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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ad.1 
Otwarcia obrad XXXIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Pietrus w związku z nieobecnością  
Przewodniczącej Rady Gminy Pani Moniki Szejner, powitała obecnych na sali 
radnych i  zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – 
D.Roszko, A.Wiśniewską – radcę prawnego, Redaktor Gazety Kujawskiej Panią 
Jadwigę Aleksandrowicz,  sołtysów oraz mieszkańców gminy obecnych na obradach: 
Pana Góralskiego Wiesława,  Pana Hołtyna Krzysztofa i Pana Grzankę Wojciecha. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 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  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Pietrus nawiązując do projektu porządku 
obrad, przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta 
Gminy  o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
 
1. Otwarcie XXXIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6. Zapytania i interpelacje radnych.  
7. Wolne wnioski. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/ 179/09 w sprawie przyjęcia 

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

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

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/143/09 z dnia 17 lutego 2009 
dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbrachlin na lata 2009-
2016. 

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

10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/43/07 z dnia 12 lipca 2007 roku w 
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014”. 

a)dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały . 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia międzygminnego na rok 
2010 w celu udzielenia Miastu Włocławek dotacji celowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania 
alkoholu przez mieszkańców Gminy Waganiec. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody/ wyrażenia zgody na 
wyodrębnienia w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011 środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2010. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy 
Waganiec na rok 2010. 

a)dyskusja nad projektem uchwały, 
b)podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy Waganiec na rok 
2010 . 

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

17. Zamknięcie obrad XXXIII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Wójt Gminy – złożył wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku 
obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Waganiec na  lata 2010 –2017 (jako punkt 11)”- wniosek stanowi zał. Nr 2 

do protokołu. 

 
W dniu dzisiejszym przed obradami dzisiejszej Sesji wpłynął wniosek Mieszkańców 
Wagańca w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości 
Waganiec na  lata 2010 –2017, dlatego też proponuje zmianę do porządku obrad.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie propozycję zgłoszoną przez 
Wójta w sprawie zmiany do porządku obrad wprowadzenie jako punkt 11 „Podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości 
Waganiec na  lata 2010 –2017 (jako punkt 11)”. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta . 
 
1. Otwarcie XXXIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4.  Wybór sekretarza obrad. 
5.  Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6.  Zapytania i interpelacje radnych.  
7.  Wolne wnioski. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/ 179/09 w sprawie przyjęcia 

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

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

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/143/09 z dnia 17 lutego 2009 
dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbrachlin na lata 2009-
2016. 

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

10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/43/07 z dnia 12 lipca 2007 roku w 
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014”. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Waganiec na  lata 2010 –2017 . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały . 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia międzygminnego na rok 
2010 w celu udzielenia Miastu Włocławek dotacji celowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania 
alkoholu przez mieszkańców Gminy Waganiec. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody/ wyrażenia zgody na 
wyodrębnienia w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011 środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2010. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy 
Waganiec na rok 2010. 

a)dyskusja nad projektem uchwały, 
b)podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy Waganiec na rok 
2010. 
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a)dyskusja nad projektem uchwały, 
b)podjęcie uchwały . 

18. Zamknięcie obrad XXXIII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad z uwzględnioną poprawką. 
 
Ad.3 
Wiceprzewodnicząca Rady -  przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
Poprosiła o przedstawienie kandydatur. 
 
Radny S.Murawski – zgłosił radnego M.Dyko. 
 
Kandydat  M.Dyko wyraził zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radnego Michała Dyko. 
 
Ad.4 
Wiceprzewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. 
przyjęcie protokołu z XXXII Sesji V kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został przyjęty bez 
odczytania. Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali  ? 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddała pod 
głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXII 
Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Ad.5 
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Pietrus  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym w zakresie działalności 
gospodarczej wydano 19 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 4 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz 
wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Na oczyszczalni ścieków – ilość ścieków dowożonych wynosi 8.155 m3, ilość ścieków 
dowożonych wyniosła 526,6 m3 . Wymieniono pompę recyrkulacji zewnętrznej. 
Na stacji Uzdatniania wody – na liczniku głównym ilość wody uzdatnionej wyniosła 
28.754 m3.  
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W omawianym okresie wymieniono sprzęgło główne, pośrednie oraz ogumienie kół 
przednich przy ciągniku rolniczym Białoruś. Zakupiono również przyczepę rolniczą 
Wielton. 
W sprawie zaległości za pobór wody wydano 90 wezwań do zapłaty i 16 pozwów do 
sądu. 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: urodzeń 11, 
małżeństw 4, zgonów 7, przyjęto 2 zapewnienia o zawarciu związku małżeńskiego,  
10 wymeldowań poza gminę, 15 zameldowań na pobyt stały (spoza gminy), 7 
przemeldowania na terenie gminy, 9 zameldowań na pobyt czasowy (spoza gminy), 
14 zgłoszeń pobytu czasowego poza gminą, wydano 20 poświadczeń o 
zameldowaniu, również wydano 41 odpisy aktów USC, wydano odpisów zupełnych 
aktów stanu cywilnego, udzielono 17 informacji adresowych na wniosek, wydano 39 
szt. dowodów osobistych, przyjęto 56 wniosków o wydanie dowodu osobistego , 
przyjęto 5 zgłoszeń utraty dowodu osobistego. 

 
Z zakresu podatków w omawianym okresie wpłynęło 1 podanie o umorzenie 

zaległości podatkowych, które zostało rozpatrzone pozytywnie na kwotę 61,00 zł. 
Rozłożono na 20 rat zaległości podatku od nieruchomości z odsetkami Firmie 
„Budorol” na kwotę 208.058,00 zł. 

 
Wystawiono 5 upomnień dla osób fizycznych oraz 7 dla osób prawnych. 

Wystawiono 78 tytułów wykonawczych oraz wydano 16 decyzji na dodatki 
mieszkaniowe.  

 
 W zakresie pracy działu budownictwo i dróg, wydano: 1 wypis ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Waganiec, 
15 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 10 decyzji o warunkach zabudowy,  
3 decyzje zmieniające warunki zabudowy, 2 wypisy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 5 zawiadomień o nadaniu numeru 
nieruchomości, 2 postanowienia opiniujące pozytywnie projekty koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie kruszywa, 2 postanowienie opiniujące pozytywnie 
planu ruchu dla Zakładu Górniczego Michalin l. 
      Wszczęto: 6 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
5 postępowań w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 1  postępowanie w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy. 
        Ogłoszono: w dniu 22.02.2010 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 145/5 o pow. 2,5500 
ha, (w skład  której  wchodzą budynek  byłej  szkoły  podstawowej  oraz zespół 
pałacowe - parkowy: dwór z oficynami, park) - cena wywoławcza 600.000,00 
zł (słownie zł: sześćset tysięcy 00/100).  
 
W dniu 04.03.2010 r. ogłoszono l przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
zabudowanej działki gruntu o  nr ewidencyjnym  276/62 o  pow.  4563   m2 

położonej przy ul. Widok 54 w miejscowości Waganiec. - cena wywoławcza 
135.000 zł (słownie zł: sto trzydzieści pięć tysięcy). 
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        Przeprowadzono: w dniu 19.02.2010 r. przeprowadzono l przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż   działki   nr   175   o   pow.   0,0732   ha,   położona    
w   miejscowości Niszczewy, (cena wywoławcza 11.550,00 zł + 22% VAT)-przetarg 
zakończony wynikiem negatywnym. 
Sprzedano i w dniu 17.01.2010r. podpisano akt notarialny na sprzedaż:   

- działki nr 176 o pow. 0,0775 ha, położonej w miejscowości Niszczewy 
- działki nr 161 o powierzchni 0,0875 ha, położonej w miejscowości 
Niszczewy. 

Drogi: przystąpiono do oszacowania wartości planowanej do realizacji zadania  
pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej  
w 2010 r. przy użyciu sprzętu typu PATHER" , przystąpiono do opracowania 
dokumentacji na remont drogi gminnej nr 160540C (działka nr 97 w obrębie 
geodezyjnym Kolonia Święte), podczas „akcji zima" odebrano 240 telefonów  
z prośba o odśnieżanie dróg gminnych i prywatnych.( wydatki poniesione na 
odśnieżanie: 68.881,25 ilość roboczogodzin 580,5; 
Skomunalizowano: na    podstawie   decyzji   wojewody   Kujawsko   - Pomorskiego    
dokonano komunalizacji mienia Skarbu Państwa- działki o numerach:  101/4  
i 101/5 położone w   miejscowości Zbrachlin, 97/2, 98    położone     w miejscowości 
Wiktoryn, 260/2 położona w Wagańcu, wystąpiono o komunalizację działki nr 143  
w Brudnowie (cmentarz), wystąpiono o z prośbą o zaopiniowanie  Analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym   Gminy   Waganiec   i   analizy   zasadności   
przystąpienia   do sporządzenia miejscowych planów, sporządzonej przez Panią 
Władysławę Rekowską. 
 

Zakresu z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska : dla przedsięwzięcia: 
produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego - zakład masarski z wolno stojącym 
pawilonem sklepowym przeznaczonym do sprzedaży produktów firmowych na 
działce oznaczonej nr 90/4 w obrębie geodezyjnym Niszczewy, gmina Waganiec -
powiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałami 
sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

Dla przedsięwzięcia : powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej 
kruszywa naturalnego ze złoża Zbrachlin na dz. 23/14 w Śliwkowie i działki nr 
49/3, 50/3, 51/1 i 52 w Starym Zbrachlinie - wszczęto postępowanie 
administracyjne, i wystąpiono do Państwowego Inspektora Sanitarnego  
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (czy 
konieczny jest raport).                           
  Dla przedsięwzięcia: powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej 
kruszywa naturalnego ze złoża Michalin l w związku z poszerzeniem obszaru 
wydobycia o działki 64/1, 62/1, 62/2 62/3 w Michalinie - wszczęto postępowanie 
administracyjne, i wystąpiono do Państwowego Inspektora Sanitarnego  
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 
 



 7

  Dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy  
i GPZ na terenie gminy Waganiec - wydano postanowienie o podjęto zawieszone 
postępowanie administracyjne na wniosek inwestora - po dostarczeniu raportu 
oddziaływania na środowisko, zawiadomiono strony postępowania o zmianie 
wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz 
podano do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Wydano cztery zapewnienia dostawy wody. Wydano również trzy warunki 
techniczne na budowę przyłączy wodociągowych i jedno na budowę sieci 
wodociągowej w Plebance. Wydano także jedną zgodę na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Brudnowie i sześć decyzji na usunięcie drzew. 
Naliczono i przekazano opłaty za gospodarcze korzystanie za środowisko za  
II półrocze 2009r. tj. opłata za pobór wody - 6 897zl,   za zrzucone ścieki - 425 zł.,    
za wprowadzanie wód opadowych - 516 zł,   za wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza - 496 zł. 
 

