikła po odrzuceniu przez Radę autopoprawki dotyczącej 
wynagrodzenia pracowników GOPS. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali do proponowanej 
uchwały , przedstawiła projekt  uchwały w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego 
punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec – stanowi on zał. nr 10 do protokołu. 
 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IV/26/06 w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego 
punktu stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu.    
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Ad.7 

Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta Gminy o zabranie głosu w związku z 
następnym punktem dotyczącym informacji z analizy oświadczeniach majątkowych .  
 

Wójt – poinformował, że od 1998 roku , zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
obowiązuje zasada składania oświadczeń majątkowych i również został zobowiązany 
do zaprezentowania informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych . 
Przedstawił pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, informujące o terminie 
składania oświadczeń majątkowych przed upływem kadencji -  kserokopia pisma 

stanowi zał. nr 12 do protokołu 
Następnie przedstawił informację przesłaną przez pełnomocnika Wojewody , która 
dotyczyła jego osoby i Przewodniczącego Rady IV kadencji Pana Szczepana 
Urbańskiego – kserokopia pisma stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy wszystkie 
zostały złożone w terminie , do jednego oświadczenia żądano wyjaśnień , które 
składający oświadczenie uzupełnił. 
Co do oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Gminy IV kadencji – 
stwierdzono, że 12 wniosków wpłynęło w ustawowym terminie . Pozostałe dwa 
oświadczenia majątkowe nie zostały złożone.  
Konsekwencją takiego nie dotrzymania terminu złożenia oświadczenia do daty 
tegorocznych wyborów było potrącenie diet . Co zostało wykonane , natomiast  jeden 
radny poprzedniej kadencji nie złożył w ogóle oświadczenia , co skutkowało również 
nie wypłaceniem diet w tym okresie , na tyle to było nie istotne, że ten radny nie 
uczestniczył w posiedzeniach Rady. 
Przypomniał również, że nastąpiła zmiana Ordynacji Wyborczej , która skutkuje w 
bieżącej kadencji za nieterminowe złożenie oświadczenia majątkowego utratą 
mandatu. 
Poinformował, że do oświadczeń składanych po raz pierwszy po wyborze w ciągu              
30 dni , wszyscy obecni radni  złożyli w terminie , a Pani Monika Bierzyńska 
Przewodnicząca Rady wówczas radna złożyła swoje oświadczenie majątkowe  już               
24 listopada 2006r. na ręce byłego Przewodniczącego Rady IV kadencji Pana 
Szczepana Urbańskiego .  
Przypomniał również, że do 30 kwietnia 2007 roku radni zobowiązani, są złożyć 
ponownie oświadczenia majątkowe za cały 2006 rok w podwójnych egzemplarzach             
z załącznikami PIT składanymi do danego Urzędu Skarbowego . 
Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy takie oświadczenie składa na ręce Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego . 
 
Przewodnicząca Rady – podziękował za udzieloną informację i w związku z brakiem 
dyskusji z sali zamknęła analizę tego punktu. 
  
Ad.8 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. Zapytania i 
interpelacje radnych.  
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Radny E.Krygier – poinformował, że na obradach Komisji Oświaty zauważył , że 
planuje się ocieplenie budynku Urzędu, jest to kwota 20 tys. zł i zwrócił się z 
zapytaniem dlaczego taka kwota ? – uzyskał odpowiedź , że będzie zrzucany dach. 
   
Wójt – stwierdziła, że będzie to zmiana części ocieplenia na stropie , pokrycie tego 
dachu będzie  ocieplane. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem, czy brane było pod uwagę ? -  np. 
dobudowa  jeszcze jednej kondygnacji jak planuje się coś takiego . A tą kwotę 
przeznaczyć na plan. 
 
Wójt – stwierdził, że takiej opcji nie przewidywał, z uwagi na brak środków na taka 
inwestycję. 
 
