
Protokół nr XXXIV/10Protokół nr XXXIV/10

 z trzydziestej czwartej Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec z trzydziestej czwartej Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec

odbytej  w dniu 31 marca 2010  rokuodbytej  w dniu 31 marca 2010  roku

w sali sesyjnej Nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu – godz. 10w sali sesyjnej Nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu – godz. 100000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ad.1

Otwarcia  obrad  XXXIV  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, Kierownika
Komisariatu  Policji  w  Nieszawie  asp.  Tomasza  Molendę,  Pan  Mariana
Gołębiewskiego – radnego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego .

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  XXXIV  sesji  V  kadencji  Rady  Gminy  Waganiec  i  stwierdzenie
kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2009 roku.

a)  zaproszeni  goście:  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Aleksandrowie
Kujawskim, Kierownik Posterunku Policji w Nieszawie.

6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania i interpelacje radnych. 
8. Wolne wnioski.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180/09 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Waganiec  na rok 2010.

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

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na
sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu.

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

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na
sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu.

a) dyskusja nad projektem uchwały,  
b) podjęcie uchwały .
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12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy
Miejscowości Bertowo na  lata 2010 –2017 .

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

13.Podjecie  uchwały w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy
Miejscowości Włoszyca na  lata 2010 –2017 .

a) dyskusja nad projektem uchwały, b) podjęcie uchwały .
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy

Miejscowości Michalin na  lata 2010 –2017 .
a) dyskusja nad projektem uchwały, podjęcie uchwały .

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu
za rok 2009.
         a)  zaproszeni goście : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej  

          w Wagańcu.
16. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za rok 2009.

         a)  zaproszeni goście: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu.
17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec.  
a) dyskusja nad projektem uchwały,  
b) podjęcie uchwały .

18. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec.

a) dyskusja nad projektem uchwały,  
b)podjęcie uchwały

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym
nieograniczonym  zabudowanej  nieruchomości  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym działki 94/5 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie geodezyjnym
Michalin, Gm.Waganiec.

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych 
w Wiktorynie.

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

21. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec.

Wójt Gminy – złożył wniosek o wykreślenie punktu 6 . Informacja Wójta Gminy  
z pracy w okresie międzysesyjnym. 
Uzasadniając  tym,  że  w dniu  dzisiejszym ma wizytę  u Marszałka  Województwa
Kujawsko  –  Pomorskiego  z  obecnym  na  sali  radnym  Sejmiku  Województwa
Kujawsko  -  Pomorskiego,  jest  to  spotkanie  poświęcone  przebudowie  jedynki,
głownie chodzi o likwidowane zjazdy.  Informacje o spotkani otrzymał po wysłaniu
materiałów  na  Sesję.  Jeśli  radni  uznają  ,  że  jego  obecność  nie  jest  konieczna  to
zrezygnuje  z  tego  spotkania,  jeśli  inaczej  to  wnosi  o  wykreślenie  tego  punktu  
z  proponowanego porządku obrad ,  gdyż nie  zdąży tej  informacji  przedstawić  –
planowane spotkanie jest na godz. 1200 w Toruniu.
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Złożył również wniosek o wykreślenie punktów :
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy

Miejscowości Bertowo na  lata 2010 –2017 .
13.Podjecie  uchwały w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy

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

Miejscowości Michalin na  lata 2010 –2017 .

Uzasadnił, że cieszy się, iż jest taki duży odzew mieszkańców gminy- sołectw na jego
apel , aby rozruszać miejscowości w sprawie Planu Odnowy Miejscowości. 
Drugi aspekt jest taki , że tych  wniosków jest po prostu za dużo. W związku z tym

zaproponował,  aby  Wysoka  Rada  odstąpiła  od  podejmowania  uchwał,
natomiast  skupić  się  nad  powołaniem  Zespołu  Rady  Gminy,  który  by
określił  w  jakiej  kolejności  te  wnioski  rozpatrywać.  Złożone  wnioski  w
Strategii  Rozwoju  Gminy  nie  wszystkie  są  ujęte,   są  tylko  jeszcze  trzy
miejscowości które nie mają planu odnowy.

Plan  odnowy  jest  realizowany  na  podstawie  wytycznych  zawartych  w  tych
ramowych  zamierzeniach  zawartych  w  strategii.  Czyli  kolejność  musiałaby  być
odwrotna,  najpierw  rekonstrukcja  Strategii  Rozwoju  Gminy,  uwzględnienie  tych
pomysłów, które naniosą mieszkańcy tych miejscowości i dopiero przystąpienie do
Planu Odnowy Miejscowości.
Wywołanie w dniu dzisiejszym tych wszystkich uchwał spowoduje, że tych uchwał
nie  wykona.  Nie  ma tyle  pieniędzy  zabezpieczonych w budżecie,  należałoby  ich
szukać  na  opracowanie.  A  po  drugie  te  plany  i  tak  będą  musiały  poczekać  do
opracowania  Strategii  Rozwoju  Gminy.  W  związku  z  tym  proponuje  takie
rozwiązanie .

Następnie  zaproponował  wprowadzenie  punktu  5.  Informacja  radnego  Sejmiku
Województwa  Kujawsko –  Pomorskiego Pan  Mariana  Gołębiewskiego  do
proponowanego porządku obrad .

Wniosek stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

Radny J.Nowak – złożył wniosek o przesunięcie punktu 7.  Zapytania i interpelacje
radnych - w miejsce punktu 16. i punktu 8.Wolne wnioski - w miejsce punktu 17
proponowanego  porządku  obrad  –  informując  również,  że  w  następnych
zawiadomieniach  wnosi  o  taką  formę  ujmowania  tych  punktów,  tak  jak  było
poprzednio przed końcem obrad.

Radny W.Kulpa – poinformował, że rozumie, iż Wójt musi wyjechać, że tam są też
ważne sprawy, jednak tutaj w proponowanym porządku obrad są tylko trzy punkty
które mogłyby się odbyć bez obecności Wójta. Pozostałe sprawy są to wnioski które
wpływały na ręce Wójta i radni chcieliby od Pana Wójta uzyskać uzasadnienia np.
jeżeli chodzi o uchwały dotyczące referaty budownictwa , czy też zmiany w budżecie
gminy. 
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Radny P.Wiatrowski – zaproponował, aby przyjąć wykreślenie tej informacji Wójta 
z  pracy  w  okresie  międzysesyjnym  –  i  zwolnić  Wójta  na  to  spotkanie,  gdyż  na
poprzedniej sesji właśnie na temat tych zjazdów w m.Siutkowo była dyskusja, którą
poruszył sołtys Urbański. To jest jego teren jako radnego, w miejscowości Siutkowo
mieszkańcy bronią zjazdu – jego likwidacji. Jeżeli jest takie spotkanie, to należy się
aby Wójt wziął udział w nim, bo ta sprawa przepadnie bezpowrotnie i będzie nie
wygodna dla mieszkańców. 
Zwrócił się z zapytaniem, czy z-ca Wójta mógłby udzielić odpowiedzi na zapytania
w sprawie proponowanych uchwał? 

Wójt –  poinformował, że z-ca Pan E.Musiał może udzielić stosownych informacji ,
poza punktem 6  tj. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radny  M.Dyko –  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  dobrze  zrozumiał,  że  Wójt
proponował aby odbyło się robocze spotkanie na temat  tych wniosków w sprawie
Planu Odnowi Miejscowości ?

Wójt – potwierdził, że tak spotkanie jest konieczne wówczas rada podejmie decyzję
w sprawie Strategii Rozwoju Gminy i Planów Odnowy Miejscowości, tych wniosków
które wpłynęły i które jeszcze wpłyną.

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta :
wykreślenie punktów:
 6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy

Miejscowości Bertowo na  lata 2010 –2017 .
13.Podjecie  uchwały w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu  Odnowy

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

Miejscowości Michalin na  lata 2010 –2017 .

Wprowadzenie  punktu 5.  Informacja  radnego Sejmiku Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Pan Mariana Gołębiewskiego .

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta .

Następnie przewodnicząca rady – poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
radnego  J.Nowaka:  przesunięcie  punktu  7.  Zapytania  i  interpelacje  radnych  
- w miejsce punktu 16. i punktu 8.Wolne wnioski - w miejsce punktu 17.

Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta .

1. Otwarcie XXXIV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec.

4



4. Wybór sekretarza obrad.
5. Informacja radnego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Mariana

Gołębiewskiego .
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec w 2009 roku.

a)  zaproszeni  goście  :  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Aleksandrowie
Kujawskim, Kierownik Posterunku Policji w Nieszawie.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180/09 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Waganiec  na rok 2010.

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

8.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na
sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu.

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

9.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na
sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu.

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

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu
za rok 2009.
         a)  zaproszeni goście : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej  

          w Wagańcu.
11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za rok 2009.

         a)  zaproszeni goście: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu.
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec.  
a) dyskusja nad projektem uchwały,  
b) podjęcie uchwały .

13. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec.

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
 b)podjęcie uchwały

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym
nieograniczonym  zabudowanej  nieruchomości  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym działki 94/5 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie geodezyjnym
Michalin, Gm.Waganiec.

a) dyskusja nad projektem uchwały,  b)podjęcie uchwały .
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych 

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

16.Zapytania i interpelacje radnych. 
17.Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec.
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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 XXXIII 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 XXXIII Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania.

Rada Gminy w obecności 14 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII

Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania.

Ad.5

Przewodnicząca  Rady –   powitała  radnego  Sejmiku  Województwa  Kujawsko  –
Pomorskiego  Pan  Mariana  Krzysztofa   Gołębiewskiego   i   poprosiła  o
zabranie głosu.

Radny Sejmiku M.Gołębiewski – poinformował, że jest mu miło gościć w gminie
Waganiec,  gdyż tu spędził  18 lat.  W sejmiku zajmuje  funkcję  Przewodniczącego
Komisji  Pracy,  Pomocy  Społecznej  i  Bezpieczeństwa.  Zajmuje  się  bezrobociem,
sytuacjami  nadzwyczajnymi  w  tym  zakresie.  W  tej  chwili  sejmik  jest  na  etapie
opracowania  Strategii  dla  całego  województwa,  gdyż  niestety  bezrobocie  rośnie  
i musi odbyć się poważna debata na ten temat . Jeżeli chodzi o bezrobocie to sytuacja
nie jest taka tragiczna w naszym województwie , ale tendencja jest zwyżkowa i tutaj
należy podjąć już  jakieś kroki.
Jest  też  członkiem  Komisji  Polityki  Regionalnej,  Rozwoju  Województwa  
i  Infrastruktury  i  tutaj  służy  pomocą,  gdyż  słyszał  o  Strategii  Rozwoju  Gminy,  
a  można by było  ją  uwzględnić  o  Strategię  Województwa,  to  jest  do  dyspozycji  
i będzie tym nośnikiem przekazania informacji z gminy do Zarządu Województwa ,
do Samorządu Województwa o takich dofinansowaniach. 
Na dzień dzisiejszy budżet województwa wynosi prawie miliard złotych – jest to
potężny zastrzyk środków unijnych, które można wykorzystać na inwestycje. 
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Wiadomo,  że  potrzeby  jest  tutaj  wkład  własny.  Jeżeli  chodzi  o  tą  strategię,  to
podpowiada,  że  należy  przewidzieć  środki  w  budżecie  gminy,  aby  pozyskać  
z samorządu województwa środki. 
Są  również  małe  projekty  na  które  można  składać  wnioski  o  dofinansowanie,
niektóre  sa  do  80%,  a  projekty  innowacyjne  nawet  do  100%.  Małe  projekty  do  
25 tys. zł mogą być dofinansowane.
Jeżeli chodzi o tą zmianę przebudowy drogi krajowej E-1, to jest ważny problem  
i  bardzo  dobrze,  że  Pan  Wójt  się  wybiera.  W  dniu  dzisiejszym  jest  okazja
powiadomić  osobiście  o  tych  problemach  związanych  z  zamknięciem  zjazdu  
w m.Siutkowo. Może tak się stać, że miejscowość może być odcięta lub wyjazd może
być przesunięty o np. 3 km.  Takie przykłady są przy budowie drogi krajowej tam
gdzie miejscowość miała wyjazd przeniesiono go o 3 km, gdzie zawsze była droga
wyjazdowa na drogę krajową, co stwarza problemy dla tych mieszkańców.
Następnie poprosił o ewentualne zapytania . 

Sołtys  Bertowa P.Kuliński  – zwrócił  się  do  Wójta  –  stwierdził,  że  temat  zjazdu
wałkuje się już od dawna, od poprzedniej kadencji. Zaproponował rozwiązanie i ten
przejazd który jest na łuku zlikwidować, tą drogę która idzie do Lubania  przedłużyć
100-150  m  i  zrobić  zjazd  poza  łukiem  na  prostym  odcinku  trasy.  Należy  się
porozumieć  z  Wójtem  Gminy  Lubanie  o  wyrażenie  zgody.  Jest  to  najtańsze,
najprostsze i najmniej kolidujące rozwiązanie jego zdaniem .

Radny M.Dyko – zwrócił się do radnego sejmiku – jest Pan radnym sejmiku mówił
Pan  o  rożnych  sprawach,  sukcesach  jak  wyglądają,  a  jak  wyglądają  porażki  
w Urzędzie Marszałkowskim?

Radny Sejmiku M.Gołebiewski – sukcesem jest  to,  że niektóre wnioski składane
przez  instytucje  Urzędów  Gmin  i  te  małe  wnioski  przechodziły.  Jeżeli  chodzi  
o  sprawy związane z dworcem w Aleksandrowie  Kujawskim – temat odbudowy
dworca, to zorganizował dwa spotkania , w tym temacie i w rezultacie Aleksandrów
Kujawski  otrzyma pierwsze  środki  na  konserwację  tego dworca.  Następnie  jeżeli
chodzi  o  konserwację  klasztoru  w  Nieszawie  w  pozyskaniu  tych  środków.  
Na bieżąca kwestię remont Kościoła w Sędzinie, Raciążku, Nieszawie i Ciechocinku,
również mógł tu swoją cegiełkę położyć i w tym temacie pomógł.
Jeżeli chodzi o drogi, zorganizował spotkania w sprawie drogi powiatowej Święte –
Łowkowice, są już pierwsze kroki z tym związane. Zarząd Dróg Powiatowych ma
przedstawić propozycję na Zarząd Powiatu o opracowanie dokumentacji . I tutaj nie
ukrywa, że wcześniej, ta droga która jest remontowana Nieszawa – Ujma może to nie
jest  jego sukces,  ale poruszył ten temat na sesji.  Sobie nie przypisuje tego, jednak
poruszył tą sprawę. 
Mniejsze projekty kwestia związana z pomocą, władze na terenie powiatu które się 
do niego zwracają , to  się stara pomagać. Zwracały się gminy o pomoc jak: gmina
Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek. Natomiast jeżeli nie było takich
inwencji miejscowych władz, to nie wchodził w ich kompetencje.
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Były też drobne sprawy jak – nagrody dla dzieci ze szkoły w Bądkowie za zajęcie II
miejsca w kraju w sprawie elektro-śmieci, nagroda dla ucznia z Raciążka, który zajął
IV  miejsce  w  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym,  takie  tematy  również
podejmował.

Radny M.Dyko – poinformował, że na terenie jest tez zabytek sakralny o którym się
zapomniało.  Kościół w Przypuście o którym często wspominał.  Gospodarzem jest
Parafia Nieszawa i tutaj nie ma żadnych inicjatyw do remontu i naprawy. 
Czy mógłby radny w jakiś sposób pomóc ?

Radny  M.Gołebiewski –  stwierdził,  że  na  dzień  dzisiejszy  jest  za  późno,  bo
składanie  wniosków było  do  15  grudnia.  Jeżeli  zostaną  środki  nie  wykorzystane
p[rzez te  instytucje,  które składały wnioski  –  to  będzie  rozpisany II  konkurs  do  
15 kwietnia br. Natomiast nie miał informacji, że jest składany  wniosek o renowacje
Kościółka w Przypuście.

Radny M.Dyko – stwierdził,  że jest  to zaniedbanie samorządu, a pieniądze były  
w budżecie .

Wójt – poinformował, że już tyle razy tłumaczył ten temat, że to nie jest zaniedbanie
samorządu  tylko  właściciela,  gdyż  np.  można  mieć  1  mln.  złotych  zostawić  
z przeznaczeniem na Przypust i tego nie ruszymy jak właściciel nie wystąpi za swoją
inicjatywą. 