         W zakresie  działalności referatu ds. kadr - zatrudnienie: w ramach współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim spełniając warunki 
umowy nr 46/ST.EFS/2009 z dnia 08.05.2009 r. oraz umowy nr 160/ST.EFS/2009  
z dnia 31.08.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych do 25 roku życia, 
została zawarta umowa na czas określony od 04.01.2010 r. do dnia 03.03.2010 r.  
z trzema osobami bezrobotnymi (Joanną Rozwora, Emilią Wyciechowską, Kingą 
Trybulską). 
W dniu 01.03.2010 r. została zawarta umowa na czas nieokreślony z Panią Anną 
Bierzyńską (zatrudniona na stanowisku mł. ref. ds. gospodarki wodno-ściekowej, 
zamówień publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Pani 
Bierzyńską w okresie czasu od 16.11.2009 r. do 18.01.2010 r. odbywała służbę 
przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Wagańcu. W dniu 26.02.2010r. przystąpiła 
do egzaminu z przeprowadzonej służby przygotowawczej, który zaliczyła  
z wynikiem pozytywnym. 
Współpraca z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj: w dniu 04.01.2010 r.   
zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan 
Waldemar Ziółkowski (5 miesięcy 20 godzin w miesiącu). W dniu 04.01.2010 r.     
w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan Roman Kapuściński (6 miesięcy 30 godzin w miesiącu). W dniu 
11.01.2010 r.    w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne Pan Grzegorz Pikulski (10 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
W dniu 20.01.2010 r. zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy 
na cele społeczne Pan Wojciech Lamparski (5 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
W dniu 25.01.2010 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Robert Klimaszewski (12 miesięcy 20 
godzin w miesiącu). 
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W dniu 12.02.2010 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Hubert Suski (6 miesięcy 30 godzin w 
miesiącu). W dniu 15.02.2010 r.w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Łukasz Wiktoruk (2 miesiące   74 godzin). 
W dniu 24.02.2010 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Roman Jagodziński (6 miesięcy 20 
godzin w miesiącu). W dniu 01.03.2010 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Jarosław Sokołowski  
(10 miesięcy  30 godzin w miesiącu). 
         Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi: w dniu 11.01.2010 r. został 
ogłoszony otwarty konkursu ofert na wykonanie w roku 2010 przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Sadownik-
Waganiec". Na realizację zadań przyznano dotację Gminnemu Klubowi  
Sportowemu   „Sadownik-Waganiec" w wysokości 12.000,00 zł. 
W dniu 11.01.2010 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielenie wsparcia 
finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec w 2010 r. Wpłynęła jedna oferta 
złożona przez Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec". Na realizację zadań 
przyznano dofinansowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sadownik – 
Waganiec” w wysokości 48.000,00 zł. 
                  Kultura : w dniu 31.12.2009 r. odbyło się uroczyste powitanie Nowego 
Roku na placu targowym przy Urzędzie Gminy, w dniu 18.01.2010 r. odbył się 
turniej piłki halowej w Zespole Szkół w Zbrachlinie, natomiast w dniu 24.01.2010r. 
odbył się koncert noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy 
Zarządzie Gminnym OSP Waganiec w kościele parafialnym w Zbrachlinie. 
W dniu 31.01.2010r. odbył się wieczorek karnawałowy z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w restauracji Europa, który uświetniały swoimi występami dzieci ze szkoły  
w Niszczewach.  
W dniu 16.02.2010 r. na terenie gminy w Restauracji Europa odbył się Bal 
charytatywny na rzecz przedszkola w Zbrachlinie – organizator Forum Młodych 
Ludowców. Z licytacji przeprowadzonej na tym balu „Młodzi dzieciom” zebrano 
pieniądze z przeznaczeniem na przedszkole w Zbrachlinie, w dniu dzisiejszym  
radni otrzymali materiały w sprawie zmian budżetowych, będzie prośba  
o przesunięcie  – wynik tego balu to jest ok. 5 tys. zł. na rzecz dzieci przedszkola w 
Zbrachlinie . 
W  dniu 03.03.2010 r. odbyła się uroczystość przekazania do użytkowania nowego 
przedszkola w Zbrachlinie z udziałem radnych gminy, przedstawicieli gminy, 
radnych województwa i  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
        Następnie Wójt przedstawił łączną ilość godzin pracy pojazdów gminnych 
biorących udział w odśnieżaniu dróg gminnych wg. kart drogowych: 
- Białoruś w miesiącu styczniu 199,5 h w miesiącu lutym 126,5 h, razem 326 godzin. 
-  Ciągnik C-360 w miesiącu styczniu 48,5 h, w miesiącu lutym 9 h, razem 57,5 
godzin. 
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Przedstawił również zestawienie poniesionych kosztów za wynajęte sprzęty do 
odśnieżania dróg gminnych – stanowi ono zał. Nr 3  do protokołu. 

 
 

Wójt – poinformował, że w omawianym okresie wydał 13 zarządzeń Wójta 
Gminy :  

Zarządzenie nr 01/10 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny 
wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, regulaminu i składu komisji 
przetargowej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej 
działki gruntu o nr ewidencyjnym 276/62 o powierzchni 0,4563 ha położonej w 
miejscowości Waganiec przy ul. Widok 54.  
W skład komisji powołano następujące osoby: Pan Edward Musiał, Pan Wojciech 
Mańkowski, Pani Magdalena Kozłowska. 
Cena wywoławcza działki netto 135.000,00 zł, Wadium 13.500,00 zł. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 02/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji 
na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy 
Waganiec w 2010 roku. Załączniki do zarządzenia : ogłoszenie otwartego konkursu, 
wzór oferty, wzór sprawozdania z wykorzystania środków finansowych. 
Wysokość wsparcia finansowego 48.000,- zł, termin składania ofert - 20.01.2010. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 3/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia  
otwartego   konkursu   ofert   na  wykonanie   w   roku   2030   przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z 
realizacja zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. Termin składania ofert - do l0 luty 2010 roku, wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na finansowanie zadania -12.000,-zł, treść ogłoszenia 
w prasie , BIP i tablicy ogłoszeń. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi 
ds, kadr. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 04/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia    
regulaminu  komisji    konkursowej   i    powołania    komisji    ds. zaopiniowania 
ofert konkursowych. W skład komisji powołano następujące osoby: Pani Anna 
Bierzyńska - przewodnicząca komisji, Pani Ewelina Ferner, Pani Ewa Pietrus. 
Załącznikiem do zarządzenia jest regulamin komisji konkursowej. Wykonanie 
zarządzenia powierza się referentowi ds. kadr.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
            Zarządzenie nr 05/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia 
stanowisk którym przysługuj ą środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 
robocze lub ekwiwalent pieniężny na zakup i pranie odzieży i obuwia roboczego. 
Wykaz  stanowisk -    robotnik gospodarczy,  palacz,  sprzątaczka,  pracownik 
ochrony środowiska. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą od 
dnia 01 stycznia 2010r. 
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Zarządzenie nr 06/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia 

konkursu oraz przyznanie  wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację 
zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec w 
2010 roku. Konkurs wygrał gminny Klub Sportowy Sadownik. Przyznana kwota 
48.000,-zł ,wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. kadr. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
               Zarządzenie nr 07/10 2 dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości opłaty eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób 
gminy. 
Od 01 lutego 2010 r. w wysokości indywidualnie określonej dla poszczególnych 
obiektów. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 08/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia 
wysokości opłat za energię cieplną mieszkańcy Ariany 26. Stawka netto 5,30 zł/m". 
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
          Zarządzenie nr 09/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania 
obsady stałego dyżuru.  

1. Kierownik stałego dyżuru Wojciech Mańkowski. 
2. Dyżurny Anna Bierzyńska. 
3. Starszy dyżurny Zofia Madajczyk 
4. Dyżurny Krzysztof Gapski. 
5. Starszy dyżurny Iwona Marciniak. 
6. Dyżurny Ryszard Zwierzchowski  

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy wójta. 
Traci moc zarządzenie nr 20/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie powołania 
stałego dyżuru. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 10/10 z dnia 31 stycznia 2010 r. w sprawie: uruchomienia 
obsady stałego dyżuru z dniem 31 stycznia 2010 r. od godz.8.00. Zarządzam stały 
dyżur telefoniczny i nasłuch radiowy w urzędzie gminy.                          
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
             Zarządzenie nr 11/10 z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie: przyjęcia    
regulaminu    komisji    konkursowej    i    powołania    komisji    ds. zaopiniowania 
ofert konkursowych. Dotyczy   przyznania   dotacji   organizacją  pozarządowym   
oraz   podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W skład komisji 
powołano następujące osoby: Pani Ewelina Ferner- przewodnicząca komisji, Pani 
Anna Bierzyńska, Pani Ewa Pietrus. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia 
powierza się referentowi ds. kadr.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
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            Zarządzenie nr 12/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w  sprawie: powołania komisji 
egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku mł. ref. ds. 
gospodarki   wodno   ściekowej,   zamówień   publicznych,   obrony   cywilnej    
i zarządzania kryzysowego.  
W skład komisji powołano następujące osoby: Pan Edward Musiał- 
przewodniczący komisji, Pani Ewelina Ferner, Pani Iwona Marciniak. Wykonanie 
zarządzenia powierza się referentowi ds. kadr.   
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 13/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w  sprawie: odwołania stałego 
dyżuru z dniem 25 lutego 2010 r. od godz.8.00.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Następnie Wójt przestawiał sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2009 r. 

 
Stopień awansu zawodowego – nauczyciel stażysta wg. wskaźników 

określonych w art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela 100% , średnie wynagrodzenie (od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) kwota 2.177,86 zł, średnie wynagrodzenie (od 
dnia 1 września do dnia 31 grudnia) kwota 2.286,75 zł; średnioroczna liczba etatów 
ustalona dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (od 1 stycznia 
do dnia 31 sierpnia) 2,37, średnioroczna liczba etatów ustalona dla okresów 
obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) 
3,15; suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów 
obowiązywania poszczególnych kwot bazowych – 70.105,28 zł. Wydatki poniesione 
w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty 
Nauczyciela – 67.716,72 zł. Kwota różnicy minus 2.388,56 zł. 