Radny M.Dyko – przypomniał , że do tej pory nie został zamontowany znak z 
nazewnictwem „Szpitalka” , który znajduje się w tut. Urzędzie .  
Poinformował, również , że składał wniosek o naprawę wiaty w m.Wólne, jest 
świadom tego , że ciągle się ją naprawia i jest dewastowana. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że na komisji też padło pytanie do p.Skarbnik , o 
dzierżawę , która w tej chwili jest wpłacona na osobne konto , z tego względu , że nie 
przychodzą faktury , gdyż nie wiadomo co z tą firmą , która to wykonywała , czy te 
pieniądze , to sa na koncie w Banku i czy dostęp do tych pieniędzy  jest ? 
 
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że znajdują się one na koncie Kujawski Banku 
Spółdzielczym , na lokacie. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że zastanawia się , czy byłaby taka możliwość , aby te 
pieniądze zainwestować w bezpiecznym funduszu , a ten w każdej chwili można 
wycofać , co 3 m-ce. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że Rada musiałaby podjąć taką decyzję, gdyż w 
Kujawskim Banku , w tym , w którym prowadzi obsługę Urzędu , to można bez 
dodatkowych formalności , natomiast gdybyśmy chcieli zmienić Bank , to Wysoka 
Rada musiałaby wyrazić zgodę , już dziś w uchwale budżetowej. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , jaki jest to procent? 
 
Skarbnik – poinformowała, że jest to oprocentowanie w wysokości 3,95%, w 
porównaniu z innymi Bankami , gdzie jest 0,10%, to jest to duże oprocentowanie. 
 
Radna M.Kulińska – zwróciła się do Z-cy Wójta E.Musiała , gdyż przyznała , że ten 
program przeciwdziałania alkoholizmowi , jest ładnie opracowany - czy na terenie 
Wagańca działają wolontariusze? Jest to ujęte w tym programie. 
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Ten program alkoholowy jest tak duży , że 61 tys. zł są to pieniądze z opłat 
alkoholowych , pozyskiwane z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sa to 
pieniądze do wykorzystania , ale tylko we wskazanym programie na co maja być 
przeznaczone. 
Pod tym barem po „Koziołku” sa bardzo ładne pomieszczenia i podbudowa tego 
budynku jest dobrze wykonana i dlatego można by było na tym coś dobudować , np. 
jeszcze jedno piętro. Pieniądze na tą inwestycję można pozyskać ze środków                                                                       
z funduszu pozabudżetowego. 
Na terenie gminy nie ma Domu Kultury, i pod tym kierunkiem można umotywować , 
aby zdobyć pieniądze  na ta dobudowę. 
Obecnie 6 tys. zł jest przeznaczone na adaptację pomieszczeń dla tych grup wsparcia . 
To pomieszczenie jak będzie zrobione , to mogłoby służyć też pod inne potrzeby , a 
nie tylko dla grup wsparcia , gdyż będą one dwa razy w tygodniu . Był głosowany 
budżet i GOPS nie dostał podwyżki 6%, tą kwotę 2680 zł z rezerwy budżetowej można 
przeznaczyć na remont tych pomieszczeń. 
 
Stwierdziła, że może nie powinna tego mówić , ale jako Przewodnicząca Komisji 
Budżetowej, to te Panie z GOPS bardzo dobrze zarabiają w porównaniu do Pań 
pracujących w Urzędzie. 
Pieniądze te poszły do nadwyżki budżetowej na 2007 rok.   
 
