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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ad.1 

Otwarcia obrad XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali radnych, 
sołtysów i  zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – 
D.Roszko, A.Wiśniewską – radcę prawnego. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 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 M.Szejner nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy                
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
1. Otwarcie XXXVI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec  na rok 2010. 
a)     dyskusja nad projektem uchwały,   
b)      podjęcie uchwały . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Waganiec”. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie: kryteriów i trybu  przyznawania Nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli gminy Waganiec.  

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

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących 
gimnastykę korekcyjną,  specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – 
kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  
w  placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę Waganiec. 
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a)       dyskusja nad projektem uchwały,   
b)       podjęcie uchwały . 

10. Zapytania i interpelacje radnych.  
11. Wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodnicząca Rady -  zaproponowała wprowadzenie dodatkowych punktu do 
porządku obrad t.j jako punkty: 
7. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/196/10 z dnia 31 marca 2010 r.  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu.  

8. Informacja o działalności Rady Powiatu Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej  
     w Aleksandrowie Kujawskim w  2009”. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” za 2009 rok. 
 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła wprowadzenie 

dodatkowych punktów do porządku obrad . 

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek 
obrad z uwzględnieniem dodatkowych punktów. 
 
1. Otwarcie XXXVI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec  na rok 2010. 
a)     dyskusja nad projektem uchwały,   
b)      podjęcie uchwały . 

7. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/196/10 z dnia 31 marca 2010 r.  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu.  

8. Informacja o działalności Rady Powiatu Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej  
     w Aleksandrowie Kujawskim w  2009”. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” za 2009 rok. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Waganiec”. 

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

11.Podjęcie uchwały w sprawie: kryteriów i trybu  przyznawania Nagród ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gminy Waganiec.  

a)       dyskusja nad projektem uchwały,   
b)       podjęcie uchwały . 
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12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących 
gimnastykę korekcyjną,  specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – 
kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  
w  placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę Waganiec. 

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

13. Zapytania i interpelacje radnych.  
14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. 

 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady -  przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
Poprosiła o przedstawienie kandydatur. 
Zaproponowała Wiceprzewodniczącą Ewę Pietrus. 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącą Ewę Pietrus. 

 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został przyjęty bez 
odczytania. Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali  ? 
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXV Sesji 

V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 

 

Ad.5 

Przewodnicząca Rady M.Szejner  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka  
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał  osiem 
zarządzeń: 
         Zarządzenie Nr 19/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia  
sprawozdania  finansowego  za  2009  rok  Gminnej   Biblioteki Publicznej w 
Wagańcu. Sprawozdanie    finansowe    Gminnej    Biblioteki    Publicznej    w    Wagańcu 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu 
jednostki, dodatkowe informacje i objaśnienia. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie 
z dniem podjęcia. 

         Zarządzenie Nr 20/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: podania do 
publicznej wiadomości informacji za rok 2009 : 
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 12.152.351 złotych, wydatki 11.755.255 
złotych, uzyskując nadwyżkę budżetową kwocie 397.096. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Gminie Waganiec nie występowały 
zobowiązania wymagalne. 
W roku 2009 Gmina Waganiec nie otrzymała z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego dotacji, udzieliła natomiast innym jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacje w kwocie 9.000 złotych na zadania realizowane na podstawie 
porozumień. 
W roku 2009 Gmina Waganiec nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym podmiotom. 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 
przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia, stanowi załącznik Nr l do zarządzenia, 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Waganiec 
przez okres jednego miesiąca od dnia opublikowania, wywieszenia. 
 

         Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. - w sprawie: zasad sporządzania 
skonsolidowanego bilansu Gminy Waganiec 
Konsolidacja bilansu Gminy obejmuje: bilans z wykonania budżetu gminy, bilans 
jednostek budżetowych, bilans samorządowej instytucji kultury. 
Bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominującej. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metodą konsolidacji 
pełnej, polegającej na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji 
odpowiednich sprawozdań jednostkowych jednostki dominującej i jednostek 
zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie 
wzajemnych powiązań kapitałowych i rozrachunków. 
Traci moc zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy z dnia 05 czerwca 2009 r. w sprawie 
zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Waganiec. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do 
sporządzenia bilansu skonsolidowanego za rok 2009. 
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             Zarządzenie Nr 22/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: powołania komisji 
konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszą posesję 2010 roku" na 
terenie Gminy Waganiec. 
Powołuje się w skład komisji konkursowej następujące osoby: 
Pan i ą Jadwigę Czekała, 
Panią Henrykę Malinowską, 
Panią Zdzisławę Tomczak, 
Panią Marię Kulińską, 
Panią Ewelinę Ferner, 
Panią Jadwigę Michalską, 
Pana Wojciecha Mańkowskiego, 
Panią Katarzynę Chudziak. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta. Zarządzenie wchodzi w życie  
z dniem podjęcia. 
 

       Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze 
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: 
Obwieszczenia wyborcze, plakaty i hasła komitetów wyborczych będą umieszczane 
bezpłatnie na gminnych słupach ogłoszeniowych, gminnych i sołeckich tablicach 
ogłoszeń. Obwieszczenia wyborcze, plakaty i hasła komitetów wyborczych 
wywieszane na zakładowych tablicach ogłoszeń i sklepach - wymagają uzyskania 
zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości. 
Dopuszcza się także umieszczenie ogłoszeń, plakatów i haseł komitetów 
wyborczych w miejscach i na zasadach określonych w art. 79 cyt. Ustawy 
wyborze Prezydenta RP. Za treść plakatów komitetów wyborczych odpowiada 
pełnomocnik komitetu wyborczego. Wywieszający plakaty, hasła wyborcze oraz 
urządzenia ogłoszeniowe, jest obowiązany do ich usunięcia w terminie 30 dni po dniu 
wyborów. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
        Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: „Taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Waganiec". Po zweryfikowaniu, zatwierdzam na okres od l czerwca 2010 r. do dnia  
31 maja 2011 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec" w następujących wysokościach:  
Za wodę dostarczoną: dla gospodarstw domowych -  2,08 zł + 7% VAT za l m3; dla 
pozostałych odbiorców -  2,08 zł + 7% VAT za l m3. 
Za ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych: dla gospodarstw domowych -       
4,21 zł + 7% VAT za 1 m3; dla pozostałych odbiorców    - 4,21 zł + 7% VAT za  l m3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi pełniącemu obowiązki 
kierownika Gminnej Oczyszczalni Ścieków. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

        Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: uruchomienia z dniem  
22 maja 2010 r. Stałego Dyżuru Wójta od godz. 8:00 . 
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        Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny 
wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, regulaminu i składu komisji 
przetargowej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 94/5 o pow. 0,1100 ha 
(Księga Wieczysta nr WL1A/00023158/4) położonej w miejscowości Michalinek,  
w obrębie geodezyjnym Michalin, gm. Waganiec. 
Cena wywoławcza-22.130,- zł , Wadium - 2.000,- zł. 
Komisja przetargowa w składzie: Edward Musiał, Wojciech Mańkowski, Magdalena 
Kozłowska.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                 Następnie Wójt Gminy przedstawił informację w zakresie zamówień 
publicznych w omawianym okresie : w dniu 4 maja 2010r. została podpisana umowa na 
realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej   z   przyłączami   w miejscowościach:   
Wójtówka,   Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin". zadanie to współfinansowane jest 
ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania podstawowe  usługi    dla    gospodarki    i ludności wiejskiej  PB-I REMBUD" 
sp. z o.o., ul. Kruszyńska l b, 87-800 Włocławek. Wykonawca zaoferował następującą 
cenę brutto: 4.563.030,52 zł 
 
W dniu 10 maja 2010 r. została podpisana umowa na realizację zadania: Pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie współfinansowane 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki i Województwa Kujawsko-Pomorskiego    
z projektowanie mgr inż. Wiesław Bubak ul. zielona 47a 87-700 Aleksandrów Kujawski. 
Wykonawca zaoferował następującą cenę brutto: 58.316,00 zł. 
 