 
Stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy  wg. wskaźników 

określonych w art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela 111% , średnie wynagrodzenie  
(od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) kwota 2.417,42 zł, średnie wynagrodzenie 
(od dnia 1 września do dnia 31 grudnia) kwota 2.538,29 zł; średnioroczna liczba 
etatów ustalona dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych  
(od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) 9,89; średnioroczna liczba etatów ustalona dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (od 1 stycznia do dnia  
31 sierpnia) 8,62; suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych – 278.786,51 zł. Wydatki 
poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 
Karty Nauczyciela – 286.268,83 zł. Kwota różnicy plus 7.487,32 zł. 
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Stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany wg. wskaźników 
określonych w art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela 144% , średnie wynagrodzenie  
(od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) kwota 3.136,12 zł, średnie wynagrodzenie 
(od dnia 1 września do dnia 31 grudnia) kwota 3.292,92 zł; średnioroczna liczba 
etatów ustalona dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych  
(od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) 39,63; średnioroczna liczba etatów ustalona dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (od 1 stycznia do dnia  
31 sierpnia) 37,26; suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych – 1.485.052,28 zł.  
Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 
ust. 1 Karty Nauczyciela – 1.426.436,32 zł. Kwota różnicy minus 58.615,96 zł. 
 

Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany wg. wskaźników 
określonych w art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela 184% , średnie wynagrodzenie  
(od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) kwota 4.007,26 zł, średnie wynagrodzenie 
(od dnia 1 września do dnia 31 grudnia) kwota 4.207,62 zł; średnioroczna liczba 
etatów ustalona dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych  
(od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia) 20,63; średnioroczna liczba etatów ustalona dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych (od 1 stycznia do dnia  
31 sierpnia) 23,21; suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych – 1.040.132,14 zł. Wydatki 
poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 
Karty Nauczyciela – 1.027.904,88  zł. Kwota różnicy minus 12.227,26 zł. 
 
Poinformował, że znowelizowane zapisy ustawy – Karta Nauczyciela wg. tego 
sprawozdania zobowiązały gminę do wypłaty tych dodatków uzupełniających dla 
nauczycieli, po przeliczeniu wg. powyższego jeżeli nie spełniono minimum 
wymogów trzeba je uzupełnić – jest  to kwota  ok.86.500 zł. 
 
W dalszej części swojej wypowiedzi przedstawił wniosek,  który wpłynął  ze Szkoły 
Podstawowej w Niszczewach w sprawie nadania imienia szkole „Orła Białego” – 
wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Poprosił Radę Gminy o wyrażenie opinii w tej sprawie, czy jest ona pozytywna  
w celu przeprowadzenia dalszej procedury. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wyrażenie pozytywnej opinii 
w celu  nadania imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej w Niszczewach. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię   
w celu  nadania imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej w Niszczewach. 
 
W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na obrady przybył radny P.Wiatrowski  
– godz. 1030 
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Wiceprzewodnicząca Rady – podziękowała Panu Wójtowi za przedstawiona 
informację i otworzyła dyskusje. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż działki w 
Wagańcu po byłej kotłowni – czy była podjęta uchwała o wyrażeniu zgody na 
sprzedaż? Jeżeli tak, to za jaka kwotę ta sprzedaż? 
 
Wójt – poinformował, że uchwała była podjęta w miesiącu czerwcu 2006 roku. Firma 
która obecnie dzierżawi  jest to Spółka „Plast-Mix” Jacek Dynarski, Piotr Dynarski, 
Krzysztof Grochulski Janowice, zgodnie z umowa zawartą w dniu 24.04.2008 r.  
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia złożyła rezygnację  
z dzierżawy – do końca m-ca marca. Na kwotę 135 tys. zł jest cena wyjściowa. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że Wójt przedstawił informacje o wysłanych 
tytułach wykonawczych do egzekucji za zadłużenia w opłatach za wodę i inne 
należności. Czytał wypowiedź Pana Wójta w gazecie o firmie „Jantur” i np. czy firma 
„Jantur” coś zrobiła w tym temacie aby te zadłużenie  ponad 10 tys zł. za podatek 
gruntowy uregulować ? Oprócz tego co słyszał, jednak może mieć mylne informacje 
firma „Majkro” – ma zadłużenie za wodę ok. 10 tys. – czy cos w tej kwestii się dzieje 
ze strony Urzędu – Wójta Gminy? 
 
Wójt – przygotowując informację na obrady opierał się tylko na danych 
statystycznych. Myśli, że w najbliższym okresie będzie podsumowanie roku 
ubiegłego i tam również w tych dokumentach będą informacje kto i ile i jaka firma 
zalega. 
Informacja dotycząca firmy „Jantur” to sytuacja nie odbiega od tego co było podane 
w prasie co przekazał Pani Redaktor. Wpłynął wniosek firmy „Jantur” o rozłożenie 
zaległości zobowiązania pieniężnego na raty. Trwa procedura i musza wpłynąć 
dokumenty uzasadniające tan wniosek. Faktem jest , że niecały kwartał roku 
ubiegłego i od początku tego roku ta firma nie reguluje należności. Ale formalnie 
wpłynął  wniosek i należy go rozpatrzyć i po tej procedurze będzie decyzja czy 
wysyłamy do windykacji , czy rozłożenie terminu spłaty na raty. 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił się z zapytaniem , jak jest z firmą „Majkro” która się teraz 
przekształciła z firmy „Jantur” – jak to wobec indywidualnych osób wygląda którym 
się wysyła do windykacji ? 
 
Wójt – w tej chwili nie jest przygotowany aby w tej sprawie udzielić informacji - Pani 
Skarbnik przygotowuje informacje z wykonania budżetu , radni w ciągu najbliższych 
tygodni otrzymają te materiały, zawarte tam będą dokładne wyliczenia jak to 
wygląda. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że dopytuje się w tej sprawie , gdyż jest 
pokrzywdzony przez ta firmę i na pewno wiele osób na tej sali również. Stwierdził, 
że boli go ta sytuacja. 
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Radny S.Szudzik – zapytał się w sprawie  nieruchomości w Sierzchowie , mówił 
Wójt, że jest ogłoszony II przetarg – jaka to jest kwota? 
 
Wójt – jest to kwota taka jaka poprzedni podano – 600 tys. zł. 
 
Radny J.Kłos – poruszył sprawę odśnieżania na terenie gminy – Pan Wójt 
przedstawił informacje o ilości godzin pracy – jak to wygląda wobec pracowników 
którzy pracowali również w nocy , niedziele i święta ? – chodzi o wynagrodzenia. 
 
Wójt – poinformował, ze znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych 
zawiera zapis, że pracownicy samorządowi dotyczy, to wszystkich i fizycznych   
i umysłowych są w grupie od 100-150% wynagrodzenia- mają taką sama stawkę  
w nadprogramowym czasie pracy jak w podstawowym, z tą różnicą, że można 
oddać dzień wolny. W tej chwili jest wniosek o zwiększenie płac i chce to w tym 
wyrównać. 
 
Radny M.Dyko – zapytał o sprzedaż działki po byłej kotłowni, gdyż nie pamięta aby 
była podejmowana taka uchwała o sprzedaży. 
 
Wójt – przedstawił uchwałę w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 położonej w m.Waganiec , podjętej  
w dniu 30 czerwca 2006 roku – kserokopia uchwały stanowi zał. nr 5  do protokołu.  

 
Radny M.Dyko – poinformował, że na poprzedniej sesji były zgłoszone wnioski – 
wnosi do Pana Wójta o przedstawienie ich i jak przedstawia się realizacja . 
 
Wójt – przedstawił wnioski z XXXII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec : 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko 
1. zwiększenie środków budżetowych w 2010 r. na powiększenie i zwiększenie 
zakupu kamienia do naprawy dróg gminnych na terenie gminy. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Sierzchowa J.Czekała  
2. wymiana lamp na energooszczędne na terenie miejscowości Sierzchowo. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Józefowa H.Kułakowską  
3.  podjęcie działań w sprawie karania rolników, którzy przyorują i niszczą drogi 
gminne. 
 
- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską  
4.  nawiezienie i utwardzenie kamieniem drogi w miejscowości Lewin . 
5. wniosek o 1 lampę w m.Lewin przy Pani Antoszewskiej. 
 
- wniosek zgłoszony przez Sołtys Brudnowa M.Kołowrockiego 
6. przeniesienie znaku „teren zabudowy” znajdującego się obecnie  przy Szkole 
Podstawowej w Brudnowie w miejsce od  drogi krajowej E-1. 
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- wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy P.Marciniaka 
7. Rada Gminy zleci komisji rewizyjnej Rady Gminy Waganiec przeprowadzenie 
doraźnej kontroli ilości nawiezionego kamienia na drogę gminną Sierzchowo-
Konstantynowo.   
Poinformował, że z przyczyn pogodowych nie został zrealizowany wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 
Pozostałe wnioski są o długoterminowym działaniu , dlatego też ich nie przedstawił, 
gdyż żaden z nich nie jest jeszcze zrealizowany. Ten wniosek dotyczący 
powiększenia środków na remont dróg , zakup kamienia – należy przypomnieć , że   
obecnie jest realizowany z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg – 
odśnieżanie i brane jest z tej pozycji – 70 tys. zł „Remont dróg”. Aby przywrócić do 
stanu posiadania pierwotnego jest przy zmianach budżetowych rozliczenie tej kwoty 
na zimowe utrzymanie dróg, a tym samym zapewnienie  pozostawionej tej kwoty 
100 tys. zł na  zakup materiałów do remontów. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – zamknęła dyskusje i podziękowała Wójtowi Gminy za 
udzieloną informację. 
 
Ad.6 
Wiceprzewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. zapytania i interpelacje radnych . 
 
Radny P.Wiatrowski – w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił propozycje , aby podjąć 
działania mające na celu przeprowadzenie analizy i wykonanie kosztorysu na 
zaadoptowanie dolnej części budynku WPOZH na mieszkania socjalne. W związku  
z tym, że ciężko będzie sprzedać obiekt w Sierzchowie z 5 rodzinami, które tam 
mieszkają. Niestety każdy inwestor, który będzie zainteresowany kupnem tego 
budynku – wycofa się , lub nie zostanie rozstrzygnięty przetarg. Komisja rozważyła 
również fakt zakończenia kadencji tej Rady, aby nowej Radzie Gminy nie pozostawić 
takiego problemu, gdy ta Rada podjęła decyzję o likwidacji  tej szkoły , której 
budynek w chwili obecnej ponosi koszty z jego utrzymaniem – pustostan.  
Mieszkańcom , żyje się tam dobrze pod skrzydłami gminy, jednak należy zdać sobie 
sprawę, że w niedługim czasie trzeba będzie te lokale zastępcze znaleźć.  
Komisja zdaje sobie sprawę, że fundusze są małe i nie wymaga rozpoczęcia tej 
procedury już – ale , aby taki wniosek w tej treści pojawił się w dokumentach. 
Komisja wnosi o uwzględnienie również zapisu przy zapisach przetargowych 
„gmina w ciągu roku czasu od sprzedaży obiektu za fundusze uzyskane ze 
sprzedaży szkoły wykona remont tej części obiektów WPOZH z przeznaczeniem na 
mieszkania zastępcze dla  lokatorów  tam mieszkających – 5 rodzin”. 
 