Radny Gołębiewski – stwierdził, że niestety jest taka prawda, że samorząd nie jest
właścicielem tego obiektu, tu musi parafia wystąpić. Samorząd może wystąpić tylko
jak wspomniał Pan Wójt z tą płatnością , aby wesprzeć. Można by było porozmawiać
z Księdzem Parafii Nieszawskiej odnośnie tej sprawy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że rozmowy były przeprowadzone z byłym
Ks.  Kan.  Wojciechem  Sową,  proboszczem  parafii  nieszawskiej,   i  obecnym  Ks.
Grzegorzem Molewski,  proboszczem parafii  nieszawskiej,  właścicielem Kościółka  
w  Przypuście,  byli  oni  zapraszani  przez  władze  samorządowe  na  posiedzenia
Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia,  Sportu  i  Opieki  Społecznej  i  niestety  bez
rezultatów.  Rozmowy  z  Księdzem  Sową  były  raczej  w  pozytywnym  kierunku
prowadzone,  jednak nagła choroba księdza pokrzyżowała dalsze prace związane  
z przygotowaniem dokumentacji na renowację tego Kościółka.

Następnie Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła
dyskusję  i   podziękowała  za  udział  w  sesji  panu  M.Gołębiewskiemu  radnemu
Sejmiku Województwa Kujawsko -  Pomorskiego.

Ad.6

Przewodnicząca Rady – poinformował , że następnym punktem porządku obrad jest
informacja  o  stanie  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy  Waganiec  w  2009  roku.  
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Na  obrady  zostali  zaproszeni:  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Aleksandrowie
Kujawskim, Kierownik Posterunku Policji w Nieszawie. Powitała obecnego na sali
Kierownika  Posterunku Policji  w Nieszawie  –  Pana  Tomasza  Molendę udzielając
głosu.

Kierownik Posterunku Policji – przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie
gminy Waganiec za 2009 r.- stanowi ona zał. nr 3 do protokołu.

Podziękował również za udzielona pomoc w sprawie zakupu sprzętu niezbędnego
do pracy Posterunku Policji w Nieszawie – jak kserokopiarka i drukarka .

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję .

Sołtys Józefowa  H.Kułakowska -  poinformowała, że na terenie Wagańca rozwinęła
się kradzież i chuligaństwo. Ludzie się biją wracać z pracy, sama osobiście widziała
jak podjechał biały wóz i długo stał,  obserwuje w nocy swoją posesję po uprzedniej
kradzieży jaka ją spotkała. Zwróciła uwagę, aby zlikwidować drogę za budynkami 
w Wagańcu, tam chodzą chuligani, i tam jeżdżą złodzieje. 
Stwierdziła,  że  rodzice  są  winni  bo  nie  interesują  się  swoimi  dziećmi,  gdyż  to
chuligaństwo to młodzi ludzie. 

Radny  M.Dyko  –  zwrócił  się  z  zapytaniem,  jaka  jest  wykrywalność  w  tych
kradzieżach, gdyż jego też to dotknęło?
 
Kierownik Posterunku Policji –  stwierdził,  że  wykrywalność  w kradzieżach  jest
65% - jest to jedna z wyższych w powiecie.

Sołtys  Brudnowa  M.Kołowrocki  – wnioskuje  o  telefon  komórkowy  dla
dzielnicowego .

Komenda Powiatowa Policji – poinformował, że Komenda nie dysponuje telefonami
dla dzielnicowych. Niektórzy dzielnicowi na terenie powiatu mają takie telefony , ale
są one zakupione przez samorządy gmin i miast jak np. w Raciążku i utrzymuje ten
telefon.

Radny  J.Nowak –  poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  powiadomienie  Policji,  to
wykonuje się do dyżurnego na telefon alarmowy zgłoszenie, i wówczas powiadamia
on  jednostkę,  jeżeli  ma  dyżur,  jeżeli  nie  to  powiat.  Uważa,  że  nie  należy  robić
problemów z telefonami komórkowymi.

Przewodnicząca  Rady  –  w  związku  z  brakiem  dyskusji  z  sali,   podziękowała
Kierownikowi Posterunku Policji w Nieszawie  za przybycie i udział w sesji.

Ad.7

Przewodnicząca Rady –  dokonała otwarcia następnego punktu - podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
Udzieliła głosu Pani Danucie Roszko – Skarbnikowi Gminy.
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Skarbnik Gminy – poinformowała, że omówi zmiany proponowane przez Wójta, te
które  wynikają  z  materiałów  wyłożonych  do  wglądu  w  dniu  dzisiejszym.  
Z  przesłanych  materiałów  usunięto  zmiany  w  zakresie  realizacji  Projektu
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Od  dnia  zawarcia
umowy tj. 05.03.2010 r.  już trzykrotnie podawano klasyfikację, właściwą dla tego
projektu. Duże zamieszanie wp4rowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
02 marca br. Nie wszyscy dysponenci spodków dostosowali się już do tych zmian.
Aby nie wprowadzić zamieszania postanowiliśmy na razie pozostawić przy starej
klasyfikacji,  a w najbliższym czasie , kiedy już będzie wszystko pewne dokonamy
zmian w naszym budżecie .
W zamianach uwzględniono ponadto otrzymane od Wojewody dotacje: na stypendia
oraz opłacenie składek zdrowotnych od osób korzystających z pomocy społecznej. 

Dz. 750 „Administracja Publiczna” – zwiększono o 10.000 zł planowane tzw. różne
wpływy. 
Wyższe będą zwroty z tyt.  energii  elektrycznej  zużywanej  przy realizacji  zadania
inwestycyjnego obejmującego budowę budynku socjalnego na boisku sportowym w
Zbrachlinie  .  Zwroty  sa  dokonywane  przez głównego  wykonawcę  zadania  firmę
Henkom z Chełmży.

Dz. 852 „Pomoc Społeczna” – decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 
22  marca  2010 r.  dokonano przeniesienia  planu  dochodów budżetowych  między
paragrafami poprzez zmniejszenie planu w zakresie zadań własnych  a zwiększenie
zadań  zleconych.  Dotacja  jest   przeznaczona  na  wypłatę  składek  zdrowotnych
opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dz.853 „Inne zadania w zakresie polityki społecznej” – wprowadzone uchwałą  
5  marca  2010  r.  dofinansowanie  Projektu  „Lepszy  Start”  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  należy  przemieścić  do  właściwego  paragrafu
klasyfikacji budżetowej tj. Z 2009 do § 289 i dotyczy to kwoty 7.499 zł.

Dz.  854  „Edukacyjna  Opieka  Wychowawcza”  –  decyzją  Wojewody  z  22  marca
2010r.  zwiększono  o  78.085  zł  środki  na  dofinansowanie  świadczeń  Pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, czyli na wypłatę stypendiów dla
uczniów.

WYDATKI

Dz.750  „Administracja  Publiczna”  –  w  związku  ze  zmiana   operator  usług
telekomunikacyjnych  w zakresie  rozmów wychodzących z  Urzędu Gminy należy
odpowiednio  dostosować  plany  finansowe.  W  ramach  środków  Urzędu  Gminy
przemieszczono  kwotę  5.000  zł  z  poz.  usług  stacjonarnych  do  komórkowych,
natomiast  w  ramach  planu  Urzędu Stanu  Cywilnego  i  Obrony  Cywilnej  zmiany
dokonano w stosunku do kwoty 549 zł na opłacenie wzięto z poz. zakup materiałów.
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Dz.  754  „  Ochotnicze  Straże  Pożarne” –  w budżecie  tegorocznym zaplanowano
zakup samochodu pożarniczego dla jednostki  OSP Zbrachlin  za kwotę 500.000 zł
przy założeniu, iż wpłynie dotacja z Zarządu Głównego ZOSP RP w kwocie 150.000
zł oraz zostaną wyasygnowane środki własne (pożyczką z WFOŚiGW) w wysokości
350.000 zł .  Jednakże uległ  zmianie  sposób finansowania  zadania.  Z wnioskiem o
dofinansowanie  zakupu  samochodu  wystąpiła  do  ZG  ZOSP  RP  bezpośrednio
Jednostka OSP Zbrachlin.  Natomiast  gmina  oferowane środki  przekaże  w formie
dotacji  celowej  na  konto  OSP  Zbrachlin.  gmina  w  tej  sytuacji  nie  będzie
zamawiającym lecz dotującym.