Wójt Gminy – poinformował, że radnej sugestie jak najbardziej się sprawdzą, gdyż 
potrzebował tzw. hasła do dobudowania tego. 
Natomiast po obecnych remontach tych pomieszczeń , nikt nie napisze tabliczki , że są 
one przeznaczone tylko dla osób z kłopotami . Myśli , że to tak będzie, jak z GCI                   
i Gminną Biblioteką ,że  to pomieszczenie będzie się przekształcać w takie typowe 
miejsce do spotkań mieszkańców. 
Te piwnice mają mankament w okresie wysokich poziomów wód gruntowych – jest 
tam wilgotno. 
W tej chwili powstaje pomieszczenie nad piwnicą, na zapleczu dawnego baru. Wydaje 
mu się, że  jeśli będzie hasło , że finansujemy to ze środków , to jest w przyszłości do 
zrobienia  . Natomiast to co obecnie robimy będzie służyło całemu społeczeństwu.   
Jest jeszcze dużo pieniędzy poza budżetowych przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych niektóre konkursy i projekty przeznaczone są do różnych grup 
społecznych np. grupy sołeckie , rady parafialne, rady rodziców i myśli , że tutaj 
trzeba zaglądać często do publikatorów , które pokazują , czy ogłaszają terminy 
naborów wniosków. 
I uważa , że przy takich aspiracjach i chęciach społecznego działania jakie prezentuje 
radna M.Kulińska , przy zebraniu kilku , czy kilkunastu osób – również te pieniądze 
będą służyły do takich celów o których wcześniej wspomniała. 
Nie wszystkie możliwości zapewni budżet gminy , to na pewno , natomiast może w 
każdej chwili wspomóc. 
Na terenie gminy działają wolontariusze, jest to grupa przy Zespole Szkół w 
Zbrachlinie. 
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Na poprzedniej sesji Rada uchwaliła program z takimi organizacjami , a to oznacza , 
że zostawiamy otwartą furtkę , jeśli się takie organizacje pojawią , czy też pojedyncze 
osoby. 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że tak szybko umykają pozyskane te małe kwoty np. 1 
tys. , czy też 2 tys. lub więcej , to jak by je zebrać i wpłacić na lokaty , byłoby 
korzystniejsze , gdyż mniejsze kwoty się „rozdrapuje” i nic z tego nie ma. 
Na Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej była mowa o zakupie ciągnika , aby te 
drogi gruntowe miały porządny ciągnik , który pociągnął by równiarkę , głównie 
chodzi o zadbanie, o drogi na terenie gminy. 
Stwierdził, że jak będą te pieniądze szybko rozdawane tu i tam , to na ten ciągnik nie  
uzbiera się nigdy. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań  i interpelacji zamknęła 
dyskusję. 
 
Ad.9 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt tj. Wolne wnioski i udzieliła głosu 
wszystkim obecnym na sali. 
 
Wójt – przedstawił wyniki powołanej przez niego komisji , która rozstrzygała konkurs 
5 miesięcy temu ogłoszony „Moja wieś – moje korzenie”. Przypomniał , że celem 
konkursu było ocalenie od zapomnienia i skupienia w jednym miejscu materiałów z 
naszej przeszłości. Konkurs był zamknięty i brali w nim udział sołtysi z terenu gminy . 
Poinformował, że zgodnie z procedurą komisji prace konkursowe złożyli sołtysi: 
J.Czekała, P.Kuliński, T.Jóźwiak, M.Kołowrocki, J.Olejnik, G.Szopa, H.Szudzik, 
Z.Woźniak, B.Gajdzińska, W.Sobieraj, R.Nowakowski, S.Tomaszewski, E.Marciniak, 
J.Dybowski, K.Małecki - na 23 sołectwa 15 sołectw złożyło prace konkursowe. 
  
Prace konkursowe oceniała komisja powołana przez Wójta , jury w składzie : 

1. Żanna Kaniuka – przewodnicząca komisji, pracownik GCI 
2. Ewelina Oźmina – członek komisji , pracownik Gminnej Biblioteki 
3. Ewelina Ferner – członek komisji , pracownik administracyjny Urzędu 