Ad.7 
Wiceprzewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad 
tj. wolne wnioski i  udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
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Mieszkaniec gminy W.Góralski – zwrócił się z zapytaniem, ile wyniosło 
odśnieżanie na terenie gminy w tym roku? 
 
Wójt – poinformował, że tą wartość już wcześniej przedstawił jest to kwota 70 tys. zł 
Stawka jednostkowa opiewała od 80 do 250 zł na godzinę w zależności od sprzętu . 
 
Mieszkaniec gminy W.Góralski – stwierdził, ze Wójt wspomniał o całodobowych 
dyżurach Wójta podczas odśnieżania . 
 
Wójt – poinformował, że powstał stały dyżur Wójta, a to nie znaczy, że był on 
całodobowy , był w dni wolne od pracy do godz. 1800. 
 
Mieszkaniec gminy W.Góralski- stwierdził, że dzwonił do Wójta , że w Zbrachlinie 
mieszkańcy nie maja odśnieżonej drogi w Zbrachlinie od Włoszycy do Bertowa. Albo 
od przejazdu Nowy Zbrachlin – Bertowo. Włoszyca jest z jednej i drugiej strony tj. 
350 m. 
Koparka chodzi od Wólnego tam gdzie odśnieżało Starostwo na wolnym przelocie 
tam gdzie już było odśnieżane , a tam gdzie mieszka było zasypane od czwartku do 
poniedziałku i dopiero we wtorek zostało odśnieżone przez Starostwo Powiatowe.  
A Pan Wójt który miał dyżur nie raczył zobaczyć co tam się dzieje - tylko słyszał jak 
dzwonił – spokojnie w kolejności , gdyż nie ma czym odśnieżać. 
Koparka brała przykładowo 100 zł na godzinę i jechała mając metr pług podniesiony- 
pyta się za co się im płaciło , na to świadków - całą wieś. Przez Włoszyca jechała 
koparka o 445 pług podniesiony przez Włoszyca, mieszkańcy wychodzą o 530 do 
pracy, a droga nie odśnieżona. 
 
Wójt – poinformował, że uwaga ta jest słuszna ., ale jakby wpłynęła na gorąco,  
a teraz nie jest w stanie stwierdzić, czyja to była koparka. 
 
Pan Góralski – poinformował, że to była gminna koparka , gdyż tam mieszka i 
sąsiad zrobił zdjęcia . Obecnie tam gdzie mieszka nie można wyjechać, dojechać do 
posesji – samochody sa u sąsiadów. Dorośli i dzieci mają problem , aby się wydostać 
i powrócić do domu. Przypomniał, że Pan Wójt  obiecał , że zrobi tą drogę , chodzi w 
tej sprawie od 20 lat. 
 Teraz została wysypana droga od Para Rozwory do Pana Kulpy tam gdzie nikt nie 
mieszka i nikt nie jeździ. A tam gdzie on mieszka ludzie się topią. 
 
Wójt – poinformował, że obecnie takie zdjęcia można zrobić na każdej wiejskiej 
drodze i telefonów w tej sprawie ma dużo z całej gminy i wszystkim przyznaje , że 
mają racje . Jednak wszystkich dróg z błota się nie da oczyścić – niestety. 
Co do odśnieżania, faktem jest , że nie można było wszystkich dróg jednocześnie 
odśnieżyć. Stwierdził przedmówca o nieracjonalnym działaniu może i takie były. 
Jednak nie był w stanie sprawdzić wszędzie jak to wyglądało. Faktem jest , że te 
koszty powiększał ten II etap odśnieżania, czyli poszerzanie i wypychanie tego 
śniegu. 
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Pan Góralski – stwierdził, że koparka była w Bertowie i to 350 metrowy odcinek 
drogi nie został odśnieżony – dzwonił i tez nie dało rady. Koparka była przy krzyżu 
we Włoszycy, też nie odśnieżyła, i te 350 m zawsze pozostawało na szarym końcu - 
jeżeli chodzi o odśnieżanie . 
 
Wójt – poinformował, że niestety nie był w stanie być wszędzie zgodnie z 
odbieranymi telefonami w większości miał informację od swoich pracowników . 
Stwierdził, również podczas stałych dyżurów sam wraz z pracownikami odebrał 260 
telefonów – to była sytuacja nadzwyczajna i zaskoczyła wszystkich. 
 
Pan Góralski – zwrócił się z zapytaniem , czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc , 
aby poprawił się stan tej drogi? 
 
Wójt – stwierdził, że gwarancji , że droga od razu zostanie naprawiona – nie da !, 
gdyż jest błoto i jakiekolwiek utwardzenie nic nie da, należy poczekać jak teren 
obeschnie i wówczas będą przeprowadzone prace z jej naprawa. W tym terenie 
powinien być rów melioracyjny, którego nie ma. Ktoś sobie powiększył część pola , a 
rów zniknął . Droga jest zaniżona i dlatego jest takie błoto. 
 
Pan Góralski – poinformował, że mieszkańcy tam oczekują tylko kamienia na 
utwardzenie ternu, w niektórych miejscach od Pana Kaczorowskiego do Pana 
Hołtyna nie ma nic, goła ziemia- mieszkańcy nie chcą luksusów , chcą tylko wyjechać 
i powrócić do swoich posesji. 
 
Wójt – przypomniał, że jak chciał swego czasu nawieść tam kamienia , to były 
gwałtowne protesty mieszkańców , że jest tam żużel. Jednak od 3 lat żużel nie jest 
wożony i dlatego jest taka sytuacja, że nie jest tam uzupełniany. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – stwierdziła, iż popiera , że Wójt naprawia te drogi, 
tylko te drogi jej zdaniem są źle naprawiane, gdyż jak wybije się dziura, to ten gruby 
kamień jest bardzo ostry i niebezpieczny dla rowerzystów. Później jest sytuacja, że 
ten kamień wybija się z dziur i ląduje w polu. Tam by trzeba było ta drogę wyrównać 
i dopiero kamień nawozić. Ta droga o której Pan Góralski mówi, to jak jest sołtysem 
20 lat , to nic nie było robione . Zwróciła się z zapytaniem dlaczego została zrobiona 
droga od Pana Rozwory  do Pana Kulpy ? – tam nikt nie jeździ i mało ludzi 
uczęszcza ta drogę, prawie nikt. 
 
Wójt – poinformował, że w niedługim czasie wjadą tam koparki i nie będzie innego 
dojazdu, gdyż rozpoczyna się budowa kanalizacji i ten fragment pozwoli na dojazd. 
 
Sołtys Szudzik – zwróciła się z zapytanie, czy znowu w te dziury Wójt będzie sypał 
ten ostry gruz , czy też zostanie to zerwane i zrównane równiarką . 
 
Wójt – są rożne zachowania, są tacy jak Pani sołtys mówiła i tacy którzy w żadnym 
wypadku tego nie chcą. 
 



 18

Pan Góralski – poinformował, że jest sprawa innej drogi, która przechodzi przez  
budynki Pana P.Wiatrowskiego . Dochodzą go słuchy, że chce on zamknąć tą drogę  
i później po Plebańskim polu wytyczyć drogę. Należy wówczas zrobić 
dokumentację, nowy kamień i zrobić nową drogą – a to kosztuje! 
 
Wójt – poinformował, że częściowo dobrze Pan Góralski słyszał, ale nie do końca. 
Nie będzie to droga po Plebańskim polu, tylko po polu Pana Wiatrowskiego i jest 
teraz prowadzona przymiarka do zamiany tych gruntów. 
Będzie po prostu droga w innym miejscu nie przechodząca przez podwórze. 
 
Pan Góralski – stwierdził, że kiedyś zrobiona była droga , nawieziony był kamień  
 i pozostanie ona we władaniu Pana Wiatrowskiego. A teraz będą ponoszone nowe 
koszty na nową drogę. 
 
Wójt – poinformował, że od 10 lat nie przypomina sobie, aby był tam kamień 
nawożony. 
 
Sołtys Szudzik – poruszyła sprawę drogi przy sadzie Plebańskim, tam są jeszcze 
zaspy, a ludzie chodzą okrężna drogą do pracy – wnosi o jej odśnieżenie. 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że temat wraca jak bumerang – ale niestety Wysoka 
rada – przegłosowała taki budżet i go tutaj nie zmienimy- przypomniał, że on nie 
głosował z a tym budżetem. Zwrócił się do Pana Góralskiego i poinformował, że w 
budżecie jest tylko 100 tys. zł na remont dróg- „wstyd’ . połowę trzeba przeznaczyć 
na dowóz – pozostanie 50 tys. zł. I nie spodziewa się aby drogi były w lepszym 
stanie – niestety!. 
Jeżeli w budżecie nie zwiększy się na naprawę dróg – to wystarczy tylko po trochu 
na drogi i to nic nie da. A po tej zimie dopiero pojawia się jej skutki. 
 
Wójt – poinformował, że te 100 tys. zł , to jest na zakup materiału do naprawy dróg  
i jest jeszcze pół miliona na drogi. 
Zaproponował, aby radny złożył wniosek , aby te pół miliona przenieść na zakup 
kamienia rezygnując z budowy tych dwóch dróg. Niestety według Pana Dyko  
z czegoś trzeba wziąć , aby gdzieś dołożyć. 
 