Dz. 852 „Pomoc Społeczna” – stosownie do otrzymanego zawiadomienia dokonano
zmiany źródła finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne (część dotacji tj. 3300 na zadania własne
zastąpiono dotacją na zadania zlecone).

Dz.  854  „  Edukacyjna  Opieka  Wychowawcza”  –  dotację  w  kwocie   78.085  zł
przeznaczono na wypłate stypendiów w ramach Pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport” – zwiększono o 10.000 zł środki na opłacenie
rachunków  za  energię  elektryczną  zużywana  na  gminnym  boisku  sportowym  
w Zbrachlinie. Rachunki wyższe sa ze względu na trwającą inwestycję po opłaceniu
przez gminę faktur wykonawca zwraca koszty zużytej energii.

W związku ze zmiana zasad finansowania zakupu samochodu pożarniczego uległ
zmniejszeniu  planowany  deficyt  budżetowy  o  150.000  zł,  a  tym   samym  kwota
planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewodnicząca  Rady  –  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  wczorajszym,  po
szczegółowych  wyjaśnieniach  przedstawionych  przez  Panią  Skarbnik  –  komisja
jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2010 r. 

Przewodnicząca  Rady –   zamknęła  dyskusję,  w  pierwszej  kolejności  odczytała  
i następnie poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 r.  – stanowiący  zał. nr 4 do protokołu

Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –  12  głosami  „za”,  1  głosie  „przeciw”  

i 1 głosie  „wstrzymujący” podjęła  uchwałę Nr XXXIII/197/10 zmieniająca uchwałę

Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 –

stanowi ona zał. nr 5 do protokołu.
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Ad.8

Przewodnicząca  Rady  Monika  Szejner –  dokonała  otwarcia  następnego  punktu
porządku  obrad  tj.  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej
pożyczki na sfinansowanie planowanego  deficytu budżetu. Poinformowała, że radni

w materiałach przesłanych na sesje otrzymali projekt uchwały.

Następnie przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki  na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Gmina  Waganiec  w  roku  2010  przystępuje  do  realizacji  zadania
inwestycyjnego pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach:
Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec".
W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia środków na realizację wymienionej
inwestycji  Gmina  występuje  o  pożyczkę  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Budowa  kanalizacji  spowoduje  dalsze  polepszenie  jakości  życia  mieszkańców,
zwiększy ochronę środowiska. Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest w stanie przyjąć
do oczyszczenia większe ilości ścieków bez potrzeby jej rozbudowy. Zamierzenie jest
zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy.

Podjęcie  przedmiotowej  uchwały  pozwoli  na  dokonanie  stosownych  zmian  
w  budżecie  jak  również  stanowić  będzie  jeden  z  dokumentów  wymaganych  do
podpisania umowy pożyczki.

Otworzyła dyskusję.

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na  sfinansowanie
planowanego  deficytu budżetu i zarządziła głosowanie nad jego treścią – stanowi on

zał. nr 6 do protokołu.

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

„wstrzymującym”  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIV/196/10  w  sprawie  zaciągnięcia

długoterminowej  pożyczki  na sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  –

stanowi ona zał. Nr 7 do protokołu.

Ad.9

Przewodnicząca  Rady –  otworzyła  następny  punkt  porządku  obrad  tj.  podjęcie
uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na  sfinansowanie
planowanego  deficytu budżetu.  Stwierdziła,  że projekt uchwały radni otrzymali
wraz z zaproszeniami przesłanymi na sesję,  poprosiła o wgląd do tych materiałów.

Przedstawiła  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowej  pożyczki  na finansowanie  planowanego deficytu budżetu.
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Jednostka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Zbrachlinie  jako  jedyna  z  terenu
gminy  podejmuje  działania  ratowniczo-gaśnicze  w  ramach  Krajowego  Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego w obecnych realiach powinna posiadać sprawny,
nowoczesny  samochód  umożliwiający  dotarcie  do  miejsc  zdarzeń  w  trudnych
warunkach terenowych w krótkim czasie. 

Jednostka  posiada  na  wyposażeniu  27  letni  wóz  gaśniczy  STAR  244.
Zakupiony  samochód  z  pewnością  zwiększy  skuteczność  i  efektywność
prowadzonych  działań  -  spowoduje  minimalizację  skutków  nadzwyczajnych
zdarzeń  mogących  mieć  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko  naturalne  
i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludzi poprzez:

- zapobiegnięcie  lub ograniczenie  zanieczyszczenia  wód powierzchniowych
i podziemnych podczas kolizji drogowych z udziałem cystern przewożących paliwa
lub inne substancje chemiczne,

- ograniczenie emisji  spalin do powietrza powstających w wyniku pożarów
lub powstałych   w   czasie   wybuchu    substancji   łatwo   palnych   znajdujących
się w zbiornikach lub przewożonych cysternach.

Podjęcie  przedmiotowej  uchwały  pozwoli  na  dokonanie  stosownych  zmian  
w  budżecie  jak  również  stanowić  będzie  jeden  z  dokumentów  wymaganych  do
podpisania umowy pożyczki.

Następnie przedstawiła pismo, które wpłynęło z Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP o przydzielonej dotacji dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zbrachlinie – kserokopia pisma stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Otworzyła dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodnicząca Rady  przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu i zarządziła głosowanie nad jego treścią –  stanowi on zał. nr 9 do

protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za” , 1 głosie „przeciw” 

i  1  głosie  „wstrzymującym”  podjęła  uchwałę  Nr  XXXIV/197/10  w  sprawie

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego  deficytu

budżetu – stanowi ona zał. Nr 10  do protokołu”.

Radny P.Wiatrowski – złożył wniosek o 10 min. przerwę.
Przewodnicząca Rady – na wniosek radnego zarządziła 10 min. przerwę 

Radny Z.Kotrych  po przerwie nie powrócił na obrady – godz. 1200

Ad.10

Przewodnicząca  Rady –  po  przerwie  wznowiła  obrady,  powitała  obecną  na  sali
Panią  Elżbietę  Rolirad  –  specjalistę  pracy  socjalnej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej, poinformowała, że zaproszona Pani Kierownik M.Sztakowska z uwagi
na szkolenie nie mogła przybyć na dzisiejsze obrady. 
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Poprosiła Panią E.Rolirad o przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za rok 2009.

Pani  Rolirad  –  przedstawiła  sprawozdania  z  działalności  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wagańcu za rok 2009 – stanowi ona zał. nr 11  do protokołu.

Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję.

Sołtys H.Kułakowska -   poinformował,  że z Caritas,   Gminny Ośrodek otrzymał
pomoc dla mieszkańców,  czy GOPS interesuje się  mieszkańcami którzy  mają po  
80 lat i więcej , którzy nie przychodzą  po środki pomocowe. Czy ktoś miał pomysł,
aby dać tym ludziom właśnie te dary np. z Caritas. Nigdy o tych ludziach się nie
pamięta.  Uważa, że jak są takie dary z Caritas , to należało by o nich pomyśleć, a nie
stają pod  budynkiem GOPS samochodami po tą pomoc i to jakimi . 
Stwierdziła,  że jest to ohydne, bo Ci ludzie pracują na „czarno” i korzystają z tej
pomocy.

Radny J.Noawk – zwrócił  się do pracownika GOPS , że te osoby otrzymały dary  
i następnie wyśmiewały się pod blokami, że je otrzymali.
 
Sołtys N.Zbrachlina Szudzik Honorata – poinformował, że mieszkańcy się skarżą,
że  są  potrzebujący  i  nie  otrzymali  np.  jak  był  cukier,  a  osoby  stoją  dość  dobrze
finansowo, nawet po dwa worki , jeden dla siebie i drugi dla dziecka dostały.
Zgłosiła  się  do  GOPS poinformowała,  że  weźmie  ten cukier  i  im przekaże,  tylko
musiały by czekać pod budynkiem GOPS.
Jak była w GOPS otrzymała informację, że już nie ma, a w pokoju były całe stosy,
cukru,  dżemu  itp.  –  pyta  się  dla  kogo  to  było  trzymane  ?,  kto  powiadamia
mieszkańców o datkach Caritas? – dlaczego sołtysi nie  wiedzą o tym?