W   dniu    13   maja   2010   r.   została   podpisana   umowa   na   realizację   zadania: 
„Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo- 
rehabilitacyjną z miejscem rekreacji  i  obiektami    małej    architektury w Zbrachlinie".    
 
Zadanie   to   współfinansowane   jest   ze   środków   Programu Rozwoju   Obszarów   
Wiejskich   na   lata   2007-2013   w   ramach działania  „wdrażanie   lokalnych strategii      
rozwoju" dla  operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 
„odnowa i rozwój wsi" z Zakładem Budowlanym „MELBUD" ul. Włocławska 23  
a 87-617 Bobrowniki. Wykonawca zaoferował następującą cenę brutto: 519.436,17 zł 
 
W   dniu   19   maja  2010  roku  została  podpisana  umowa  na  realizację   zadania: 
„wykonanie  boisk  sportowych,  bez  zaplecza  sanitarno-szatniowego w ramach 
budowy kompleksu „moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Zbrachlin" z firmą 
Kaszub Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino - Leszno. Wykonawca 
zaoferował następującą cenę brutto: 732.840,63 zł. 
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W trakcie realizacji jest postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę poniżej 
14.000 euro dla zadania: „zakup wyposażenia do budynku zaplecza socjalnego  
w Zbrachlinie". 
  
             Z  pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności : jedno urodzenie, trzy 
małżeństwa, pięć zgonów, przyjęto jedno zapewnienie o zawarciu związku 
małżeńskiego, trzy wymeldowania poza gminę, trzy zameldowania na pobyt stały 
(spoza gminy),  trzy przemeldowania na terenie gminy, trzy zameldowania na pobyt 
czasowy (spoza gminy) , trzy zgłoszenia pobytu czasowego poza gminą, wydano dwa 
poświadczenia zameldowania, wydano trzydzieści odpisów skróconych aktów USC, 
udzielono osiem informacji adresowych na wniosek, wydano siedemnaście dowodów 
osobistych, przyjęto dwadzieścia osiem wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
Prawie rok temu złożony został wniosek o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie 
małżeńskie” po ponad 9 miesiącach w dniu dzisiejszym przyszła decyzja z Kancelarii 
Prezydenckiej o nadaniu tych odznaczeń , będzie to osiem par małżeńskich. 
 
             Z zakresu referatu budownictwa i dróg  : w wydano:4 zaświadczenia o braku planu 
miejscowego, 7 decyzji o warunkach zabudowy, 3 zawiadomienia o nadaniu 
numeru nieruchomości, 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
(związane z budową autostrady), 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 
l postanowienie opiniujące podział nieruchomości, l decyzję o rozgraniczeniu 
nieruchomości. 
 Wszczęto: l postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
2 postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, l postępowanie 
o wydanie decyzji zmieniającej decyzję celu publicznego (elektrownie wiatrowe). 
 Drogi: zamówiono znaki drogowe na drogi gminne, opracowano dokumentację 
na remont drogi gminnej w Przypuście. 
 Skomunalizowano: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko - Pomorskiego 
dokonano komunalizacji mienia Skarbu Państwa- działka nr 143 w Brudnowie 
(cmentarz). 
 
Przetargi: 
 W dniu 12.05.2010 r. przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 145/5 o pow. 2,5500 ha (KW WL l A/00020178/9 położonej  
w Sierzchowie (w skład której wchodzą budynek byłej szkoły podstawowej oraz zespół 
pałacowo - parkowy: dwór z oficynami, park) - cena wywoławcza 600.000,00 zł  -wynik 
negatywny nikt nie przystąpił do przetargu, 
 W dniu 21.05.2010 r. przeprowadzono I 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 - wynik negatywny nikt nie przystąpił do przetargu, 
 W dniu 27.05.2010r. przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu nr  175 o pow.  0,0732 ha (Księga Wieczysta 
nr WL1A/00023158/4), położonej  w miejscowości Niszczewy, gm. Waganiec - cena 
wywoławcza   11.550,00   zł   +VAT-wynik negatywny nikt nie przystąpił do przetargu. 
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 Z działalności referatu podatków wpłynęły trzy podania o umorzenie zaległości 

podatkowych , jedno podanie zostało rozparzone pozytywnie na kwotę 404,00 zł. 
Wpłynęło jedno podanie o odroczenie  terminu płatności podatku i jedno podanie  
o rozłożenie na raty podatku, które sa w toku postępowania. Firma „Jantur” sp. z o. o. 
złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych do 31.07.2010r. 
Wysłano pismo o dostarczenie dokumentów. 
 
            Z pracy referatu poboru podatków wystawiono trzy upomnienia dla osób 
fizycznych oraz jedenaście dla osób prawnych, wystawiono sześć tytułów 
wykonawczych, wydano pięć decyzji na dodatki mieszkaniowe. 

 

           W zakresie działalności kadr : w Urzędzie Gminy odbywali praktykę zawodową: 
od 12.04.2010 r. do 07.05.2010 r. Magdalena Lamparska, uczennica Zespołu Szkół 
Ekonomicznych we Włocławku, od 04.05.2010 r.   do   21.05.2010 r.    Kamil Romański,    
uczeń    Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku. 
Obecnie praktykę odbywa od 10.05.2010 r. do 04.06.2010 r.  Marta Cygan, studentka  
3 roku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. 
została zawarta umowa Nr 13/2010 w dniu 19.05.2010 r. w sprawie organizacji 
i    finansowania    robót    publicznych    na    okres    czasu    od    20.05.2010 r.  
do 30.09.2010 r. W ramach umowy zatrudniono w Urzędzie Gminy 3 bezrobotnych 
na stanowiskach robotników melioracyjnych, 4 bezrobotnych na stanowiskach 
robotników   drogowych   oraz   3   bezrobotnych   na   stanowiskach   robotników 
przy konserwacji terenów zieleni (razem zostało zatrudnionych 10 osób). 
W ramach współpracy z powiatowym Urzędem Pracy w Aleks. Kuj. od 02.06.2010 r. 
zostanie zatrudnionych w Urzędzie Gminy 5 osób do odbycia stażu, na stanowiskach 
administracyjnych. 

Kultura: w dnia 29.05.2010 r. od godz. 10°° na boisku sportowym w Zbrachlinie 
odbędzie się festyn z okazji „Dnia Dziecka", w dnia 06.06.2010 r. na boisku sportowym 
w Zbrachlinie odbędzie się VI Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych (do udziału 
zgłosiły się orkiestry dęte OSP z: Świedziebni, Kowala, Aleksandrowa Kuj., Zakrzewa. 
Honorowym gościem festiwalu będzie Orkiestra Dęta KWK „Murcki - Staszic" 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego.  