Sołtys Kułakowska – podziękowała za akcję odśnieżania na terenie gminy Waganiec  
może nie wszędzie było to porządnie zrobione, ale w porównaniu z innymi gminami  
to trzeba zauważyć , że było nieźle. 
Odnośnie odśnieżania na terenie Józefowa, to może stwierdzić, że jeżeli jest 
wynajmowany sprzęt do odśnieżania , to należy go kontrolować, gdyż nie robili tego 
rzetelnie. Odśnieżanie na Józefowie było niedokładne w jednych miejscach możliwie, 
a tam jak np. gdzie mieszka Pan Głowacki to niestety już nie. Jeśli ktoś pieniądze 
bierze to niech należycie wykonuje swoją pracę.  
Złożyła wniosek o naprawę drogi w m.Józefowo, gdyż mieszkańcy nie mogą 
wyjechać. 
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Sołtys Siutkowa – poinformował, że jest planowana modernizacja drogi krajowej E-1 
i Siutkowo zostało pominięte całkowicie nie ma w planach wjazdu, ani wyjazdu na tą 
drogę. Słyszy, że to Rada Gminy kiedyś przyjmowała takie sprawy – nie opracowano 
strategii przejazdu PKS, nie wie jak tak można robić. 
Druga część Siutkowa będzie odcięta zupełnie – nie wie czy wieś Zbrachlin przyjmie 
ten tonaż samochodów, które musza dojechać np. do składu opałowego. 
Wnosi ta sprawę jako wniosek – Siutkowo byłoby odcięte zupełnie : autobusy PKS, 
dalekobieżne oraz autobus szkolny, mieszkańcy do Kościoła, do szkoły, jak  
i również „Bakoma” po mleko do rolników - przecież nie można tak utrudniać 
mieszkańcom życia. 
 
Radna J.Michalska – ponowiła wniosek o dokończenie odśnieżania w m.Michalin- 3 
lampy. 
Następny wniosek o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Niszczewach.  

Następnie pochwaliła działania szkoły podstawowej w Niszczewach, gdyż nie 
wszyscy obecni na sali wiedza , że : jako jedyna szkoła na terenie gminy brała udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy i zebrała duża kwotę, zorganizowany był 
dzień Dziadka i Dzień babci, zorganizowany został koncert Chopinowski  
w wykonaniu uczniów tej szkoły. Jest duże zaangażowanie opiekunów oraz wielki 
wkład i praca Pani M.Grzegórskiej Dyrektor Szkoły, w życie tej placówki. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że Wójt czytał o dofinansowaniu na Klub 
Sportowy „sadownik” 12 tys. zł, czy to jest dodatkowo do budżetu? 
 
Wójt – poinformował, że jest to co w budżecie , tylko rozbite na dwie części , 
finansowanie zadań własnych gminy i wspomaganie w zakresie sportu 
kwalifikowanego. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy jest coś prowadzone w kierunku 
montażu tych lamp na Przypuście – kilka razy był wniosek składany. 
 
Wójt – podziękował Pani Sołtys Kułakowskiej za słowa pochwały za odśnieżanie. 
Jeżeli mieszkańcy zauważyli , że powstają takie sytuacje np. przy odśnieżaniu, że jest 
to robione nierzetelnie, to prosi o sygnały, lub inne sprawy jak np. nielegalne śmieci 
– liczy na współpracę. 
 
Radna H.Kułakowska – zwróciła uwagę na poprawienie terenu wokół figurki w 
Jozefowie na skrzyżowaniu przy drodze powiatowej Nieszawa – Ujma, są tam 
drzewa do usunięcia i wnosi o przepust , aby była możliwość dojścia do niej. – 
kiedyś to było i mógłby Powiat to zrobić. 
 
Wójt - poinformował, że nie jest to inwestycja gminna tylko powiatowa, środki 
wydatkowane z funduszu w ramach Programu Operacyjnego – a skutek jest taki, że 
musi się to przed odbiorem wszystko zgadzać z wnioskiem. Jeśli w projekcie nie było 
to ujęte, to nie można tego zrobić i nikt nie odstąpi od projektu, który jest przyjęty. 
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Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – zwrócił się do Wójta – czym pan się 
kierował w roku ubiegłym, że przeznaczył Pan na remont drogi w Konstantynowie 
650 ton gruzu i ten gruz nie dotarł do dnia dzisiejszego do Konstantynowa. 
Poinformował, że Wójt kilkakrotnie na tej  sali stwierdzał, że gruz a później 118 ton 
żwiru przywiezie, zostało na ostatniej sesji tamtego roku i Wójt potwierdził, 
wówczas, ze 118 ton żwiru czyli razem 760 ton , czy to była potrzeba- zgłaszał , że 
droga nie jest żużlowa, robiona 24 lata temu. 
W dniu 30 maja – kiedy wchodziły fundusze sołeckie Pani Przewodnicząca rady  
przyszła do niego z zapytaniem, jak widzi fundusz sołecki? Powiedział wówczas, że 
jest przeciwny powołaniu takiego funduszu, gdyż na wieś Konstantynowo było ok.  
8 tys. zł, a jest 4 km drogi nie przejezdnej żużlowej i 1 km piachu. 
Stwierdził, cyt. „ proszę nie lać wody na drogę w Konstantynowie” 
Z Osiedla w Wagańcu była zabrana ziemie z żużlem i 4 wywrotki przywieziono na 
uzupełnienie dziur – Pan Musiał stwierdził, że później będzie tam gruz rozwieziony. 
Poinformował, że jest brak współpracy sołtysa z gminą. Jeżeli jest mowa, że będzie 
wożony gruz, to należy to zgłosić do sołtysa , i wówczas byłoby to przypilnowane  
i by nie brakowało tego materiału na drodze. 

Czytając Gazetę Pomorską są informacje o drogach, ile kosztowały, a jak są 
podawane informacje z naszej gminy, to brak jest kwot , ile kosztowało wykonanie 
drogi , ile wpłynęło środków finansowych z Unii Europejskiej? 

W 2009 r. 200 tys. zl przeznaczono na upiększenie stawu w Zbrachlinie  
i utopiono na rok czasu 200tys. zł i gmina dołożyła 45 tys. zł a te 250 tys. zł, to by 
było kilkanaście remontowanych dróg gminnych. 

W miesięczniku „Wieś” – przeczytał , że Pan Murawski będzie budował 
ścieżkę rowerową Toruń – Włocławek. Był przeciwny budowie tych ścieżek 
rowerowych, dlatego , że jeżeli pan Murawski wybuduje tamę na Siarzewie, czy na 
Podolu, to droga do Nieszawy będzie zalana. 
 
Radna M.Kulińska – stwierdziła, że temat dróg jest tak gorący, każda sesja jest temu 
poświęcona. I teraz słyszy, że radny M.Dyko może rozważać możliwość wzięcia 
środków finansowych przeznaczonych na budowę dróg w Kolonii Święte i Bertowie 
– jak wspomniał Pan Wójt czy życzy sobie radny aby drogi przewidziane nie były 
robione. Te drogi są  zaplanowane, w trakcie roku budżetowego  będą środki 
finansowe które będzie można przesunąć na zakup materiału na remont dróg 
gminnych. 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że absolutnie nie zajął stanowiska co do tych dwóch 
dróg i nie proponuje, aby zdjąć z tych dróg. Stwierdził, tylko, że było za mało 
pieniędzy w tym dziale na zakup materiału. Nie podejmuje dyskusji, że drogi były 
zaplanowane i powinny być zrobione. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – poinformował, że kończy się zima , droga  
w Brudnowie jest w fatalnym stanie, kończy się gwarancja na nią – dlatego też wnosi 
o naprawę tej drogi. 
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Radny P.Wiatrowski – przypomniał, że jeżeli chodzi o zwiększenie kwoty na zakup 
materiału na remont dróg, to była mowa, że jeżeli będą zwyżki, to będą przesuwne 
po przetargach i inwestycjach które są planowane w br. – są tam ujęte bardzo 
wysokie koszty, a zakłada się, że będą one niższe. Od tych, które przedstawiają 
kosztorysy. 
Wnosi do Wójta , aby w odniesieniu tej drogi w Brudnowie – przy następnym 
przetargu na budowę drogi w Kolonii Święte, czy Bertowie uwzględnić stan 
wykonania tej drogi w stosunku do wykonawcy. Przy składanych ofertach mieć na 
uwadze to, że wykonawca tez nie do końca się sprawdził – jako wykonawca. 
 
Wójt – poinformował, że nie może tego obiecać, gdyż przetarg ma swoje procedury. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – złożył wniosek , rozmawiał z Wójtem i Z-ca Wójta  
i nic nie słyszał o tym , że będą uzgodnienia ze społeczeństwem , aby coś ruszyło  
w tej sprawie . Przeprojektowanie może być szybko zrobione rozmawiał Dyrektorem 
w Bydgoszczy i przesłał pismo przeprojektowanie. Ale gmina powinna pomóc, 
wesprzeć mieszkańców, bo za miesiąc będzie za późno .Plany zrobią, wejdzie firma  
i już będzie za późno. 
 
Wójt – już podjął działania , już od dawna , aby poprawić tą sytuację. Planowana jest 
narada koordynacyjna na której będzie starał się wnieść te zmiany. 
  
Sołtys Siutkowa – poinformował, że musi być przy tym obecny i prosi  
o powiadomienie. 
 
Wójt – stwierdził, że to Dyrektor Generalny zaprasza. 
 
Sołtys Siutkowa – poinformował, że pojedzie do Bydgoszczy i nie popuści tej 
sprawy. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań i interpelacji z sali 
zamknęła dyskusję. 
 
Wnioski zgłoszone na XXXIII Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez 
sekretarza obrad – Michała Dyko: 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego 
1. Podjęć działania mające na celu przeprowadzenia analizy i wykonanie kosztorysu 
na zaadoptowanie części  budynku WPOZH Ariany z przeznaczeniem na  
mieszkania socjalne. Przy sprzedaży budynku po szkole w Sierzchowie ująć zapis  
w procedurze przetargowej „ gmina w ciągu roku czasu od sprzedaży obiektu za 
fundusze uzyskane ze sprzedaży  szkoły wykona remont tej części obiektów 
WPOZH z przeznaczeniem na mieszkania zastępcze dla  lokatorów  tam 
mieszkających – 5 rodzin”. 
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- wniosek zgłoszony przez Sołtys Józefowa H.Kułakowską  
2.  Naprawa drogi gminnej w miejscowości Józefowo. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa J.Urbańskiego   
3.  Podjąć działania zmierzające do pozostawienia wyjazdu i zjazdu  z drogi krajowej 
E-1 w m.Siutkowo – planowana modernizacja drogi krajowej E-1. 
  
- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską 
4.   Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niszczewach. 
5. Ponowienie wniosku w sprawie dokończenia oświetlenia ulicznego,  
w miejscowości Michalin – 3 lampy. 
 