Pracownik GOPS E.Rolirad – poprosiła, aby nie mieć pretensji do Ośrodka Pomocy
Społecznej  odnośnie  darów Caritas.  Ośrodek Pomocy  dostał  zlecenie  od  Księdza
Parafii Zbrachlin i od Wójta Gminy , aby rozdąć te dary parafianom – bez względu ,
kto przyjdzie po nie. Dlatego pracownicy nie mogli weryfikować np. ma Pan /Pani
samochód to nie wydane zostaną dary.
Jak  wcześniej  wspomniała  ta  żywność  Caritas  przeznaczona  była  dla  parafii
Zbrachlin dla wszystkich mieszkańców , którzy należą do tej parafii i było to dla 240
rodzin, w tym 840 osób i w tych rodzinach na ogólna kwotę 25.548,03 zł.

Sołtys H.Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, czy jest to prawda, że była lista dla
pracowników gminy?

Pracownik GOPS E.Rolirad – poinformował, że są to tylko plotki , a to wydawanie
było dodatkowym obowiązkiem Ośrodka Pomocy, to nie było w gestii Ośrodka –
było  to  tylko  narzucone  z  góry.  Przecież  mogła  to  wydawać  Rada  Parafialna  na
Plebanii.
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Jeszcze  raz powtórzyła  ,  aby wszyscy  na sali  zrozumieli,  że  było  to  dla  parafian
narzucone z góry, że kto przyjdzie to ma dostać, czy jest biedny, czy bogaty. 
Pracownicy  Ośrodka  nie  mogli  wypraszać  z  kolejki,  bo  jest  ktoś  posiadający
samochód.
Towar  był  przywieziony  i  od  razy  był  wydawany  –  jak  pracownicy  mogli
powiadomić mieszkańców, jak Ksiądz Proboszcz ogłaszał .
Ksiądz Proboszcz daje też dla osób starszych i zostały one wydane np. w m.Ariany 
i dla rodzin wielodzietnych, było ich 9 – jest to udokumentowane i można sprawdzić

w biurze GOPS. Była też rodzina wielodzietna, która nie jest z naszej gminy, ale  
z parafii Zbrachlin i ona też zawsze otrzymuje. Te dary były zawsze ze wskazaniem
Księdza Proboszcza.
Dlatego nie można mieć do Ośrodka Pomocy pretensji o sposób wydawania trzeba
zauważyć , że pracownicy się napracowali , gdyż kolejki były od 700  , a biuro jest
czynne  od  godz.  730.  A  obecni  na  sali  są  zapytania  pytają  o  poinformowanie
mieszkańców , jak oni już wiedzieli przed.
Jeżeli są takie wnioski sołtysów, o konkretne osoby to prosi o listę z nazwiskami  
i przekazaniem jej do księdza i nie będzie problemu. Jest to temat bardziej drażliwy
są pretensje wielu osób, pracownicy są zarzucani zażaleniami nawet po pracy. A nikt
nie zwróci uwagi na ciężka pracę tych ludzi.

Przewodnicząca  Rady  –  zamknęła  dyskusje  i  podziękowała  Pani  E.Rolirad  za
przybycie i udział w sesji .

Ad.11

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. sprawozdanie
z działalności Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za rok 2009, powitała obecna Panią
Marię  Bińkowską  –  Kierownika  Zespołu  Obsługi  Szkół,  następnie  poprosiła  
o zabranie głosu .

Kierownik  M.Bińkowska  -  sprawozdanie  z  działalności  Zespołu  Obsługi  Szkół  
w Wagańcu za rok 2009 – stanowi ona zał. nr 12  do protokołu.

Przewodnicząca  Rady  –  w  związku  z  brakiem  zapytań  i  dyskusji  z  sali
podziękowała Kierownik  za przybycie i udział w sesji .

Radny J.Nowak – opuścił obrady godz. 1255

Ad.12

Przewodnicząca  Rady –  otworzyła  następny  punkt  porządku  obrad  tj.  podjęcie
uchwały  w  sprawie  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec w materiałach radni otrzymali
projekt  uchwały  i  informację,  że  „Analiza  zmian  w  zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Waganiec i analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów” jest do wglądu w Urzędzie, gdyż z uwagi na obszerną jej treść
nie została przesłana radnym.
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Następnie otworzyła dyskusję.

Z-ca Wójta E.Musiał – poinformował, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia  27 marca
2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
ze  zm.),  w  celu  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Waganiec  zatwierdzonego  przez  Radę
Gminy Waganiec uchwałą Nr VII/46/03 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz obowiązujących
na terenie Gminy Waganiec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wójt  Gminy  Waganiec przeprowadził  analizę  zmian  w  zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Waganiec i analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów.
To  studium  do  dzisiaj  jest  ważne,  natomiast  w  międzyczasie  nastąpiły  istotne
zmiany,  pojawiły  się  potrzeby  np.  elektrowni  wiatrowych,  żwirowni  i  innych
potrzeb, tych terenów przemysłowych. 
W związku z czym po przeprowadzeniu analizy którą  mają radni na załączniku
mapowym  jest  stwierdzenie,  że  taka  analiza  była  konieczna  i  aktualizacja  jest
wskazana  - mapa stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

  
Wyniki tej analizy zawiera „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Gminy Waganiec i analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów” – była ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy pokój nr 12.

Poinformował,  że  Wójt  Gminy,  co  najmniej  raz  w  czasie  kadencji  rady,
przekazuje  Radzie  Gminy  wyniki  w/w  analiz,  po  uzyskaniu  opinii  powiatowej
komisji  urbanistyczno  –  architektonicznej.  Rada  Gminy  podejmuje  uchwałę  
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a przypadku uznania ich za
nieaktualne,  w  całości  lub  części,  podejmuje  działania,  o  zmianie  studium  lub
planów. Przy podejmowaniu powyższej  uchwały,  Rada Gminy bierze pod uwagę
zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów
obowiązującego prawa.

Uwzględniając  wyniki  „zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy
Waganiec i analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów”,
biorąc pod uwagę konieczność dostosowania Studium do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa oraz w związku z obowiązkiem wynikającym z wyżej cytowanego
art.32  ustawy  z  dnia  23  marca  2003  r.  o  planowaniu  zagospodarowaniu
przestrzennym  przedkładam  Radzie  Gminy  projekt  uchwały  w  sprawie  oceny
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Waganiec.

Uchwała  stwierdzająca  nieaktualność  studiu  stanowi  podstawę  do
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec. 

Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , czy to się wiąże z kosztami?
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Z-ca  Wójta  E.Musiał –  jeżeli  przyjmie  się  tą  uchwałę,  że  analiza  potwierdza  tak
istotne zmiany, to trzeba przystąpić do opracowania i koszty wówczas będą.

W  związku  z  brakiem  dyskusji  z  sali  Przewodnicząca  Rady   odczytała  projekt
uchwały  w  sprawie  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Waganiec   –  stanowi  on  zał.  nr  14   do

niniejszego protokołu.

Poddała przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  

Nr  XXXIV/198/10  w  sprawie  oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec – stanowi ona zał.

Nr 15  do protokołu”.

Ad.13

Przewodnicząca Rady –  poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali
wraz z zaproszeniami  w związku z następnym punktem porządku obrad tj. podjęcie
uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec.

Otworzyła dyskusję .
Z-ca Wójta  E.Musiał –  przedstawił  uzasadnienie  do  projektu uchwały  ,  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Waganiec
zostało  uchwalone  przez  Radę  Gminy  Waganiec  uchwałą  Nr  VII/46/03  w  dniu  
10 lipca 2003 r. 

Studium opracowane było zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami  
m. in.  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami).  Ponieważ od czasu uchwalenia
Studium  zmieniły  się  przepisy  prawa,  w  tym  ustawa  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym (zmieniona  ustawa z  dnia  27 marca  2003 r.  
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym;  Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717
z późn. zmianami), niezbędne jest dostosowanie do nich ustaleń Studium. 

Na  podstawie  przeprowadzonej  przez  Wójta  Gminy  Waganiec  „Analizy
zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec i analizy zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów” stwierdza się, że przystąpienie
do sporządzenia  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Waganiec”,  w granicach  administracyjnych  Gminy,  jest  
w pełni konieczne i uzasadnione.