 

         Z pracy referatu  rolnictwa i ochrony środowiska: dla przedsięwzięcia    
powierzchniowe   wydobycie   kopaliny   pospolitej   kruszywa naturalnego ze złoża 
„Zbrachlin" na dz. 23/14 w Śliwkowie i dz. nr 49/3, 50/3,  51/1  i 52 w Starym 
Zbrachlinie. Wystąpiono   o   uzgodnienie   warunków   realizacji   przedsięwzięcia   -
do Regionalnego Dyrektora   Ochrony   Środowiska   w   Bydgoszczy  (przesyłając 
raport oddziaływania przedsięwzięcia), wystąpiono o wydanie opinii do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. (przesyłając raport 
oddziaływania przedsięwzięcia).  
 
 
 



 9 

 
Dla  przedsięwzięcia  powierzchniowe   wydobycie   kopaliny   pospolitej   kruszywa 
naturalnego ze złoża Michalin I w związku z poszerzeniem obszaru wydobycia  
o działki 64/1, 62/1, 62/2 62/3 w Michalinie: wystąpiono   o   uzgodnienie   warunków   
realizacji  przedsięwzięcia   -   do   Regionalnego Dyrektora   Ochrony   Środowiska    
w   Bydgoszczy  (przesyłając   raport   oddziaływania przedsięwzięcia). 
Wystąpiono o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Aleksandrowie Kuj. (przesyłając raport oddziaływania przedsięwzięcia). 
Wydano 4 szt. decyzji na usunięcie drzew. 
Wystąpiono ponownie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Bydgoszczy w sprawie  usunięcia  przyczyn  niedrożności   urządzeń melioracyjnych  
w  miejscowości Konstantynowo. 
Ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na strome internetowej nabór zgłoszeń 
na organizowany konkurs - najładniejsza posesja 2010r. w Gminie Waganiec. 
Wydano 3 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. 
Wykonano zestawienie oraz   analizę   zebranych   ankiet   dotyczących przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 

                Następnie Wójt Gminy przedstawił informacje nt. przebudowy i remontu 
„jedynki” . W dniu 18 maja br. odbył się protest mieszkańców w formie zgromadzenia. 
Protest ten odbył się bez blokowania jedynki bez wystąpień, był to protest pokojowy 
i po godzinie się zakończył. Prawdopodobnie na wskutek tego został w dniu 20 maja 
br. zaproszony na spotkanie do Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Bydgoszczy w sprawie „Rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 1  
w km 221+200 do km 233+ 717 i związane z tym problemy komunikacyjne z drogami 
lokalnymi zgłoszone przez władze samorządowe” – przedstawił notatkę z tego 
spotkania stanowi ona zał. Nr 2  do protokołu. 

W dniu 2 czerwca br. przyjeżdża na to miejsce koordynator tych remontów inż. 
Władysław Wrona - Wydział Realizacji Inwestycji w sprawie rozmów nad potencjalną 
rozbudową tej drogi w Siutkowie, przynajmniej taką sygnalizację wyraził podczas 
rozmowy telefonicznej  - chodziło o niektóre działki na tym terenie, lokalizacji 
rozbudowy tej drogi. 
Natomiast ten skrót – rozbudowa drogi powiatowej na długości ok.1800 m, to wstępnie 
rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych nad wzmocnieniem tej drogi 
powiatowej  przez Zbrachlin Wieś. Wnioskował o poszerzenie tej drogi, okazuje się, że 
nie jest to możliwe. Budowa na obecnym kształcie pasa jezdni i zajęcie rowu na 
potencjalny chodnik. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stawia alternatywę, albo 
Zbrachlin, albo Siutkowo -  tym, że pod koniec tego spotkania  te deklaracje już nie były 
tak wyraźne. Po posiadanej wiedzy na temat rozmów wydaje się , że można powalczyć 
o jedno i drugie, ale jaki będzie efekt, będzie interweniował na bieżąco. Wstępne 
rozmowy z mieszkańcami zostały przeprowadzone i raczej wyrażają zgodę na wykup 
części tych nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi – jeśli będzie to 
konieczne, to zostanie spisane stosowne porozumienie z mieszkańcami. 
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                 Poinformował, również, że drogi gminne nie były naprawiane i nie 
analizował sugestii, które drogi lokalne powinny być w pierwszej kolejności 
naprawiane – postanowił wstrzymać się z informacją na ten temat.  

Uzgodni z sołtysami jakie to mają być drogi. W materiałach jakie radni otrzymali 
na dzisiejszą sesję są zawarte zmiany w budżecie, gdzie radni po zapoznaniu się z ich 
treścią mogli zauważyć, iż jest więcej środków finansowych niż przewidywał, na zakup 
materiałów do utrzymania dróg gminnych wraz z kosztami transportu przewidziano 
dodatkową kwotę 82.470 zł- dzięki Pani Skarbnik, która dokonała tych przeliczeń.  
Z tego powodu proponuje, aby skumulować te środki i zdecydować się na zlecenie 
wykonawstwa przez firmę z zewnątrz. Będzie to trochę mniej dróg, ale rzetelniej  
i szybciej wykonane. 
 
Radny M.Dyko – poprosił o przedstawienie wniosków z poprzedniej sesji. 
 

Wójt -  poinformował, że sekretarz obrad nie spisał wniosków na ostatniej sesji , gdyż 
ich nie było, były tylko zapytania radnych. 
 

Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i podziękowała Wójtowi za przedstawioną 
informację z pracy. 
 
Ad.6 

Przewodnicząca 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 w pierwszej kolejności omowi proponowane 
zmiany przez Wójta które są zawarte w materiałach wyłożonych  przed obradami. 
Różnic w stosunku do I wersji jest kilka i dotyczą spraw, które wystąpiły w ostatnich 
dniach: wpłynęła darowizna pieniężna na wsparcie Festiwalu Orkiestr Dętych; 
zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej; wpłynęła dotacja celowa na 
pokrycie kosztów związanych z akcją przeciwpowodziową, uległ awarii samochód 
Volkswagen; zdecydowano o zakupie garażu blaszanego; zmniejszono o 2700.000 zł 
nakłady na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji.   
  Następnie omówiła dochody: 

Dział 010 – Rolnictwo : decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 
maja 2010 r, zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 112.130 zł z przeznaczeniem na 
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 
kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu w pierwszym okresie płatniczym 
2010 r. 

Dział 600 – Drogi Gminne : zwiększono o 5.000 zł dochody budżetowe o kwotę 
uzyskaną w miesiącu kwietniu br. ze sprzedaży autobusu AUTOSAN. 
 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa: o kwotę 30.000 zł planowaną do 
uzyskania w wyniku zamiany działki w m. Wiktoryn zwiększono planowane dochody 
budżetowe.  
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Zwiększono również o 2.208 zł planowane wpływy z tzw. różnych dochodów 
budżetowych. 
 

Dział 750 – Administracja Publiczna: w dniu 19 maja 2010 r. wpłynęła darowizna 
pieniężna, ze wskazaniem, że ma być przeznaczona  na wsparcie VI Waganieckiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych. Kwotę 5.000 zł przekazało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„MAT-BUD” z miejscowości Zławieś Wielka. 
 