- wnioski zgłoszone przez radnego M.Dyko  
6.  Ponowienie wniosku o zainstalowanie 3-4 lamp w miejscowości Przypust.  
7. Zorganizować spotkania sołeckie z mieszkańcami gminy w poszczególnych 
okręgach wyborczych. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – na wniosek radnego J.Nowaka zarządziła  10 min 
przerwę – godz. 1220 
 
Ad.8 
Wiceprzewodnicząca Rady – po przerwie godz.1235 wznowiła obrady i poprosiła  
o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami  w związku  
z następnym punktem porządku obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXII/ 179/09 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2010 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej. Poprosiła Pełnomocnika ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Pana Edwarda Musiała. 
 
Pan E.Musiał – poinformował, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej środki nie wykorzystane w roku poprzednim na rozwiązywanie 
programu   profilaktyki muszą być przeznaczone na ten cel w następnym roku w 
budżecie i tutaj jest przeznaczone 30.281 zł. Te pieniądze będą przeznaczone na 
wyposażenie obiektu „Centrum sportowo – rehabilitacyjnego w Zbrachlinie” 
 
Następnie otworzyła dyskusję. 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali Wiceprzewodnicząca Rady  odczytała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/ 179/09 w sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2010 rok oraz  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej  – stanowi on zał.  

nr 6  do niniejszego protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 
XXXIII/185/10 sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na 2010 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej  – stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.9 
Wiceprzewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/143/09 z dnia 17 lutego 2009 
dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbrachlin na lata 2009-2016. 
 
Wójt – poinformował, że jest to dokument jak poprzednio przyjęty przez Radę 
Gminy, tylko uaktualniony, aby wystąpić o środki z zewnątrz. Jest to weryfikacja, 
cele główne się nie zmieniły, zmieniły się tylko w załączniku kwoty. Te weryfikacje 
były analizowane na zebraniu sołeckim w Zbrachlinie. Dlatego wnosi o przyjęcie tej 
nowelizacji, gdyż jest to dokument , który umożliwi  złożenie wniosku aplikacyjnego 
o dofinansowanie tych działań związanych z odnową Miejscowości Zbrachlin. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – przedstawiła wniosek z zebrania sołeckiego 
miejscowości Zbrachlin o zatwierdzenie zmian w Planie Odnowy Miejscowości 
Zbrachlin Gminy Waganiec na lata 2009 – 2016, uchwałę z zebrania wiejskiego i jej 
załącznik  – stanowią  one integralna cześć protokołu – zał. nr  7a 

  

Wiceprzewodnicząca Rady –  odczytała projekt uchwały  zmieniającej uchwałę  
nr XXV/143/09 z dnia 17 lutego 2009 dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Zbrachlin na lata 2009-2016, poddając jej treść pod głosowanie. 
Projekt  uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za”  i  1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXIII/186/10 zmieniającą uchwałę nr 
XXV/143/09 z dnia 17 lutego 2009 dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Zbrachlin na lata 2009-2016 -  stanowi ona zał. nr 9  do niniejszego 

protokołu. 

 
Ad.10 
Wiceprzewodnicząca Rady –   otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad 
tj. podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/43/07 z dnia 12 lipca 2007 roku  
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014”. 
 
Wójt – poinformował, że jest to dokument taki jak poprzednia uchwał , o tej treści, 
gdyż tytuł nie został zmieniony, pozostał taki jaki radni przyjęli poprzednio, jest to 
weryfikacja czy uaktualnienie rzeczy które chcemy aplikować, aby pozyskać środki 
zewnętrzne. Plan Odnowy Miejscowości jest elementem Strategii Rozwoju Gminy 
dotyczącej danej miejscowości i w projekcie które radni otrzymali praktycznie nic się 
nie zmieniło. Zmieniły się tylko kwoty.  
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Te weryfikacje były również poruszone na zebraniu wiejskim w Zbrachlinie.  
Jest to dokument w którym jest uszczegółowienie poszczególnych pozycji. 
Prosi  o przyjęcie tej aktualizacji , gdyż jest to dokument  który umożliwi złożenie 
wniosku o dofinansowanie tych działań związanych z Odnowa Miejscowości 
Zbrachlin. 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że tu priorytetowym rozwiązaniem jest centrum tej 
gminy, czyli Zbrachlin, Waganiec, Plebanka , natomiast poza tym Strategia innych 
miejscowości nie obejmuje. 
 
Wójt - ten materiał rzeczywiście dotyczy miejscowości Zbrachlin, gdyż zmiany 
wynikające dotyczą właśnie Zbrachlina – sieci kanalizacji i Orlika i rewitalizacji 
stawu. W całym dokumencie Strategii sa ujęte również inne miejscowości . 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że przegapił ten temat przy omawianiu Planu Odnowy 
Miejscowości Zbrachlin, jak mieszkańcy ustosunkowali się do tego tematu rozwoju 
wsi. 
 
Wójt – materiały dotyczące zebrania zostały przedstawione przy omawianiu tego 
punktu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady –  w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/43/07 z dnia 12 lipca 2007 roku  
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014”, 
poddała jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. nr 10  do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za”  i  1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXIII/187/10 zmieniającej uchwałę  
nr IX/43/07 z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Gminy Waganiec na lata 2007-2014” -  stanowi ona zał. nr 11  do niniejszego protokołu. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady –  na wniosek radnego J.Nowaka zarządziła 5 min. 
przerwę- godz. 1300 
 

Ad.11 
Wiceprzewodnicząca Rady –  po przerwie godz. 1310  przeszła do następnego 
punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu 
Odnowy Miejscowości Waganiec na  lata 2010 –2017 . 
Poinformowała, że przed obradami radni otrzymali projekt uchwały, są to dwa 
sołectwa Waganiec i Waganiec Osiedle, wniosek wpłynął od mieszkańców w dniu 
dzisiejszym przed obradami sesji – stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady –  w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości 
Waganiec na  lata 2010 –2017 i poddała jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. nr 

13 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXIII/188/10 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Waganiec na  lata 2010 –2017- stanowi ona zał. nr 14  do niniejszego 

protokołu. 
 
Ad.12 
Wiceprzewodnicząca Rady –  dokonała otwarcia następnego punktu - podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.  
Udzieliła głosu Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawi ostatnie zmiany w tegorocznym 
budżecie o które wnosi Wójt Gminy:   
Dochody: 
Dział 600 – „TRANSPORT”  - kwota 10.065 zł stanowi uzupełnienie przekazanego  
w roku poprzednim przez samorząd Województwa dofinansowania zadania 
inwestycyjnego obejmującego budowę jezdni i chodników w Wagańcu, Zbrachlinie 
Nowym i Wójtowce. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i stanowią refundację wydatków 
poniesionych w latach poprzednich. 
Dział.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” -  decyzją Wojewody Kujawsko – 
Pomorskiego z dnia 22 lutego 2009 r. ustalono plan dochodów ujętych w Ustawie 
Budżetowej na 2010 r. Zmniejszono wysokość dotacji celowej na pokrycie kosztów 
funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej o 200 zł. Tą samą 
decyzją zmniejszono kwotę dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych  
o 27.800 zł oraz na realizację zasiłków stałych o 3.500 zł. 
 
Dział.758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” -  Minister Finansów poinformował  
o ostatecznych kwotach subwencji należnych gminie. Zmniejszono porównując 
wstępnymi danymi miesiąca października 2009 r. część oświatową o 102.044 zł, 
zwiększono natomiast część równoważącą o 2.720 zł. 

W wyniku ulokowania na rachunku lokat terminowych znacznej kwoty 
środków pochodzących z przejęcia z dniem 01 stycznia br. przez budżet gminy 
dotychczasowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wpłynie dodatkowa kwota ok. 500.000 zł.  

Wprowadzono do budżetu kwotę 334.376 zł zdeponowaną na rachunku 
bankowym w formie lokat terminowych. Kwota stanowiła zabezpieczenie   realizacji   
umów  zawartych   w   roku   1999   r.   na  finansowanie   robót budowlanych z firmą 
„STREBEL” zs. Wrocław i dotyczy okresu od miesiąca października 2004 r. do 
miesiąca lutego 2007 r. Firma zaprzestała wystawiania faktur (dlatego też nie 
przekazaliśmy należnych kwot wspomnianych). Zastosowano trzy letni  okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z powołanych umów.  

Na podstawie umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu 
gmina otrzyma dofinansowanie Projektu „Lepszy start" w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wpłynie kwota  49.995 zł w rozbiciu na: środki europejskie 
42.496 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 7.499 zł. 
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Dział.801 – „Oświata i Wychowanie” - wpłynęła  darowizna   pieniężna w  kwocie 
4.847  zł  z   przeznaczeniem   dla   Przedszkola w Zbrachlinie. Kwota pochodzi z 
licytacji w czasie VI charytatywnego balu „Młodzi dzieciom". 
 
Dział. 852 „POMOC SPOŁECZNA” - decyzją Wojewody z dnia 22 stycznia 2010 r. 
zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 71.250 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania". 
 
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 
zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska   z  dniem 01 stycznia 2010 r. zlikwidowano   Gminny   Fundusz   
Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej.   Środki   pieniężne zgromadzone na 
rachunku Funduszu tj. 16.649.322 zł stają się dochodami budżetu gminy. Po stronie 
dochodów zaplanowano ponadto kwotę 12.200 zł jako planowane w roku bieżącym 
wpływy z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy o ochronie 
środowiska 
 
Dział 926 „DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA” - aneksem z dnia 01.02.2010 r. 
określono kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku 
zaleczą socjalnego, modernizacja  trybun  w   ramach   rozbudowy  Centrum   
sportowo-rehabilitacyjnego  w  Zbrachlinie".  Kwota dofinansowania wyniesie  
237.167 zł. Umieszczoną w budżecie szacunkową kwotę  należy zwiększyć o 42.437 
zł. Różnica stanowi refundację części kwot wydatkowanych w roku 2009. 

Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lutego 
2010r. przyznano gminie pomoc finansową z budżetu Województwa w formie 
dotacji celowej w wysokości do kwoty 333.000 zł, co stanowi 1/3 wartości zadania, z 
przeznaczenie na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w 
Zbrachlinie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012" Do budżetu wpłynie 
kwota 316.000 zł. 

Zaplanowaną budowę sieci wodociągowych na łączną kwotę 40.600 zł 
przeniesiono z planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej do zadań budżetowych. 
 
Dział 400 „DOSTARCZANIE WODY” - zwiększono o 1.130 zł środki na opłacenie 
podatku od nieruchomości od urządzeń służących wytwarzaniu i przesyłowi wody.  
Z dniem 31 grudnia 2009 r. zwiększyła się - w związku z powstaniem nowych 
odcinków - wartość wodociągu gminnego. 
 