 
Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami i spełnieniu  tematyki regulaminu i zakresu 
tego konkursu postanowiła przyznać równorzędne nagrody dla wszystkich 
uczestników konkursu . 
Oznacza to, że te rowery , które obiecał wcześniej w formie nagród , są do dyspozycji 
uczestników konkursu . Złożył gratulacje. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się do Przewodniczącej Rady z wnioskiem, aby na sesje był 
zapraszany Radny Powiatowy , może nie na każdą , ale chociaż raz na kwartał. 
Przez okres tych czterech kadencji nie był , nie gościł na żadnej sesji  Przewodniczący 
Rady Powiatu . Jest wiele spraw kierowanych do władz powiatu, gościł Starosta 
Aleksandrowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych , natomiast Przewodniczący 
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Rady Powiatu nigdy . Mogłoby być takie spotkanie   chociaż raz do roku , ale uważa , 
że jest to ważna sprawa dla całej Rady. 
Poinformował, że na komisji oświaty zostały wypracowane dwa wnioski , które 
dotyczą: 
- zaopatrzenia zbiorników olejów opałowych w przepływomierze przed zbiornikami 
w celu uniknięcia nadwyżki. 
- podjąć dalsze działania i rozmowy w celu uratowania przed zniszczeniem Kościółka 
w Przypuście . Komisja sugeruje , aby  rozmowy prowadzić z właścicielem Kościoła 
Parafią Rzym-Kat.w Nieszawie. 
Ponawia ten wniosek , gdyż nic się nie robi w celu  uratowania tego Kościółka , może 
nawet skorzystać z zasugerowanej propozycji przez radnego E.Krygra , że można 
skorzystać z Pomocy Komisji Integracji Europejskiej i Perspektywicznego Rozwoju 
Gminy w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, jeżeli zostanie powołana . 
 
Sołtys Bertowa  P.Kuliński – przypomniał temat Strategii Rozwoju Gminy Waganiec , 
z tego co pamięta , to zostały powołane 2-3 Zespoły . Nic się o tym nie mówi , czy 
utknęło to w martwym punkcie ? – chciałby uzyskać informacje na ten temat. 
 
Wójt – przypomniał również , że na poprzedniej sesji zwracał się z zapytaniem , czy 
realizować jakby z marszu , gdyż pod koniec poprzedniej kadencji Rady Gminy 
wstrzymał opracowanie tego dokumentu. 
Jest on już po pracach studyjnych , czyli po wnioskach wszystkich komisji , które 
problemowo pracowały. Czeka jeszcze jeden element , konsultacje społeczne i wtedy 
zgodnie stwierdzano , że lepiej go przesunąć na 2007 rok. 
Jest to ciągle dokument czekający na finał i ten finał ma zaległe dwa elementy 
pierwsze, to konsultacje społeczne w szerokim pojęciu , czyli spotkania wiejskie                     
i ostatni element podjęcie uchwały przez Wysoką Radę.  
 

Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że w rozmowie z rodzinami dzieci 
uczęszczających do szkoły proszono go o informacje w sprawie zapomóg 
finansowych, nie wie z jakiego funduszu  jest to wypłacane  , a główny problem , to 
okazywanie się fakturami , aby pozyskać tą zapomogę  z tego co wie inne gminy 
odstąpiły od tego zamiaru , czy Rada Gminy w Wagańcu nie mogłaby podjąć takiej 
decyzji ? 
 
Wójt – poinformował, że środki o których  sołtys wspomniał, jest to stypendium 
socjalne, szkolne. I podstawowym celem tego stypendium jest przeznaczenie 
wydatkowania ich na środki związane z pomocą dla dzieci , młodzieży szkolnej . 
Dotacja ta jest przeznaczona tylko pod potrzeby szkolne , niezbędne do edukacji jak: 
odzież  sportowa, bilety młodzieży dojeżdżającej do szkół, pomoce naukowe, 
programy naukowe, sprzęt komputerowy itd. 
Te środki są przyznawane decyzją Wójta , jeśli spełnia wnioskodawca warunki 
wymienione przez ustawodawcę . Jeśli ma określony dochód , a przede wszystkim 
jeśli jest uczniem. Jest to dotacja celowa, którą będzie trzeba rozliczyć.  
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Formą rozliczenia są przedstawione faktury i rachunki przedstawione przez 
wnioskodawców , głownie chodzi ustawodawcy o dokument potwierdzający, że te 
środki finansowe zostały spożytkowane w określonym celu. 
I niestety inne gminy nie mogły odstąpić od takiej formy , gdyż ustawodawca 
nakazuje taką formę rozliczenia, i uchwałą Rady też nie można zmieniać tej formy 
rozliczenia. 
Wspomniał , że wprowadził tzw. „furtkę” dla osób , które mają kłopoty z zakupem, 
wówczas rodzic otrzymuje decyzję wiedząc ile ma do wydania , realizuje tą kwotę               
i przynosi rachunki . Jest to na pisemny wniosek rodzica, lub wnioskodawcy jeżeli nie 
przyniesie po otrzymaniu traci szansę na pozyskanie stypendium w następnym 
okresie . 
 