Dział 751 – Wybory: na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego we Włocławku  została przyznana dotacja celowa na sfinansowanie 
zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na I głosowanie oraz na ewentualne 
głosowanie ponowne w dniu 04 lipca 2010 r. 
przyznano kwotę 9.904 zł. Kwota ta nie obejmuje środków na diety dla członków 
obwodowych komisji wyborczych, informacja w tym zakresie zostanie przekazana  
w terminie późniejszym. 
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa: decyzją 
Wojewody z dnia 25 maja 2010 r. zwiększono dotacje celowe o 600 zł z przeznaczeniem 
na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. 
 

Dział 756 – Dochody z podatków i opłat lokalnych: zwiększono planowane 
dochody  o następujące kwoty: z tytułu opłat za koncesje o 1.400 zł, z podatku od 
czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o 20.000 zł oraz o 5.000 zł z tytułu odsetek 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych. Realizacja tych 
dochodów jest wyższa od zakładanych kwot, stąd możliwości urealnienia planów. 
Realizacja tych dochodów jest wyższa od zakładanych kwot, stąd możliwości 
urealnienia planów. 
 

Dział 758 – Różne Rozliczenia: wprowadzono do budżetu kwotę 34.590 zł 
zdeponowaną na rachunku bankowym. Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji 
umów zawartych w roku 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL 
zs. Wrocław i dotyczy okresu od marca do maja 2007 r. Firma zaprzestała wystawiania 
faktur. Zastosowano art. 118 KC – trzy letni okres przedawnienia roszczeń.  

Minister Finansów decyzją z dnia 18 maja 2010 r. zmniejszył część wyrównawczą 
subwencji ogólnej o kwotę 2.208 zł. 
 

Dział 801 – decyzją Wojewody z dnia 12 kwietnia 2010 r. zwiększono dotacje 
celowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.  
Został uwzględniony wniosek złożony w roku ubiegłym przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Zbrachlinie. Ponadto zwiększono o 44.500 zł dotacje celowe na 
pokrycie 50 % kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Brudnowie. Zadania zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach „Rządowego 
Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu 
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bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 
podstawowych . 
 

Dział 852 – Pomoc Społeczna: decyzją Wojewody wym. w rozdz. 010 zwiększono 
również plan dotacji celowych o 36.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 
okresowych.  

Kolejną decyzją Wojewody zwiększono dotacje celowe o 3.000 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę 
socjalną w środowisku w roku 2010. 
 

Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej: w dniu 14 maja 
2010 r. został podpisany Aneks  do Umowy ramowej projektu systemowego 
„Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on kontynuację programu 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od roku 2008. Koszt 
całkowity tegorocznego Projektu wyniesie 121.747 zł, przy dotacji 108.964 zł. 

  
W dalszej części Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki: 

Dział 010 – Rolnictwo: otrzymaną dotację celową w kwocie 112.130 zł 
rozdysponowano w następujący sposób: 109.931 zł na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych oraz 2.199 zł na pokrycie kosztów postępowania 
poniesionych tego tytułu. 
 

Dział 600 – Drogi Gminne: na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych 
wraz z kosztami transportu przewidziano dodatkową kwotę 82.470 zł. 

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach środków zaplanowanych 
na opracowanie inwentaryzacji dróg gminnych. Kwotę 20.500 zł przemieszczono z poz. 
zakup usług do poz. wynagrodzenie bezosobowe (pozostawiając w tym samym 
rozdziale), natomiast kwotę 4.150 zł również z poz. zakup usług do poz. zakup 
programów komputerowych, licencji (do rozdziału Urząd Gminy).  
Zostanie zakupione oprogramowanie do ewidencji dróg. Program umożliwia także 
wprowadzenie danych o oznakowaniu dróg oraz opracowanie internetowej mapy dróg. 
 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : zaplanowano kwotę 30.000 zł konieczną 
do dokonania zamiany działki w m. Wiktoryn. 

Zmniejszono o 3.700 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów podziału 
nieruchomości, rozgraniczenie działek. 
 

Dział 750 – Administracja Publiczna: zmniejszono o 4.000 zł środki na działalność 
promocyjną gminy, przeznaczając dla Klubu Seniora MIMOZA, działającego przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej. 
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Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 5.000 zł zostanie przeznaczone na 
opłacenie kosztów usług związanych z organizowanym w dniu 06 czerwca 2010 r.  
VI Waganieckim Festiwalem Orkiestr Dętych. 
Na pokrycie kosztów remontu samochodu Volkswagen zaplanowano kwotę 5.000 zł. 
 

Dział 751 – Wybory: kwotę 9.904 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego 
przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta RP. 
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa : w dniu  
23 kwietnia 2010 r. wpłynął wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszycy 
z prośbą o sfinansowane zakupu czterech kompletów mundurów koszarowych. 
Przeznaczono kwotę 1.300 zł. 

W dniu 18 maja 2010 r. wpłynął kolejny wniosek od Gminnego Komendanta 
OSP. Został uwzględniony w całości. Zwiększono o 5.000 zł środki na opłacenie 
rachunków za zużytą energię elektryczną przez Jednostkę ze Zbrachlina. Długotrwała  
i intensywna zima wpłynęła na znacznie wyższe niż w poprzednich latach zużycie 
energii do ogrzewania garażu, w którym przechowywany jest zarówno samochód 
bojowy i inne wyposażenie. Na pokrycie kosztów badań lekarskich członków OSP  
z terenu całej gminy (25 osób) biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych przeznaczono kwotę 3.000 zł. Obowiązek taki wynika za zmienionych 
przepisów prawa pod koniec ubr. 
Zmniejszając o 380 zł środki na opłacenie usług telefonii komórkowej oraz o 600 zł 
zakup materiałów, zwiększono o łączną kwotę 980 zł środki na opłacenie usług dla 
Jednostki ze Zbrachlina. 

Otrzymaną dotację celową w kwocie 600 zł przeznaczono na zakup materiałów  
a konkretnie (paliwa zużytego przez jednostki OSP do patrolowania terenów 
zagrożonych powodzią). 
 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie: w ramach środków pochodzących z dotacji 
celowej zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Zbrachlinie 
za12.000 zł oraz wybudowany plac zabaw w Brudnowie za 89.000 zł. 
Wycofano środki własne zagwarantowane na budowę placu zabaw w Zbrachlinie  
w wysokości 38.400 zł w związku z brakiem dofinansowania. 

Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów szkół przeznaczając 
następujące kwoty na poszczególne zadania: zwiększono o 1.800 zł plan finansowy SP 
Zbrachlin z przeznaczeniem na zakup zaworu mieszającego wraz z napędem kotła 
grzewczego;  przyznano kwotę 2.000 zł dla Zespołu Obsługi Szkół na pokrycie kosztów 
pobytu czwórki dzieci z terenu naszej gminy w Punkcie Przedszkolnym w Świętem  
w okresie I-VIII.2010 r.; zwiększono plan finansowy SP Brudnowo o 1.200 zł (materiały 
600 zł + zakup usług 600 zł) w związku z koniecznością naprawy dachów na 
budynkach szkolnych; w ramach planu finansowego stołówki szkolnej w Zbrachlinie 
dokonano następujących przemieszczeń: kwotę 5.000 zł zaplanowaną na zakup usług  
w ramach remontu pomieszczeń przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni (patelnia 
elektryczna). 
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Natomiast kwotę 3.500 zł ujętą w budżecie na zakup materiałów związanych  
z remontem przeznaczono na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń kuchni. 
Projekt pozwoli określić zakres koniecznych prac jak również wysokość potrzebnych 
środków finansowych; wycofano środki na budowę placu zabaw w Zbrachlinie w 
związku z nie otrzymaniem dofinansowania od Wojewody, jest to kwota 38.400 zł; 
wydatki przedszkoli zwiększono o 2.030 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, 
zmniejszając poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.130 zł; plany finansowe 
oddziału przedszkolnego zwiększono o 2.900 zł również na odpis na ZFŚS, zmniejszając 
dodatkowe wynagrodzenie roczne o 700 zł; przesunięto kwotę 350 zł z usług telefonii 
stacjonarnej do komórkowej dla Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu  
w związku z załatwianiem niezwłocznych spraw poza siedzibą jednostki. 
 