Dział 600 „TRANSPORT” - na opłacenie faktur wystawionych przez firmy 
świadczące  usługi  w zakresie odśnieżania dróg należy przeznaczyć kwotę 70.000 zł. 
Zwiększono o 347.700 zł środki ujęte w budżecie gminy na modernizuję dróg 
gminnych ( w tym: droga w Koi. Święte o kwotę 235.400 zł oraz droga Nowy 
Zbrachlin-Bertowo-Wólne o kwotę 1 12.300 zł). 
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Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - zwiększono o 5.000 zł środki na 
zakup oleju opałowego do budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie. 

Również zwiększono o 29.525 zł kwoty ujęte w budżecie gminy na 
zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu. 
 
Dział 710 „ADMINISTRACJA USŁUGOWA”- na opracowanie kolejnych Planów 
Odnowy Miejscowości przeznaczono kwotę 14.000 zł. 
 
Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - w ramach zadań zleconych (Urząd 
Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna) przemieszczono kwotę 600 zł z ekwiwalentu 
bhp do póz. wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto w efekcie zmniejszenia 
dotacji celowej również zmniejszono póz. dodatkowe wynagrodzenie roczne o 66 zł 
oraz póz. zakup materiałów o 134 zł. 

Zmniejszono o 7.000 zł środki zaplanowane na wypłatę należnego 
ekwiwalentu bhp dla pracowników Urzędu Gminy w związku z jego włączeniem z 
dniem 01 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń osobowych. Ponadto na uregulowanie za 
pracę w godzinach nadliczbowych ( odśnieżanie) wyasygnowano kwotę wraz z 
pochodnymi 3280 zł. 

Na opłacenie kosztów postępowania sądowego w związku ze skierowaniem 
wielu pozwów o zapłatę należności za wodę i ścieki należy przeznaczyć dodatkową 
kwotę 1.500 zł. 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu Wójtów, Burmistrzów 
oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" 
podwyższono składkę członkowską od każdej z gmin z 20 zł do 3.000 zł  
 
Dział 758 i 853 „PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI” - otrzymane 
dofinansowanie Projektu „Lepszy start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w wysokości 49.995 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie w okresie 
marzec-lipiec 2010 r. zajęć integrujących młodzież ze środowiskiem lokalnym wraz z 
wyposażeniem świetlicy działającej przy OSP Plebanka. Działanie skierowane jest do 
młodzieży w wieku 15-18 lat (20 osób) 
 
Dział 801 i 854 „OŚWIATA I WYCHOWANIE + ŚWIETLICE SZKOLNE” - 
Znowelizowane zapisy ustawy - Karta Nauczyciela zobowiązały gminę do wypłaty 
do końca stycznia 2010 r. tzw. dodatków uzupełniających dla nauczycieli z tytułu nie 
osiągnięcia w roku 2009 średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. Na pokrycie tych zobowiązań poszczególne placówki 
oświatowe wniosły o zwiększenie swoich planów finansowych w łącznej kwocie 
76.880 zł. Jednocześnie wycofano nadwyżki środków w poz. dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego (9.440 zł). Na wypłatę dodatków przeznaczono kwotę p.86 
tys. zł. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wniosła o zwiększenie póz. dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego dla kierowcy autobusu o 70 zł, przesuwając z tej samej 
pozycji pracowników Zespołu Obsługi Szkół.  

Zwiększono o 3.500 zł kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników 
Zespołu z przeznaczeniem na wypłatę należnej nagrody jubileuszowej.  
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Ponadto zmniejszono o 1.560 zł póz. ekwiwalent bhp w związku z jego 
włączeniem do wynagrodzeń osobowych oraz o 100 zł póz. dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego pracowników Zespołu. Łączną kwotę 1.660 zł 
przeznaczono na wynagrodzenia osobowe + pochodne. 

Dyrektor Przedszkola w Zbrachlinie wniosła o zwiększenie tegorocznego 
planu finansowego o kwotę 830 zł (umowa-zlecenie plus pochodne) na pokrycie 
kosztów odśnieżana dachu. 

Otrzymaną darowiznę w wysokości 4.847 zł Dyrektor Przedszkola  
w Zbrachlinie przeznaczyła na zakup materiałów oraz zakup pomocy 
dydaktycznych. 
 
Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA” - niewykorzystaną w roku poprzednim   
kwotę pochodzącą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych należy przeznaczyć na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku bieżącym. 
W ten sposób tegoroczne środki zostały zasilone o kwotę 30.281 zł, które zostaną 
przeznaczone na zakup wyposażenia Centrum sportowo-rehabilitacyjnego  
w Zbrachlinie i innych obiektów rekreacyjno-sportowych. 
 
Dział 853 „OCHRONA SPOŁECZNA” - w  ramach   zadań   zleconych   
(świadczenie   rodzinne)   przemieszczono   kwotę   480   zł z   ekwiwalentu   bhp   do   
póz.   wynagrodzenia   osobowe   pracowników.   Ponadto   w  związku   ze 
zmniejszeniem kwoty dotacji celowej pomniejszono środki na wypłatę świadczeń 
rodzinnych o 26.966 zł oraz o 834 zł zakup usług w ramach tzw. kosztów obsługi 
świadczeń. 

O kwotę 3.500 zł zmniejszono środki na wypłatę zasiłków stałych. 
Zmniejszono o 1.540 zł środki zaplanowane na wypłatę należnego 

ekwiwalentu bhp dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w związku z jego włączeniem z dniem 01 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń 
osobowych. 

Zwiększono o 7.200 zł środki na wypłatę umów-zleceń dla osób 
prowadzących księgowość Ośrodka od dnia 01 lutego 2010 r. oraz dla osób 
dokonujących weryfikacji zapisów w urządzeniach księgowych od dnia 01 czerwca 
2009 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdań, bilansów. 

Otrzymaną kwotę dotacji 71.250 zł przeznaczono na: porycie kosztów 
posiłków przygotowanych w stołówkach szkolnych  15.000 zł oraz 56.250 zł na 
zasiłki celowe na zakup żywności.  Ponadto w ramach dotychczas zaplanowanych 
środków własnych na to zadanie  przemieszczono kwotę 5.000 zł z póz. zakupu 
artykułów spożywczych do póz. zasiłki celowe na zakup żywności. 
 
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNLALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 
zwiększono o 800 zł środki na wypłatę umów-zleceń w ramach kosztów gminnej 
oczyszczalni ścieków. 

Zaplanowaną budowę kanalizacji (350.000 zł) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków (200.000 zł) przeniesiono z planu Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadań budżetowych. 
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W związku z przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umieszczono wspomniane zadanie  
w budżecie gminy w kwocie 600.000 zł. 

W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska kwoty wydatków 
bieżących ujęte dotychczas w planie  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej    należy umieścić  w budżecie gminy w rozdz. 90019. 
Stosownie do zapisów art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kwotę ok. 
15.721.400 zł (jako nadwyżkę dochodów) należy odprowadzić do dnia 15 sierpnia 
2010 r. na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, ponieważ w roku ubiegłym dochody naszej gminy z tytułu kar i opłat były 
większe od 10-krotności średniej krajowej dochodów na jednego mieszkańca. 
Dokładna kwota nadwyżki podlegająca odprowadzeniu będzie znana pod koniec 
l półrocza br. po ogłoszeniu przez ministra średniej krajowej dochodów gmin  
i powiatów. 

Na wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększono kwotę 
dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o 10.000 zł. Od bieżącego roku 
Biblioteka obejmują swoją działalnością szerszy krąg osób m.in. Klub Seniora 
MIMOZA. 
 
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” - urealniono wartość kosztorysową 
zadania inwestycyjnego pn. Moje Boisko - Orlik 2012. Dotychczas zaplanowane 
900.000 zł zwiększono o 58.000 zł. 
 

W wyniku przedstawionych zmian uległ zmianie planowany deficyt 
budżetowy oraz źródła jego pokrycia. Z planowanej kwoty 5.580.000 zł do 5.411.012 
zł. Zostanie on pokryty kredytem w wysokości 478.500 zł, pożyczką  w kwocie 
4.745.000 zł oraz   tzw. wolnymi środkami z lat poprzednich w kwocie 187.512 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusje i poprosiła o zabranie głosu 
Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego Panią M.Kulińską . 
 

Przewodnicząca Komisji – poinformował, że komisja analizowała proponowane 
zmiany w budżecie na 2010 r., na posiedzeniu w dniu 3 marca br. , po szczegółowych 
wyjaśnieniach przedstawionych przez Panią Skarbnik – komisja jednogłośnie 
przyjęła proponowane zmiany budżecie gminy na 2010 r.  
Jednak komisja stwierdza, że do działu „Oświata” należy dołożyć na wynagrodzenie 
nauczycieli , gdzie jest mniej o 23 uczniów kwotę ok. 200 tys. zł , można by było tą 
kwotę np. przeznaczyć na inne zadanie jak naprawa  dróg gminnych, ale niestety tak 
to wygląda . 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że zanotował sobie kilka punktów do wyjaśnienia: 
- dział 758 zmniejszone porównując z danymi z m-ca października część oświatową   
o 102.044 zł.  
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- wprowadzono do budżetu kwotę o 334.376 zł zdeponowana na rachunku 
bankowym – chodzi tu o Firmę „Srtrebel” 
Chciałby się dowiedzieć , gdzie umieszczono te pieniądze , w jakich wydatkach? 
- dział 926 – modernizacja trybun w Zbrachlinie kwota dofinansowania 237.167 zł. 
- dział 851 – kwota 30.281 zł z programu rozwiązywania problemów alkoholowych , 
skąd się wzięła taka kwota? 
- zgodnie z ustaleniami Wójtów, Burmistrzów Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi 
Kujawskiej nastąpiła podwyżka składki członkowskiej z 20 zł na 3 tys. zł. 
  
Wójt – poinformował, że na część zapytań odpowie, a na część Pani Skarbnik. 
Jeżeli chodzi o subwencję oświatową , trudno jest powiedzieć  dlaczego 102 tys. zł,  
w tej chwili dostaliśmy zawiadomienie.  
Na podstawie tego zawiadomienia Pani Skarbnik dokonała zmian, natomiast czeka 
na jeszcze jeden dokument , to się nazywa metryczka subwencji oświatowej i wtedy 
znajdzie odpowiedź na to pytanie. 

Kwoty nie wydatkowane z realizacji w poprzednim roku programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie mogą być przeznaczone 
i wydatkowane na nic innego , nie związanego z tym tematem. Kwota ta pochodzi  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Jeżeli chodzi o te środki w wysokości 334.376 zł , to nie da się odpowiedzieć  
w jednym zdaniu. To są wprowadzone po stronie dochodów  przetransportowane 
wydatki , tak fizycznie nie da się określić na co to ma być przeznaczone. 