W  związku  z  brakiem  dyskusji  z  sali  Przewodnicząca  Rady   odczytała  projekt
uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Waganiec   i  zarządziła
głosowanie nad jego przyjęciem – stanowi on zał. nr 16  do niniejszego protokołu.
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Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  

Nr  XXXIV/199/10  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec – stanowi ona zał.

Nr 17  do protokołu”.

Ad.14

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu przyjętego porządku obrad
tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym
nieograniczonym zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki  94/5  o  pow.  0,1100  ha  położonej  w  obrębie  geodezyjnym  Michalin,
Gm.Waganiec. 
Poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali w przesłanym materiałach na
sesję, poprosiła z-cę Wójta E.Musiała o zabranie głosu. 

Z-ca Wójta E.Musiał – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały :
Wymieniona w projekcie uchwały przeznaczona do sprzedaży zabudowana

działka  gruntu  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  94/5  o  pow.  0,1100  ha
(uregulowana  w  księdze  wieczystej  nr  WL1A/00023158/4)  położona  w  obrębie
geodezyjnym  Michalin,   gm.  Waganiec wchodzi  w  skład  mienia  komunalnego
Gminy  Waganiec.  

Gmina  Waganiec  weszła  w  posiadanie   tej  nieruchomości  na  podstawie
decyzji  Wojewody   Kujawsko  –  Pomorskiego.  Na  działce  znajduje  się  budynek
mieszkalny i budynki gospodarcze. 

Od 1984 r. nieruchomość jest użytkowana przez osobę fizyczną.  Użytkownik
zwrócił się do Gminy  o umożliwienie wykupu tej nieruchomości.

Ponieważ  użytkownik  nie  posiada  tytułu  prawnego  do  użytkowanej
nieruchomości,  nie  jest  najemcą lokalu mieszkalnego,  ani  dzierżawcą,  dlatego nie
przysługuje mu pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości. 

Stąd zgodnie z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr  261,  poz.  2603 ze zm. ) zbycie przedmiotowej nieruchomości
może nastąpić jedynie w przetargu.

Wartość nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
na kwotę 22.130,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści 00/100).

W związku z tym, że Gmina Waganiec nie posiada planów inwestycyjnych  
w stosunku do opisanej wyżej nieruchomości, przedstawiam projekt uchwały Rady
Gminy w Wagańcu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości  zabudowanej,  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  działki  94/5
położonej w obrębie geodezyjnym Michalin,  gm. Waganiec.

Przewodnicząca  rady  w związku  z  brakiem  dyskusji  z  sali  przedstawiła  projekt
uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  przetargu  ustnym
nieograniczonym zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki  94/5  o  pow.  0,1100  ha  położonej  w  obrębie  geodezyjnym  Michalin,
Gm.Waganiec – stanowi on zał. nr 18 do protokołu.
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Następnie poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały .

Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  

Nr XXXIV/200/10  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym

nieograniczonym  zabudowanej  nieruchomości  oznaczonej  numerem

ewidencyjnym działki 94/5 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie geodezyjnym

Michalin, Gm.Waganiec. – stanowi ona zał. Nr 19  do protokołu”.

Na obrady powrócił radny J.Nowak – godz. 1310

Ad.15

Przewodnicząca  Rady –  w związku z  następnym punktem tj.  podjęcie  uchwały  
w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zamianę  działek  położonych  w  Wiktorynie,
poprosiła  o  wgląd  do  materiałów  przesłanych  radnym  wraz  z  zaproszeniami.
Udzieliła głosu Panu E.Musiał z-cy Wójta.

Z-ca  Wójta  E.Musiał-  przedstawił  uzasadnienie  poinformował,  że  wymieniona  
w  projekcie  uchwały  przeznaczona  do  zamiany  zabudowana  działka  gruntu  
o nr 78/2 położona w miejscowości Wiktoryn wchodzi w skład mienia komunalnego
Gminy  Waganiec.  

Gmina Waganiec weszła w posiadanie tej nieruchomości na podstawie decyzji
Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego. Na działce znajduje się budynek mieszkalny 
i budynek gospodarczy. 

Nieruchomość  znajduje  się  od  1992  r.  w  użytkowaniu  Pani  Małgorzaty
Kozłowskiej,  która w 1992 roku nabyła własność działek  sąsiednich,  oznaczonych
odpowiednio numerami: 79/6 o pow. 0,0500 ha i 79/9 o pow. 0,1448 ha i przystąpiła
do użytkowania działki  nr 78/2 w przekonaniu, że jest to część nabytych przez nią
nieruchomości. 

Użytkownik zwrócił się do Wójta Gminy o dokonanie zamiany nieruchomości
będących jego własnością na zabudowaną działkę, którą użytkuje.

Wartość  zamienianych  nieruchomości  została  oszacowana  przez
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę:
1.  działka  nr  78/2  − 31.326,00  zł  (słownie:  trzydzieści  jeden  tysięcy  trzysta
dwadzieścia sześć 00/100 ), 
2.  działka  nr  79/6  i  działka  nr  79/9  − 29.025,00 zł  (słownie:  dwadzieścia  dziewięć
tysięcy dwadzieścia pięć 00/100 ),

Proponowana  zamiana  działek  przywróci  porządek  prawny  we  władaniu
gruntem i zabudowaniami.

Podsumowując  stwierdził,  że  w  międzyczasie  nastąpiła  komunalizacja  gruntów
Skarbu Państwa na którym jest usytuowany budynek,  o który Państwo Kozłowscy
wnioskują  –  są  oni  obecnie  jego  użytkownikami.  Ponieważ  ten  budynek  jest
położony na terenie naszej działki w związku z czym należy  uporządkować ten stan
prawny i w zamian za to, obok przylegające działki Ci Państwo w ramach zamiany
przekazują i uiszczają stosunkowo wynikającą z różnicy ceny zapłaty. 
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Państwo Ci nabyli dwie działki sąsiednie jak to zostało kupione, to wmawiano im, że
ten  budynek  obok  należy  do  tych  działek  w  międzyczasie  jak  wspomniał  była
przeprowadzona komunalizacja i  okazało się,  że budynek znajduje się  na gruncie
Skarbu Państwa.

Przewodnicząca  rady  w związku  z  brakiem  dyskusji  z  sali  przedstawiła  projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Wiktorynie
– stanowi ona zał. nr 20  do protokołu.

Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały .

Rada  Gminy  w  obecności  13  radnych  –  przy  12  głosach  „za”,  1  głosie

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXIV/201/10 w sprawie wyrażenia zgody

na zamianę działek położonych w Wiktorynie – stanowi ona zał. Nr 21  do protokołu”.

Ad.16

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

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań i interpelacji z sali zamknęła
dyskusję.

Ad.17

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

Sołtys  Bertowa  P.Kuliński –  zwrócił  się  do  Wójta,  aby  wystąpić  z  wnioskiem  
o tablice ostrzegawcze przy przejeździe kolejowym Nowy Zbrachlin – Bertowo, po
tych  poprzedni  pozostały  tylko  atrapy.  Stwierdził,  że  są  uwagi  mieszkańców
Bertowo II o naprawę tej drogi.

Radny  M.Dyko  –  poinformował,  że  z  Komisją  Oświatową  odbył  posiedzenie
wyjazdowe w terenie  jako Przewodniczący  Komisji  i  jako członek Komisji  Rolnej
wnioski zostały spisane i uwagi z tego wyjazdu przekaże p.Wójtowi na piśmie. Stan
dróg jest katastrofalny wręcz krytyczny tam będzie się jeździło po piasku. 

Zwrócił  uwagę  na przypływ wody przy oczyszczalni  ścieków w Szpitalce,
jeżeli  rynny nie  zostaną naprawione lub założone nowe przekroje tych rynien,  to
droga  zostanie  zniszczona.  Rynny  są  zarwane  przesunięte,  woda  płynie  nad
rynnami, a nie w rynnach.

Zwrócił się z zapytaniem jakie jest przeznaczenie kamienia, czy są już plany
zrobione,  gdzie  zostanie  on  wożony.  Na  drogi  żużlowe  jeżeli  zostanie  wysłana
równiarka, to niestety pozostanie tam tylko piach.