Dz. 852 –Pomoc Społeczna: dotację w wysokości 36.025 zł przeznaczono na 
wypłatę zasiłków okresowych. 

W związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 3.000 zł częściowo zmieniono 
źródło finansowania dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną  
w środowisku. Zmniejszając środki własne, zwiększono środki pochodzące z dotacji 
celowej. 

W dniu 20 kwietnia 2010 r. wpłynął wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o dokonanie zmian w planie finansowym Ośrodka: zmniejszając 
poz. zakup usług o 176 zł zwiększono jednocześnie poz. pozwalającą uregulować 
czynsz za użytkowany lokal. Ponadto zmniejszając o 3.300 zł poz. wynagrodzenia 
osobowe pracowników zwiększyć poz. wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika  
z odmiennego niż zakładano w budżecie sposobu prowadzenia księgowości Ośrodka. 
Ponadto zwiększono o 1.000 zł środki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców  
w schronisku. 

Kolejny wniosek Kierownika GOPS-u dotyczył zmiany klasyfikacji budżetowej  
w zakresie zasiłków celowych z § 3110 na § 3119 w stosunku do kwoty 4.284 zł,  
co pozwoli na pokrycie w części wkładu własnego gminy w ramach realizowanego 
Programu Systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej”. 
 

Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej: stosownie do 
podpisanego Aneksu do Umowy ramowej projektu systemowego „Aktywizacja osób 
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki należy zadanie umieścić w planie finansowym. Koszt całkowity 
tegorocznego Projektu wyniesie 121.747 zł, przy dotacji 108.964 zł, różnicę stanowi 
wkład własny gminy tj. zasiłki celowe i okresowe. 
 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: zmniejszono  
o 2.700.000 zł planowane nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, 
Zbrachlin i Waganiec”.  
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W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania wyłoniono 
wykonawcę znacznie poniżej wartości kosztorysowej zadania jak również część 
zadania początkowo planowanego do realizacji w roku 2010 przeniesiono na rok 2011. 
 

Dział 921 – Działalności Kulturalna: zrealizowano wniosek Gminnej Biblioteki 
Publicznej z dnia 17 maja 2010 r. i zwiększono dotację podmiotową o kwotę 4.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup materiałów a konkretnie obuwia do stroju dla członków 
Klubu Seniora MIMOZA. 
 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport: na pokrycie kosztów zatrudnienia od dnia 
01 czerwca 2010 r. na ½ etatu osoby dbającej o pomieszczenia socjalne, nowo 
wybudowane na boisku sportowym w Zbrachlinie przewidziano kwotę 6.520 zł 
(wynagrodzenie + pochodne). 

Zaplanowano zakup garażu blaszanego, który zostanie postawiony na terenie 
boiska sportowego w Zbrachlinie. Będzie w nim przechowywana kosiarka i inny 
podręczny sprzęt do utrzymania boiska. Przeznaczono kwotę 2.000 zł. 

W związku z wypowiedzeniem z dniem 30 czerwca 2010 r. umowy-dzierżawy 
pomieszczeń na boisku sportowym w Zbrachlinie zmniejszono planowane środki na 
ten cel o 3.300 zł.   

Dokonano zmian w zakresie inwestycji wieloletnich: „budowa ścieżki 
rowerowej” w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – zmieniono wartość zadania 
do kwoty 156.316 zł, jest to 40 % kosztów przypadających na naszą gminę, pozostałe 60 
% będzie pokrywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które otrzyma 
Beneficjent tj. ZGZK. 
Udział gminy będzie płatny ze środków własnych w roku 2010 w wysokości 6.738 zł 
oraz w 2011 r. w kwocie 149.578 zł; wprowadzono nowe zdanie pn. „zakup tablic 
interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa 
kujawsko-pomorskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgłoszono 
zapotrzebowanie na 9 szt. tablic, co daje wartość 117.000 zł. Całkowita wartość wkładu 
własnego (25 %) to 29.250 zł. 
Zadanie zostanie zrealizowane w 2011 r. 
 

Przewodnicząca rady – otworzyła dyskusję. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, czym będzie się 
zajmowała osoba która będzie przyjęta na ½ etatu od 1 czerwca br. , i co będzie należało 
do jej zadań. 
 
Wójt – poinformował, że prace związane z budową budynku socjalnego na boisku w 
Zbrachlinie zostały zakończone i będzie tam potrzebny zarządca tym budynkiem tj. 
osoba otwierająca, zamykająca i utrzymująca porządek na tym obiekcie, później będzie 
to połączone z obiektem kultywowanego stawu w Zbrachlinie – tam też trzeba będzie 
zaglądać, dokonywać ewentualnych naprawy w tym obiekcie. Ale w tym pierwszym 
etapie będzie realizowana działalność tego budynku – czyli udostępniać obiekt 
orkiestrze – festiwal Orkiestr Dętych i rożne inne spotkania.  
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Obecnie potrzebna jest osoba , która na bieżąco będzie wietrzyć te pomieszczenia, 
sprzątać . W obiekcie działa klimatyzacja , wyciąg, ale jest to wszystko jeszcze świeże  
i pojawia się wilgoć. Głównym celem jest utrzymanie obiektu w  ruchu przez tą 
przyjętą osobę. 
Będzie się starał znaleźć osobę, która jest emerytem z grupą inwalidzką, wówczas 
zmniejszają  się odczuwalne skutki przyjmowania pracowników interwencyjnych robót 
publicznych. Gdyż każde przyjęcie fizyczne osoby z zewnątrz powoduje wzrost składki 
na PFRON, składki na aktywizację osób bezrobotnych z grupą inwalidzką .Natomiast 
każde przyjęcie osób z grupą inwalidzka obniża te składki. Dlatego preferuje taką osobę 
do przyjęcia na to stanowisko, aby odciążyć finanse gminy, jeżeli chodzi o składki. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że była mowa o zakupie materiałów na utrzymanie 
dróg gminnych wraz z środkami transportu przewidziano dodatkową kwotę  82.470 zł. 
- jak rozumie , to jest dodatkowa kwota na zakup materiału ? 
 
Wójt – jest to kwota która została dołożona do poprzednich wydatków. 
 
Radny Dyko – zwrócił się z zapytaniem, ile pozostało z tego , co było przeznaczone  
i gdzie został zakupiony towar? 
 