Sołtys Zbrachlina M.Kujawa – zwróciła się z zapytaniem , gdyż na ostatniej sesji było 
głośno o zamknięciu dwóch szkół na terenie gminy tj. szkoły w Niszczewach i szkoły 
w Sierzchowie . A dziś słyszy , że Rada Gminy głosuje za wymianą okien w szkole w 
Niszczewach , więc czegoś tu nie rozumie , przecież wyklucza się jedno od drugiego. 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że starał się uzyskać informacji jak to wygląda 
w pobliskiej gminie Koneck, gdyż jest tam szkoła społeczna w Świętym . Szkoła ta  
była w fatalnej kondycji , gdy ją przejmowali rodzice. Obecnie wszystkie środki  jakie 
wpływają na szkołę (na dzieci) , otrzymuje szkoła bezpośrednio.  
Ma ona wymienione centralne ogrzewanie , poprawioną elewację , wymienione okna , 
dach . Wygląda to schludnie , ładnie. Pani Dyrektor osobiście podjęła się rozliczenia 
tych środków finansowych. Jest tam ok.70 dzieci i tylko 5 etatów, nauczyciele nie 
podlegają Karcie Nauczyciela . W ostatnim okresie zaczynają się kłopoty z 
pozyskiwaniem funduszy , ale radzą sobie poprzez akcje charytatywne, gdyż te 
inwestycje obciążyły trochę szkołę  . Jednak jest to bardzo świeży temat i uważa , że 
należałoby się spotkać z rodzicami z tej szkoły , z nauczycielami i zorientować się jak 
to wygląda dokładnie  . 
Radni zobowiązali Pana Wójta do zorganizowania spotkań z przedstawicielami szkół : 
w Sierzchowie i Niszczewach , w celu przeprowadzenia rozmów odnośnie likwidacji 
szkół i utworzenie szkół społecznych. 
 
Radny E.Krygier – zaproponował , aby w szkole w Sierzchowie zamontować drugi 
piec miałowy , taki jak jest w szkole w Niszczewach . Głównie chodzi                                     
o zaoszczędzenie tych środków finansowych. 
Składa nowy wniosek , gdyż został odrzucony poprzedni wniosek o powołanie tej 
komisji , to wnosi , aby poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy przedyskutowały ten 
temat , jak one widzą powstanie tej komisji i co mogą zaproponować . 
  
Sołtys Nowego Zbrachlinie H.Szudzik – zaproponowała , aby w Nowym Zbrachlinie 
zmienić kolejność numerów posesji , z tabliczkami na których będą napisy, nazwy 
miejscowości. 
Stwierdziła, że ona ma Nr 8, a sąsiadka ma Nr 50, są to problemy gdy ktoś szuka danej 
posesji. 
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Wójt – poinformował, że jest to koszt, nie tylko tabliczki , tylko zmiany danych 
adresowych, zmian dowodów osobistych, i zawsze jak ktoś nabędzie działkę i będzie 
się budował , to zawsze ta numeracja będzie się zmieniać. Jeśli byłyby nadane ulice               
i ustalone strony, gdzie są parzyste i nieparzyste, to wówczas wiąże się to z  tymi 
kosztami  i należałoby ten wniosek  umieścić w przyszłorocznym budżecie. 
 
Radny W.Kulpa – przypomniał, że na Komisji Rolnictwa padł wniosek członka 
komisji J.Dybowskiego , który ma problem z nazwą sołectwa. Sołectwo nazywa się 
Waganiec II, a według radnego Dybowskiego powinno mieć nazwę Kaźmierzyn – jest 
to wniosek formalny. 
 