Inicjatywa Wójtów i Burmistrzów - przyjęto taką składkę, gdyż sa to pieniądze 
na realizację zadań w ramach odnowy miejscowości na terenach gmin wiejskich. 
Ustalano, że te pieniądze inwestycyjne, są dwie części - to są małe projekty (czyli 
imprezy i inne) podzielone na wszystkie uczestniczące gminy proporcjonalnie . 
Nawet jeśli gmina nie jest w stani4 jej wykorzystać, to pozostanie do następnego 
roku. 
 
Radny M.Dyko – jak  wygląda sprawa zakupu materiału na remont dróg , chodzi o 
zwiększenie tych pieniędzy? 
 
Wójt – jest sprawa dynamicznego budżetu, to co jest dokładane w dniu dzisiejszym 
na drogi, do uzupełnienia dróg w Kolonii Święte, w Bertowie, czy do renowacji 
stawu, są tu potrzebne pieniądze , aby uzupełnić jeden z podstawowych wymogów, 
do zamówień publicznych. Po prostu chodzi o kosztorys inwestorski, jest to 
wyliczone te wartości wg. określonych wzorów – ta wartość inwestycji powinna się 
zamknąć zgodnie z tymi wyliczeniami. 
I teraz nie mają tych pieniędzy, tej wartości, nie mógłby się odbyć przetarg. Jest to 
kwota abstrakcyjna, różna od wyników przetargu, i na pewno się okaże, że przetarg 
będzie za mniejszą wartość. Były już takie przykłady jak np. przedszkole  
w Zbrachlinie , gdzie prawie o 50% te wartości spadły. 
Dlatego te przetargi muszą mieć zabezpieczenie tym kosztorysem inwestorskim- 
wirtualnym. 
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Radny M.Dyko – jak zrozumiał, to z tych zdeponowanych pieniędzy nic nie można 
wziąć na drogi . 
 
Wójt – kwota jest już wprowadzona po stronie wydatków. Jednak jak już wspomniał 
wcześniej temat dróg nie jest zamknięty, Pani Skarbnik pracuje nad oszczędnościami 
z przeznaczeniem ich na drogi. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i w pierwszej kolejności odczytała,  
a następnie poddała pod głosowanie  projekt uchwały zmieniającą uchwałę  
Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010  – 

stanowiący  zał. nr 15 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”  
i 1 głosie  „wstrzymujący” podjęła  uchwałę Nr XXXIII/189/10 zmieniająca uchwałę 
Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 – 

stanowi ona zał. nr 16 do protokołu. 

 
Ad.13 
Wiceprzewodnicząca Rady –  dokonała otwarcia punktu 13 tj. podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia porozumienia międzygminnego na rok 2010 w celu udzielenia 
Miastu Włocławek dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie działań 
związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców 
Gminy Waganiec. W materiałach przesłanych na obrady radni otrzymali projekt 
uchwały wraz z porozumieniem. Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że opłata ta jest zabezpieczeniem miejsca w Izbie 
Wytrzeźwień dla mieszkańców z terenu gminy nadużywających alkohol  
i kwalifikujących się do przewiezienia . 
 
Obrady opuścił radny Z.Kotrych – godz. 1415 

 
Wiceprzewodnicząca Rady –  w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia międzygminnego na rok 2010 w celu 
udzielenia Miastu Włocławek dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez 
mieszkańców Gminy Waganiec  – stanowi on zał. nr 17 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”,  2 głosami „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła  uchwałę Nr XXXIII/190/10 w sprawie 
przyjęcia porozumienia międzygminnego na rok 2010 w celu udzielenia Miastu 
Włocławek dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych 
z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy 
Waganiec - stanowi ona zał. nr 18 do protokołu. 
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Ad.14 
Wiceprzewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt tj. podjęcie uchwały  
w sprawie  nie wyrażenia zgody/ wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie 
Gminy Waganiec na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła o zabranie głosu Wójta 
Gminy. 
 
Na obrady powrócił radny Z.Kotrych – godz. 1430 
 
Wójt – poinformował, że ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość 
wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych na realizacje zadań przez 
poszczególne sołectwa. 
Istnieje możliwość uzyskania dotacji z budżetu państwa na refundację poniesionych 
wydatków w ramach funduszu sołeckiego – maksymalna kwota dofinansowania 
wynosi 30 % poniesionych wydatków. 
Wysokość funduszu na jedno sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców i nie 
może przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej na dany rok budżetowy. 
Kwota bazowa to kwota dochodów bieżących w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy ustalona na podstawie wykonania budżetu za rok poprzedzający rok 
budżetowy o dwa lata. Na rok budżetowy 2011 do wyliczenia będą brane dane  
z roku 2009.  
W ramach funduszu sołeckiego można planować inwestycje stwarzające lepsze 
warunki do integracji mieszkańców. Można zatem w tym zakresie budować lub 
modernizować takie miejsca jak skwery, altany, place zabaw dla dzieci oraz 
poprawić estetykę miejscowości. Wszystkie te działania mają prowadzić do 
uatrakcyjnienia danej miejscowości, podniesienia jej walorów, a także przy okazji 
wizerunku całej gminy.  
Skąd na to wszystko pieniądze? Jak wspomniał wcześniej na początku musi je 
wyłożyć gmina. W ramach funduszu sołeckiego samorządy inwestujące w rozwój 
swoich sołectw w formie dotacji celowej mogą otrzymać z budżetu państwa zwrot 
części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Fundusz ten zachęca do 
podejmowania lokalnych inicjatyw. 
Temat ten był już poruszany w 2009 r. , gdzie radni nie podjęli tej uchwały. 
Zgodnie z przepisami do końca marca Rada Gminy musi wyrazić ponownie swoja 
zgodę lub tez nie na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków  
z funduszu sołeckiego. Raz podjęta uchwała skutkuje tym, że gmina w budżecie 
musi wyodrębnić te środki na ten fundusz, a sołectwa do końca września muszą 
złożyć swoje zapotrzebowania. I nie zależnie czy sołectwa zrealizują swoje 
zapotrzebowania, czy też nie – to te środki nie mogą być przeznaczone na inne cele. 
Może powstać sytuacja, że są pieniądze, a nie można ich wykorzystać. Dlatego jeśli 
może wyrazić swoją opinię, to jest przeciwny powstaniu tego funduszu. 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że co roku powtarza się ten punkt do 
przegłosowania, mówił Pan Wójt jeśli będzie decyzja na tak , to zaczyna działać ten 
fundusz nieodwracalnie. 
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Wójt – jeśli Rada Gminy przegłosuje na „tak” – to będzie ten fundusz funkcjonował 
w naszej gminie. I czy sołectwo będzie chciało, czy też nie, to będzie miało ten 
fundusz. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – jak było pierwsze głosowanie w 2009 r. – to były 
dwa sołectwa zainteresowane Bertowo i Brudnowo np. zakładając, że inne sołectwa 
nie chcą, a te dwa sołectwa chciały by mieć taki fundusz, czy jest możliwość tak 
wybiórczo go otrzymać? 
  
Wójt – stwierdził, że nie ma takiej możliwości – decyzja Wysokiej Rady dotyczy 
wszystkich sołectw. 
  
Radna M.Kulińska – poinformował, że była za utworzeniem tego funduszu,  
po udzielonych wyjaśnieniach Wójta Gminy, który był na posiedzeniu komisji  
w dniu 3 marca br. zmieniła zdanie , gdyż z góry jest narzucane na co sołectwo może 
składać wniosku. 
  
Wiceprzewodnicząca Rady –  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  w sprawie  
nie wyrażenia zgody/ wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Waganiec na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki - stanowi on zał. nr 19 

do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” 1 głosie „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła  uchwałę Nr XXXIII/191/10 w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011 
środków stanowiących fundusz sołecki -  stanowi ona zał. nr 20 do protokołu. 

 
Ad.15 
Wiceprzewodnicząca Rady –  otworzyła następny punkt porządku obrad tj.  
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2010 . W materiałach radni otrzymali 
projekt uchwały wraz z załącznikami. 
Następnie poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 
P.Wiatrowskiego . 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił plan pracy i plan kontroli  
Komisji Rewizyjnej na 2010 r. – stanowią one załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady –  przedstawiała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2010 
– stanowi on zał. nr 22 do protokołu.  
 
W związku z brakiem dyskusji z sali poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/192/10 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2010 - stanowi ona zał. nr 23 do protokołu. 

 
Ad.16 
Wiceprzewodnicząca Rady –  otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec 
na rok 2010. 
 
Obrady opuścili: radny S.Murawski i radna J.Michalska – godz. 1440 
 
Poprosiła o zabranie głosu przewodniczących komisji i przedstawienia planów pracy 
na 2010 r. 
Udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego – Pani M.Kulińskiej. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – przedstawiła plan pracy Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego  na 2010 r. – stanowi 

on zał. Nr 24 do protokołu. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki społecznej – Pana M.Dyko. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty – przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki społecznej na 2010 r. – stanowi on zał. Nr 25 do 

protokołu. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pana W.Kulpę. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnej – przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska na 2010 r. – stanowi on zał. Nr 26 do protokołu. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali, przedstawiła projekt 
uchwały  w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec 
na rok 2010 – stanowi on zał. nr 27 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/193/10 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy 
Waganiec na rok 2010 – stanowi ona zał. Nr 28 do protokołu. 

 

Ad.17 
Wiceprzewodnicząca Rady –  przedstawiła projekt planu pracy Rady Gminy na  
2010 r. ( stanowi on zał. nr 29 do protokołu ) w związku z następnym punktem 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy 
Waganiec na rok 2010.  
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Poinformowała, że w materiałach przesłanych wraz z zaproszeniami na sesję radni 
otrzymali projekt uchwały i jej załącznik . 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali, odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady  Gminy Waganiec na rok 2010 i  poddała pod głosowanie jej treść.  
– projekt uchwały stanowi  zał. Nr 30 do protokołu. 

 
Na obrady powróciła radna J.Michalska – godz. 1445 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła  uchwałę  
Nr XXXIII/194/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady  Gminy Waganiec na rok 
2010 – stanowi ona zał. Nr 31 do protokołu. 

 
Ad.18 
Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Ewa Pietrus  – zamknęła obrady  XXXIII  Sesji V kadencji Rady Gminy 
Waganiec – godz. 1505              
 
Protokołowała:                                                                                                                                                                