Wójt – poinformował, że na drogi przeznaczona była kwota ok. 100 tys. - na materiał  
i transport, z tego zamówiony został materiał – kruszywa betonowego za ok. 70 tys. zł  
o granulacie 0-40 mm pochodzący z rozbiórki wiaduktów i składowany został na placu 
w m.Ariany. Materiał dostarczyło Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dźwigar” 
Włocławek. Pozostała kwota ok. 30 tys. zł i do tego należy dołożyć kwotę ujętą  
w dzisiejszych zmianach ok. 82 tys. zł , na drogi pozostanie jeszcze łącznie ok. 112 tys.zł 
na materiał i transport. 
Ten zakupiony materiał wystarczy na pokrycie 1200 m dróg , kruszywo to jest dość 
grube i nadaje się pod spód na zaklinowanie. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , czy jest już potencjalny pracownik na to 
stanowisko pracy?  , chodzi o budynek socjalny w Zbrachlinie. 
I drugie pytanie, czy ten remont samochodu, te 5 tys. zł, to jest kapitalny remont tego 
samochodu? 
 
Wójt – poinformował, że propozycja została przedstawiona w zmianach budżetowych , 
Rada Gminy w dniu dzisiejszy się do niej przychyliła, to teraz będzie mógł 
przeprowadzić dalsze działania w sprawie naboru. 

Ten samochód miał awarie 2 dni temu podczas wyjazdu do Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu i musiał być zaholowany, okazało się, że pękł zawór  
i spowodował wchodzenie układu rozrządu i głowicy. Została zrobiona analiza 
kosztów w Zakładzie Specjalistycznym i ten  koszt remontu wyniósł by ok. 10.tys.,  
w związku z czym zdecydował się na wycofanie i zlecenie tego rzemieślnikowi, 
wycenił on koszt naprawy na 5 tys. zł. i dlatego propozycja o przesunięcie o tą kwotę. 
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Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – Panią M.Kulińską . 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformowała,  że komisja po uzyskaniu wyjaśnień  Pani 
Skarbnik przyjęła pozytywnie proponowane zmiany . 
 

Przewodnicząca Rady –  zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i następnie poddała pod głosowanie  projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXVII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 
– stanowiący  zał. nr 3 do protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/207/10 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/180/09 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec na rok 2010 .  – stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu.” 

 

Ad.7 

Przewodnicząca Rady Monika Szejner – dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/196/10 z dnia  
31 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie 
planowanego  deficytu budżetu.  
Poinformowała, że radni przed obradami otrzymali materiały dotyczące projektu tej 
uchwały. 
 
Następnie przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXIV/196/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

 
W związku z zakończeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowościach: Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec" 
należy urealnić zarówno wartość kosztorysową zadania jak i źródła jego finansowania, 
w tym planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Zmniejszono kwotę pożyczki z 3.793.900 zł do 2.682.000 zł, w tym: wysokość 
transzy do uruchomienia w roku 2010 - 1.400.000 zł oraz w roku 2011 -1.282.000 zł. 
 
Otworzyła dyskusję. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/196/10 z dnia 31 marca 2010 r.  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu i zarządziła głosowanie nad jego treścią – stanowi on zał. nr 5 do 

protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXVI/208/10 zmieniającą uchwałę  

Nr XXXIV/196/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu  – stanowi ona zał. Nr 6 do 

protokołu.” 

 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. informacja  
o działalności Rady Powiatu Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Aleksandrowie 
Kujawskim w  2009”. Na obrady zostali zaproszeni przedstawiciele Izby Rolniczej z 
terenu gminy Waganiec, poinformowała, że przedstawiciele nie mogli przybyć , dlatego 
przedstawi pisemną część informacji  - stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Rada Gminy przyjęła informację o działalności Rady Powiatu Kujawsko - 

Pomorskiej Izby Rolniczej w Aleksandrowie Kujawskim w  2009 . 

 
Ad.9 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że goście zaproszeni w związku z punktem: 
sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” za 2009 rok, 
poprosiła o zabranie głosu Pana Jerzego Nowaka . 
Przedstawiciel Klubu odczytał sprawozdanie -  stanowi ono załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego 

„Sadownik” za 2009 rok . 

 

Radny S.Szudzik – złożył wniosek o 10 min. przerwę. 
 
Na wniosek radnego Przewodnicząca rady – zarządziła 10 min. przerwę godz. 1142 
 

Ad.10 

Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady – godz. 1205 i otworzyła 
następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Waganiec”. W materiałach radni otrzymali projekt 
uchwały wraz z załącznikiem , poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że uchwała ta , to uporządkowanie zapisów uchwały z ubiegłego 
roku . Wówczas Rada Gminy przyjęła ta uchwałę. W sensie fizycznym , jeżeli chodzi o 
sprawy finansowe, to nic się nie zmieniło, natomiast powstały usunięte fragmenty , 
które według Nadzoru Wojewody powstały w wyniku złej interpretacji przepisów . 
Regulamin ten został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi na terenie 
gminy. 
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Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Waganiec”  – stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/209/10  w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec”  – stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie: kryteriów i trybu  przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli gminy Waganiec. Kryteria te zostały uzgodnione w 
przedstawicielami związków zawodowych. Projekt uchwały został przesłany wraz  
z materiałami na sesję, zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi ? 
Brak uwag i zapytań z sali. 
Przewodnicząca Rady – przestawiła projekt uchwał w sprawie: kryteriów i trybu  
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gminy Waganiec 
i zarządziła głosowanie  – stanowi on zał. nr 11 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXVI/210/10  w sprawie: kryteriów i trybu  

przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gminy 

Waganiec - stanowi ona zał. Nr 12 do protokołu.” 

 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną,  
specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia  
o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin zatrudnionych w  placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę 
Waganiec.  
 Jest to sprostowanie uchwały która podlega publikacji, była ona przyjęta na 
poprzedniej sesji – zmieniła się w niej treść paragrafu 5 „Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2010 r.” W materiałach radni 
otrzymali projekt uchwały, poprosiła o wgląd i otworzyła dyskusję. 
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W związku z brakiem dyskusji Przewodnicząca rady – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną,  specjalistyczne zajęcia 
rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  
w  placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę Waganiec i zarządziła 
głosowanie – projekt stanowi ona zał. Nr 13 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/211/10  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną,  

specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia  

o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin zatrudnionych w  placówkach oświatowych  prowadzonych przez 

gminę Waganiec – stanowi ona zał. Nr 14 do protokołu. 
 

Ad.13 

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu przyjętego porządku obrad tj. 
zapytania i interpelacje radnych  
 

Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budynku socjalnego  
w Zbrachlinie, głownie chodzi o toalety dla publiczności, dla osób z zewnątrz. 
Kilkakrotnie poruszał ten temat już podczas budowy tego obiektu – prosił z-cę Wójta  
o zmianą projektu, aby były drzwi z zewnątrz obiektu do toalet użytku publicznego. 
Na chwilę obecną jest piękny obiekt – jak wejdą osoby z zewnątrz , czasem nietrzeźwe , 
to poniszczą te ściany na korytarzach , drzwi i umywalki mogą ulec zniszczeniu. 
Jego zdaniem , aby tego malowania i innych napraw uniknąć , należy wynająć TOI- TOI 
– stwierdził, że popiera go Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i inni radni.  
 

Radny W.Kulpa – stwierdził, że to jest zły pomysł, bo np. gościom będzie można 
skorzystać z toalety, piłkarzom i innym osobom, a pozostali mieszkańcy mają korzystać 
z TOI – TOI. Jeżeli chodzi o porządek, to czy z tych pomieszczeń będą korzystać 
piłkarze, czy inni, to nie uchroni się przed malowaniem. Jeżeli będzie zatrudniony 
gospodarz , to będzie pilnował tam porządku. 
 