Następnie zwrócił  się też z zapytaniem, gdyż to go też  interesuje, czy była
przeprowadzona kontrola drogi w m.Konstantynowo?
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Ponawia wniosek który składał wcześniej – pozyskane pieniądze ze sprzedaży
działki  w  m.Przypust  tj.  8  tys.  które  znajdują  się  w  budżecie  przeznaczyć  na
założenie 3 lamp oświetleniowych w kierunku Kościółka w Przypuście. 

Zwrócił  się  z  zapytaniem  -  czy  są  prowadzone  rozmowy  z  Energetyką  
nt. modernizacji słupów oświetleniowych na terenie całej gminy.

Może rzeczywiście należy postępować tak jak robią inni mieszkańcy danych wiosek 
i  interweniować  przez  telewizje  i  prasę.  Jeżeli  będzie  się  sprawa  naprawy  dróg
odwlekać, to niestety chyba będzie trzeba tak postąpić i pod taką presją może będzie
to inaczej wyglądało. Takie są głosy mieszkańców gminy.
Tu teraz się słyszy, czym jest zbulwersowany tą sprawą , że przeznacza się 350 tys. zł
– oczywiście nie neguje, nie podważa tego, ale nie w tym czasie i nie w tym roku,
gdzie ciągle się mówi o stanie dróg gminnych.  Ale 350 tys.  zł  to trzeba zaciągnąć
kredyt, gdzie gmina jest już zadłużona i pogrążać jeszcze w większe długi. Dlatego
nie głosował nad tą uchwałą, gdyż nie można pogrążać tak gminy. 
Poinformował, że  jak nowa Rada Gminy przyjdzie , to ma czyste sumienie, że nie
głosował za tym, jest za tym aby nie zadłużać tak gminy.
Podsumowując,  stwierdził,  że  cyt.„My  mieszkańcy  wsi  nie  potrzebujemy
chodników, kostek, chcemy tylko jeździć po dobrych drogach, a nie ciągle drążyć ten
sam temat. To są moje uwagi i proszę o podpowiedź”.

Radny  P.Wiatrowski –  poinformował,  że  w  dniu  15  kwietnia  br.  zostanie
przeprowadzona kontrola Komisji Rewizyjnej na drodze w Konstantynowie, o czym
informuje  Pana sołtysa, gdyż chciałby aby on był też obecny. Do tej pory było to nie
możliwe ze względu na warunki atmosferyczne.

Sołtys  Kaźmierzyn  J.Dybowski –  poinformował,  że  droga  jest  nie  przejezdna  
w miejscowości Arianki I i Arianki II – w kierunku Józefowa,  zgłasza jej naprawę.
Zgłasza również  do naprawy oświetlenie uliczne w miejscowości Ariany.

Radna J.Michalską – złożyła następujące wnioski :

Wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg o postawienie następujących znaków:
- „ograniczenie prędkości” na trasie od A1 do Niszczew.
- dwa znaki „przejście dla pieszych” z Agatką  lub „uwaga dzieci” na trasie od A1 do
Niszczew.
Wysłanie równiarki do miejscowości : Michalin, Lewin, Kolonia Święte.
Przyspieszenie  prac  związanych  z  przetargiem na budowę dróg Kolonia  Święte  
i Bertowo.

Radny P.Wiatrowski – ponawia wniosek i kieruje do z-cy Wójta E.Musiała, gdyż jest
on  przy  przetargach-  aby  firmy  wożące  kamień  przywożą  go  na  drogi  i  należy
skończyć z tym kipowaniem na hałdy, gdzie czterech pracowników gminnych nie
daje rady nawieźć na drogi. 
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Przecież tu parę osób zapomniało, że zima trwała 5 m-cy i była  ciężka. Osobiście
każdy to odczuł, on również, gdy na zebranie we Włoszycy spóźnił się 15 min., gdyż
nie mógł dojechać z Włocławka – droga krajową Nr 1, a my tu teraz rozprawiamy 
o drogach gminnych one są w takim stanie z uwagi na ciężką zimę, która zniszczyła
je we wszystkich miejscowościach, a środki finansowe przeznaczone na ich remont
pochłonęło  odśnieżanie.  Stwierdził,  że  wszyscy  radni  ubolewają  nad  tym stanem
rzeczy, jednak przy wspólnych pracach stan tych dróg będzie się poprawiał.
Zwrócił uwagę gdyż, jak firma się zgłasza do przetargu to, aby dowoziła te materiały
na  teren  przeznaczony  do  utwardzenia  –  może  wtedy  się  zbierze  Rada  Gminy  
i  wytypuje  tą  drogę  i  zostanie  to  zrobione  szybko,  sprawnie  bez  narzekania,  że
kamień jedzie rok od dokonania zakupu. Bo inne gminy stosują taką metodę i słyszy,
że przewoźnicy nie są przeciwni takim rozwiązaniom. 

Radna M.Kulińska -  zgłosiła wniosek o budowę wiaty dla dzieci dojeżdżającej do
szkoły w miejscowości Włoszyca. Do tej pory dzieci chowały się w pobliskim sklepie,
jednak obecnie sklep jest zamknięty i dzieci nie mają się gdzie schronić.
Poinformowała,  że  tak  się  składa,  że  Komisja  Budżetowa  też  miała  posiedzenie
wyjazdowe i wizytowała drogi w różnych miejscowościach i protokole został ujęty
zapis, aby nie wyróżniać nikogo i naprawiać wszystkie drogi na terenie gminy są one
w złym stanie.
Słyszy,  że  są  dyskusje  na  temat  budowy  drogi  w  Bertowie  i  Kolonii  Święte  –
dlaczego  właśnie  w Bertowie  ?  Poinformowała,  że  musi  gdzieś  być  i  akurat  tak
wyszło, że jest w Bertowie, a w następnym roku będzie inna budowana.
Uważa,  że  co  roku powinna  być  budowana  ze  środków  z   budżetu   gminy,  ze
środków  pozabudżetowych.  Przyszedł  taki  czas,  że  będzie  więcej  dróg
budowlanych, gdyż gmina będzie miała więcej środków, w związku z inwestycjami
na terenie gminy. 

Sołtys Brudnowa Kołowrocki – odnośnie ankiet w sprawie budowy oczyszczalni
ścieków – jaka to powinna być powierzchnia, i jak wygląda dofinansowanie.

Z-ca  Wójta –  poinformował,  że  jeżeli  chodzi  o  powierzchnię  –  to  działka  nie
zadrzewiona powinna wynosić ok. 150 – 200 m2, a to jest związane od rodzaju gruntu
na którym się znajduje. Jeżeli chodzi o dotację przypadku uzyskania większej szansy
na dofinansowanie ustalenia kryterium , można uzyskać dofinansowanie z Unii do
50%, kosztów kwalifikowanych. Kosztem kwalifikowanym jest cena netto. 
Wartość inwestycji  tego zadania,  to nikt nie  jest w stanie na dzień dzisiejszy tego
powiedzieć.  Na etapie przygotowań,  będzie  konieczna mapa numeryczna, wypis  
z  rejestru gruntów.  Ankieta  nie  jest  wiążąca,  jest  to  informacja tylko  dla  Urzędu
Gminy dla ocenienia potrzeb i ewentualnych skutków.

Sołtys  Siuttkowa  J.Urbański –  poruszył  temat  likwidacji  zjazdu w m.Siutkowo  
i stwierdził, że jak władze w tym kierunku nic nie będą robić, to uważa, że sprawa
jest zakończona. 
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Teraz budowa się rozpoczyna Tiry jeżdżą przez wioskę ze żwirem niszczą drogi,  
w tej sprawie też nic się nie robi, przecież są inne odcinki drogi, aby szedł ten tonaż.

Sołtys  Nowego  Zbrachlina  H.Szudzik –  zgłosiła  wniosek  o  zorganizowanie
spotkania  z  mieszkańcami  w  Nowym  Zbrachlinie  w  sprawie  przeprowadzenia
konsultacji  społecznej  o  nadanie  nazwy  ulicy  oczywiście  jeśli  takie  tematy  będą
podejmowane, obecnie mieszkańcy nie wnioskują o ich nadanie.   Zgłasza również
wniosek o remont dróg w Nowym Zbrachlinie.