Radna M.Kulińska – złożyła wniosek dotyczący ścieżki rowerowej – w budżecie na 
budowę tej ścieżki jest przeznaczone 5 tys. zł, dlatego zwraca się do Pana Wójta , aby 
zwrócił się do władz powiatu o dofinansowanie tej budowy.  
 
Wójt – stwierdził, że w tej chwili jak Wysoka Rada przyjęła budżet , to może 
występować do Starosty Powiatu Aleksandrowskiego z tą propozycją. 
Poinformował, że w sprawie wniosku Komisji Oświaty w sprawie urządzeń 
pomiarowych przy zbiornikach z olejem opałowym – nie wie jaki cel ma być tych 
urządzeń pomiarowych? Jeśli byłoby to konieczne , to musiałby być ujęte już w 
budżecie  , gdyż są to duże koszty. I nie we wszystkich kotłowniach będzie fizyczna 
możliwość ich zamontowania. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że tam gdzie jest to nadzorowane np. w Brudnowie , to 
okazało się zużycie jest mniejsze. 
 
Wójt – poinformował, że wszystkie kotłownie są nadzorowane w momencie 
tankowania  i to podwójnie . Zgodnie z zarządzeniem Wójta przy tankowaniu 
uczestniczą dwie osoby: przedstawiciel Urzędu Gminy , i dyrektor szkoły lub osoba 
przez niego wyznaczona , te osoby podpisują protokół przyjęcia . Pracownicy Urzędu 
to: Pan Kwiatkowski i Pan Łopatowski. 
Zmniejszyło się zużycie , gdyż dyrektor sukcesywnie pilnuje temperatur i przykręca 
zużycie oleju. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że to nie dobrze , że jedna osoba nie jest 
odpowiedzialna, gdyż nie ma kogo pociągnąć do odpowiedzialności . 
 
Wójt – poinformował, że w zakresie obowiązków miał to jeden pracownik                      
Pan J.Kozłowski, który od pół roku nie jest obecny , w związku z tym jak nie rozwiąże 
się sytuacja z jego chorobą , to na stałe nie przypisze tego obowiązku nikomu. 
Natomiast odpowiedzialny zawsze i za wszystko jest kierownik obiektu , jeśli jest to 
szkoła , to dyrektor , a jeśli obiekt komunalny , to Wójt . 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła , że wnioski zostały zanotowane , dlatego też 
zamyka ten punkt.   
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Wnioski zgłoszone na IV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec : 
- wnioski zgłoszone przez radnego M.Dyko 
1.  zapraszać raz na kwartał na  obrady sesyjne Radnego Powiatowego Pana Macieja 

Włocha . 
 2. zaprosić na sesję Rady Gminy Waganiec Przewodniczącego Rady Powiatu   

Aleksandrowskiego Pana Janusza Chmielewskiego. 
3. zaopatrzyć zbiorniki na paliwo w przepływomierze . 
4. podjąć działania i rozmowy w celu uratowania przed zniszczeniem Kościółka w 

Przypuście . 
 
- wnioski zgłoszone przez radnego E.Krygra 
5. zorganizować spotkanie w Komisjach Stałych Rady Gminy na temat utworzenia 

nowej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego Rozwoju Gminy 
Waganiec. 

 
- wniosek zgłoszony przez sołtys Nowego Zbrachlina  
6. wprowadzenie nowej numeracji posesji w Nowym Zbrachlinie. 
 
- wniosek zgłoszony przez Komisję Oświaty 
7. wprowadzenie zmiany nazewnictwa Waganiec II , na Kaźmierzyn. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską 
8. Złożenie wniosku przez Wójta Gminy skierowanego do władz Powiaty 

Aleksandrowskiego o pozyskanie środków finansowych na budowę ścieżki 
rowerowej od Wagańca do Zbrachlina  

    
Ad.10 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Monika 
Bierzyńska złożyła wraz z Wójtem życzenia wszystkim obecnym na sali                                  
i mieszkańcom Gminy w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem 2007, a następnie 
dokonała  zamknięcia obrad IV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1520 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 
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