Wójt – poinformował, że ten budynek był przygotowany jako samodzielny budynek,  
w sensie użytkowania. Toalety i powierzchnia użytkowa były przygotowane dla 
użytkowników tego obiektu, nie dla osób z zewnątrz. Jest możliwość przed złożeniem 
wniosku  do Urzędu Marszałkowskiego o takiej zmianie jak np. przystosować toalety  
i wejście wykonać od zewnątrz. Jednak inne parametry ma szalet publiczny, a inne do 
użytku wewnętrznego. Te obecne toalety – było zakładane, że nie będą one dostępne do 
szerokiej widowni – po prostu się do tego nie nadają, muszą być inne parametry. 
Zgadza się na uroczystości wynajmować toalety przynajmniej na początku, a później 
jak powstanie kanalizacja sanitarna pomyśli o wybudowaniu szalet zewnętrznych. 
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Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem dlaczego uległ zniszczeniu chodnik przy 
szkole w Zbrachlinie i jakim kosztem to było zbudowane i należałoby uwzględnić 
wnioski mieszkańców , że powinien być tam odpływ ściekowy z niecki tego zjazdu. 

Poinformował, że Wójt wspomniał o drodze w m.Przypust, chciałby się 
dowiedzieć na jakim odcinku.  

Zwrócił się również w sprawie oświetlenia ulicznego, gdyż w budżecie są 
przewidziane środki finansowe, czy są prowadzone rozmowy gdzie ma być to 
oświetlenie , w których miejscowościach , i czy jest też ujęty Przypust , gdyż składał taki 
wniosek. 

Następne pytanie dotyczyło stołówki w Szkole w Zbrachlinie – Komisja Oświaty 
była tam i ten stan kuchni jest krytyczny, fatalny i tam nie można pracować w takich 
warunkach. Zakup jednej patelni nie załatwi tam sprawy, jeżeli chcemy utrzymać tą 
stołówkę z kuchnią , należy poprawić tam te warunki. 
           Czy jest potencjalny kandydat na to stanowisko – budynek socjalny  
w Zbrachlinie ? 

W m.Szpitalka spływ wody jest duży, gdyż do Wisły w ciągu doby idzie tej 
wody dużo. Przepust który był naprawiany nie spełnia wymogów. Jego sugestia  
i mieszkańców tam powinno być założone co najmniej 2-3 rur betonowych o większym 
przekroju. Co zwiększy przepływ tej wody w stronę Wisły. 
 
Wójt – poinformował, że chodnik przy szkole w Zbrachlinie kosztował gminę o koszt 
krawężnika , który zakupiony został , natomiast wszystkie pozostałe prace i materiały 
zostały wykonane nie ze środków gminy. To nie prawda, że te zniszczenia powstały  
w wyniku opadów wody. Ten krawężnik został rozjeżdżony przez samochody które 
uczestniczyły w objeździe z krajowej jedynki . 
Przepust w m.Szpitalka wszystkie uszkodzenia zostaną naprawione.  
Natomiast droga w miejscowości Przypust będzie naprawiana od Kościoła. 
Jeżeli chodzi o stanowisko pracy jako osoby nadzorującej w budynku socjalnym  
w Zbrachlinie, to kandydaci są, jest już ich kilku z którymi rozmawiał prywatnie, 
wówczas nie wiedział jaka będzie decyzja Rady Gminy, w chwili obecnej może 
rozpocząć nabór. 
W sprawie kuchni w szkole w Zbrachlinie, po raz kolejny stwierdza, że nie jest 
dyrektorem tej szkoły – to jest w gestii dyrektora szkoły. 
 
Radna M.Kulińska – poruszyła sprawę powodzi i zaproponowała, aby zorganizować 
pomoc dla konkretnej gminy, która ucierpiała w wyniku tej powodzi. Jeżeli radni 
wyraziliby zgodę, to proponuje wybrać gminę Płocka . Uważa, że społeczeństwo naszej 
gminy włączyło by się do tej akcji. 
Zwróciła uwagę na tablicę ogłoszeń, i te słupy ogłoszeniowe, na których są informacje 
często po terminie, kto ma się tym zajmować , aby były aktualne ogłoszenia? 
Jak wygląda sprawa przetargu na drogi w miejscowości Wólne – Bertowo, Kolonia 
Święte, kiedy ogłoszenie ? 
 

Wójt – poinformował, że w sprawie ogłoszeń, to odpowiada ten co wiesza,  
i on powinien sprzątać.  
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Jeżeli chodzi o przetarg , to ogłoszony zostanie za 2 miesiące , a wyłoniony wykonawca 
przewiduje, że w miesiącu lipcu. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań i interpelacji z sali zamknęła 
dyskusję. 
Radni J.Nowak i S.Murawski – opuścili obrady  
 

Ad.14 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i  udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 

Poinformowała, że wpłynął wniosek od Pana Wójta Gminy na wniosek mieszkańca 
Kulpy Krzysztofa w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej – kserokopie materiałów 
w tej sprawie radni otrzymali przed obradami , poprosiła o wgląd do niech – stanowią 

one zał. nr 15 do protokołu. Poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia. 
 
Wójt – odniósł się do kopi mapy numerycznej na której jest przebieg proponowanej 
drogi, wstępny projekt podziału działki w uzasadnieniu wnioskodawca uzasadnia, iż 
zwiększy się w ten sposób bezpieczeństwo dzieci , ułatwiona zostanie komunikacja dla 
samochodów ciężarowych, które oczekują na załadunek przy gospodarstwie Pana 
Kulpy.   
 
Radny M.Dyko – poinformował, że jeśli odbędzie się bez kosztowo dla gminy , to tak , 
ale też jest potrzebna jego zdaniem -  opinia mieszkańców, którzy mieszają w pobliżu. 
 
Wójt – stwierdził, że pewnych kosztów się nie uniknie, gdyż zmienia się przebieg 
drogi, jednak chciałby uzyskać zdanie – opinię  Rady Gminy, aby zacząć prace w tym 
kierunku . 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik – stwierdziła, że mieszkańcy powinni się 
wypowiedzieć w tej kwestii, gdyż uczęszczają tą drogą . 
 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy w sprawie 
podziału działki Pana K.Kulpy i zmiany przebiegu drogi gminnej z prośbą o wyrażenie 
opinii Rady Gminy. 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – przy 11 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” wyraziła pozytywną opinię - wniosek Wójta Gminy do dalszej 

realizacji. 

  

Radny M.Dyko – poinformował, że już wielki czas rozdysponować ten kamień.  
Składa wniosek, aby w spotkaniach uczestniczył sołtys, radny z danego okręgu, gdzie 
znajduje się droga do naprawy – w celu rozdysponowania tego materiału. 
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Sołtys Józefowa H.Kułakowska – złożyła wniosek o zabezpieczenia kanałów przy 
drogach wiejskich  przy posesji Państwa Zielińskich i Terpiłowskich i drugi kanał przy 
posesji Państwa Baryza. 
Poinformowała również, że na drodze powiatowej zostały wyrwane drzewa i pozostały 
po nich korzenie, jeżeli Zarząd Dróg wziął grube drzewo, to niech uporządkuje  
i pozabiera te korzenie. 
Przepływ pod drogą powiatową został zasypany – przypomina, aby został ujęty  
w dokumentacji . Jeżeli coś się stanie, to niestety będą odpowiadać za to, gdyż są tam 
pola uprawne i niestety nie wpuści z pracami , gdyż już obsiała te pola. 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak – składa wniosek o wiatę w miejscowości Włoszyca  dla 
młodzieży  dojeżdżającej do szkoły. 
 
Radna Kulińska – stwierdziła, że ten wniosek został już zgłoszony. 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak – poruszył sprawę drogi we Włoszyca, gdyż nie można 
przejechać po niej z uwagi na duży ostry kamień – składa wniosek o przykrycie tej 
nawierzchni.  
Wnioskuje również o postawienie znaku ograniczenie prędkości w m.Włoszyca – 
skrzyżowanie. Przez wioskę jeżdżą samochody bardzo szybko i zagrażają 
bezpieczeństwu dzieci i dorosłych, może jak będzie znak, to sytuacja się poprawi. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – składa wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu 
samochodami ciężarowymi i TIR na Osiedlu w Wagańcu, gdyż są już dwie studzienki 
zarwane .  
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – składa wniosek o włączanie świateł również  
w pozostałych wioskach na terenie gminy, gdyż rośnie przestępstwo i jest 
niebezpiecznie.  W miejscowości Józefowo po godzinie 100 zaczyna się nocne życie, 
złodziejstwo, mieszkańcy  pilnują swoich posesji. Zgłaszane jest to policji, jednak nic  
z tego sobie nie robią . 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – składa wniosek o naprawę drogi w miejscowości  
Bartowo II, od 20 lat nic tam nie jest robione, jeżeli pracowałaby równiarka na terenie 
gminy, to wnosi o równiarkę. 
 
Sołtys Szpitaliki G.Szopa – poinformował, że była naprawa mostku w m.Szpitalka, ale 
rury powinny być większej objętości, gdyż spływające gałęzie zapychają wylot. Wnosi  
o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka . 
 
Radna J.Michalska – wnosi o dokończenie oświetlenia w m.Michalin i założenie  
w miejscowości Michalinek – ponowienie wniosku. 
Ponawia również wniosek, aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych  
o zainstalowanie znaku „stop- dzieci” lub znaku „Agatka” na drodze powiatowej 
Nieszawa – Ujma (skrzyżowanie w Michalinie). 
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Składa wniosek o postawienie tablicy informacyjnej w  miejscowości Michalin  
i naprawę drogi w miejscowości Michalin i drogi w miejscowości Niszczewy – 
Wiktoryn. 
 

Wójt – poinformował, ze może wystąpić o znaki drogowe . 
 

Radny J.Kłos – przypomniał, że miejscowość Niszczewy złożyła wniosek o Plan 
Odnowy Miejscowości – mieszkańcy czekają na dalsze realizacje w tym temacie. 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił uwagę na koszenie traw, gdyż obecnie cięta jest ona tylko na 
brzegach dróg, proponuje aby była ona koszona drugi raz , aby wyciąć pozostałą trawę. 
Poruszył sprawę ograniczenia tonażowego przez Waganiec, w ostatnim okresie przez 
gminę przejechały ciężarówki z dużym tonażem gruzu. Przecież przez miejscowość 
Plebanka jest droga powiatowa i mogły one tamtędy jechać. 
Poinformował również, że należy monitować w sprawie melioracji, gdyż jak przy 
pracach Zarząd Dróg Krajowych przerwie melioracje, to można sobie wyobrazić jak to 
będzie wyglądać podczas deszczu. 
 
Wójt – poinformował, że była już wprowadzona organizacja ruchu, i nie zauważył,  
i jest to pierwszy sygnał, że te samochody uczęszczały tą drogą.  
 
Sołtys Zbrachlina H.Szudzik – ponawia wniosek o tablice ogłoszeniowa dla wsi 
Zbrachlin. Złożyła również wniosek o oświetlenie w Nowym Zbrachlinie ( przy posesji 
Pana Milaka – ogród Plebanki w kierunku krzyża) i remont drogi za torami.  
 

Sołtys Sierzchowa J.Czekała – wnosi o wycięcie trawy wokół budynku po szkole  
w Sierzchowie . Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Sierzchowo. 
Poinformowała, że jest przerażona pracą wykonywaną przez pracowników 
interwencyjnych, gdyż naprawdę oni nic nie robią. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – złożył wniosek o równiarkę  
w miejscowości Konstantynowo i 300 m w kierunku Sierzchowa. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem odnośnie Kościoła w Przypuście , jak 
wygląda sprawa porządku wokół Kościoła , trawa jest bardzo wysoka , kto ma zająć się 
jej ścięciem. Jak słyszał, to nie jest obowiązkiem gminy, ale Kościół znajduje się na 
terenie gminy. Gmina reklamuje się i w folderach ujęty jest ten zabytkowy Kościół – 
szczycimy się nim a jak on wygląda ? 
 
Wnioski zgłoszone na XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez sekretarza 

obrad – Ewę Pietrus: 

 

Radna J.Michalska – zgłosiła następujące wnioski: 
1. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie w miejscowości 

Michalinek – ponowienie wniosku. 
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2. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o zainstalowanie znaku „stop- dzieci” 
lub znaku „Agatka” na drodze powiatowej Nieszawa – Ujma (skrzyżowanie  
w Michalinie)- ponowienie wniosku. 

3. Postawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Michalin. 
4. Naprawa drogi w miejscowości Michalin i drogi w miejscowości Niszczewy – 

Wiktoryn. 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski  : 
       5. Wnosi o równiarkę w miejscowości Konstantynowo i 300 m w kierunku 

Sierzchowa. 
Radny M.Dyko  : 

6. Wnosi o rozdysponowanie kamienia na drogi gminne i aby w tych spotkaniach 
uczestniczył sołtys, radny z danego okręgu, gdzie znajduje się droga do 
naprawy . 

Sołtys Józefowa H.Kułakowska:  

7. Złożyła wniosek o zabezpieczenia kanałów przy drogach wiejskich:   
-  przy posesji Państwa Zielińskich i Terpiłowskich  
-  przy posesji Państwa Baryza. 

Sołtys Włoszycy E.Marciniak :  
8.  Wnosi o przykrycie ostrego kamienia na drodze w miejscowości Włoszyca .  
9. Wnioskuje również o postawienie znaku „ograniczenie prędkości” w m.Włoszyca 
– skrzyżowanie.  

Sołtys Wagańca B.Gajdzińska : 
10. Wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu samochodami ciężarowymi i TIR 
na Osiedlu w Wagańcu .  

Sołtys Józefowa H.Kułakowska:  
11. Wniosek o włączanie oświetlenia ulicznego w pozostałych wioskach na terenie 
gminy. 

Sołtys Bertowa P.Kuliński: 

12. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Bartowo – równiarka. 
Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik : 

13. Ponowienie wniosek o tablice ogłoszeniową dla wsi Zbrachlin.  
14. Wniosek o oświetlenie w Nowym Zbrachlinie ( przy posesji Pana Milaka – 
ogród Plebanki w kierunku krzyża) i remont drogi za torami.  

Sołtys Sierzchowa J.Czekała: 

15. Wycięcie trawy wokół budynku po szkole w miejscowości Sierzchowo . 
16. Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Sierzchowo. 

Sołtys Szpitaliki G.Szopa : 
       17 .Wnosi o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka . 
 

Ad.15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Monika Szejner  
– zamknęła obrady  XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1350              
 

Protokołowała:                                                                                                                                                                