Radny  P.Wiatrowski  – poinformował,  że  w  związku  z  sytuacją  jaka  wynikła  
w  miejscowości  Konstantynowo  proponuje  ważyć  każdy  pojazd  np.  u  Pana
Rakowskiego  w  Zbrachlinie  –  użycie  wagi  kosztuje  10  zł.  Firma  magazynująca
kruszywo  na  WPOZH  wysyła  każdy  transport  na  wagę.  Uważa,  że  się  skończą
podejrzenia i różne tematy z tym związane. Niech inwestor wie , że ma obowiązek
zgłosić się na wagę, i nie jest  ważne, że nadrobi on 2 czy 5 km.

Radny  M.Dyko –  poruszył  sprawę  wysypywania  śmieci  na  terenie  gminy  –
stwierdza,  że  od  Plebanki  w  stronę  Wólnego,   i  we  Włoszycy  są  tam  dzikie
wysypiska  śmieci,  powyrzucane  worki.  Co  świadczy  o  naszych  władzach
samorządowych .

Radna E.Pietrus  - stwierdziła, że to świadczy o mieszkańcach gminy i ich kulturze.

Radny E.Brzeziński – zgodził się z radną E.Pietrus i poinformował, że problem ten
występuje na terenie całej gminy.

Sołtys  Wagańca  B.  Gajdzińska -   podziękowała  za  tablicę  ogłoszeniową  przy
dworcu PKP w Wagańcu. Wnosi o naprawę drogi przy ul.Kolejowej,  gdyż  nikt o nią
nie dba, podczas zimy też nikt nie pomógł tym mieszkańcom jej odśnieżyć.
Sprawa kolejki wąskotorowej, są tam pomieszczenia, czy nie można by ich przyjąć na
mieszkania socjalne dla mieszkańców gminy.

Sołtys  N.Zbrachlina  H.Szudzik –  złożyła  wniosek  o  tablicę  ogłoszeniową  do
miejscowości  Nowy  Zbrachlin  taką  jaka  jest  w  Wagańcu.  Obecna  jest  bardzo
zniszczona .
Ponawia  również  sprawę  naprawy  mostku,  droga  powiatowa  przy  Panu
Lamparskim.

Radny P.Wiatrowski –  poinformował,  że  z  tego  co  wie  ,  to  w gminie  Bądkowo
rolnicy w związku z budową oczyszczalni  ścieków ponosili  koszty ok.  2  tys.  zł,  
a  gmina  dokładała  im  drugie  2  tys.  zł.  i  to  były  ogólne  koszty  budowy  tych
oczyszczalni. A z tego co się słyszy wstępne wyliczenia w naszej gminie ok. 15 tys. zł.

Radny  W.Kulpa –  stwierdził,  że  jeżeli  mieszkaniec  sam  sobie  wybuduje  taką
oczyszczalnię przydomową  – jest to w kosztach 5 tys. zł, bez dofinansowania, czy ta
oczyszczalnia spełni wymogi wobec przepisów. 
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Poinformował, że jak będą wstępnie wyliczone koszty budowy tej oczyszczalni,  to
mieszkańcy na pewno będą chętni , ale nie za taką cenę jaka była wspomniana ok. 15
tys. zł.

Z-ca Wójta E.Musiał – poinformował, że oczyszczalnie przydomowe , aby można by
je było zamontować na działce u siebie muszą podlegać zgłoszeniu budowlanemu.
Do  zgłoszenia  budowlanego  potrzebna  jest  mapka  i  oczywiście  opis  techniczny.
Natomiast  ,  aby była uznana za zgodą z wymogami Unii  Europejskiej  musi mieć
aktualna  mapę  techniczną  ,  czyli  dopuszczenie  do  użytkowania  jako  oczyszczali
przydomowych, tak to wygląda i to jest wystarczające.
W tej  chwili  od tego roku nie można dofinansować tak jak to robiły inne gminy  
w poprzednich latach. Na Fundusz Ochrony Środowiska były odpisy w poprzednich
latach ok. 6 tys. zł rocznie, to np. w przypadku Bądkowa, to ok. 1 mln. zł. rocznie, to
tak dla ciekawości przedstawił.
Jeżeli chodzi o dofinansowanie i łączenie środków z Unii i Funduszu  Gminnego –
gdybyśmy się zdecydowali na dofinansowanie tylko z środków gminy, to musi mieć
prawo  do  dysponowania  tymi  gruntami.  Oczywiście  gdzie  to  będzie  robione  
w zależności od zapotrzebowania, to będzie decyzja Rady Gminy. Te wyliczenia na
dzień dzisiejszy , to są szacunkowe propozycje i mogą ulec zmianie.

Jeśli chodzi o sprawę równiarki na drogi niestety wystąpiły deszcze i prace
zostały  wstrzymane.  Jeśli  poprawi  się  pogoda,  to  będzie  pracować  ponownie  na
drogach. W dniu 30 marca br. został podpisany protokół odbioru kamienia – tego
gruzu zakupione zostało  1900 ton,  a  został  on zakupiony  po 27,50  zł  za  tonę na
próbę,  ale  był  jeden  warunek,  że  na  plac.  Drogi  ich  nie  interesują.  Zostały
zabezpieczone  środki  finansowe  w  budżecie,  jest  rezerwa  pozostawiona  na
wykonanie. W tej chwili będą wynajęte mniejsze samochody, równiarka nie będzie
wykonywane to poprzez Urząd, aby było szybciej .
Ten  materiał który leży na pryzmie, to wzrokowo jest bardzo dużo, ale jak ładuje się
go na przyczepę i rozwozi, to okazuje się , że na niewiele wystarczy. Odbędzie się
spotkanie z przedstawicielami sołectw w celu wytypowania dróg na które będzie ten
materiał rozwieziony.

Odnośnie  rowu  odprowadzającego  ścieki  do  Wisły,  to  sprawdzi  jak  to
wygląda. Będzie to po świętach Wielkanocnych, gdyż w pierwszej kolejności będą
porządkowane miejsca z dzikimi wysypiskami śmieci .

Naprawa  oświetlenia,  prace  przez  Energetykę  były  prowadzone  
w  poniedziałek  i  wtorek  w  m.Kolonia  Święte,  jeżeli  chodzi  o  kolejne  naprawy  
i remonty te pojedyncze lampy to wszystko będzie naprawione. Wnosi o zgłoszenie
lamp migających i podawania numerów słupa.

Przejazd kolejowy Zbrachlin – Bertowo, to niestety jest wandalizm i uważa, że
to nie są osoby obce i jeżeli uwaga wszystkich mieszkańców nie będzie zwrócona na
te spraw, aby z tym wałczyć to po prostu się nie poprawi, i to samo dotyczy śmieci 
i wielu innych spraw.

W sprawie przetargów na drogi w miejscowości Kolonia Świete i Bertowo, to
będzie to jeden przetarg na te dwie drogi, ogłoszony do 15 kwietnia br.
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  W  sprawie  wniosków  Pani  Michalskiej,  stwierdził,  że  dotyczą  one  drogi
powiatowej,  tak  samo  wniosek  naprawę  mostku  w  Zbrachlinie,  zanotował  
je i przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych o zajęcie stanowiska.

Pośrednio odniósł  się  do wniosku odnośnie  wywożenia   tego materiału na
drogi.  W br. z zakupem tego kamienie nie było wybory, mogliśmy go kupić lub  
z niego zrezygnować, wybrany został wariant na pryzmę.
Bo gdybyśmy go chcieli  zakupić zgodnie z procedurą, to należałoby przygotować
przetarg nieograniczony,  by  przekroczyło  kwotę  14  tys.  EURO.  Po wytypowaniu
dróg będzie wynajęty sprzęt i te prace będą sprawniej się odbywać, tylko nie na dużo
dróg starczy tego kamienia i to jest przykre.

Tablice ogłoszeniowe - wniosek sołtys z Nowego Zbrachlina, to myśli, że to
będzie prosta sprawa. 

Budowa oświetlenia ulicznego – bęezie to rozpatrzone w m-cu maju. Jednak to
zależy od Energetyki w związku z reorganizacją w energii.

Radny M.Dyko – stwierdził, że jest 1900 ton kamienia i jak Z-ca Wójta stwierdził, nie
starczy na wszystkie drogi – i co dalej?

Z-ca Wójta – poinformował, że jeśli chodzi o drogi, to na pewno w miarę możliwości
będą one naprawiane i temat nie jest zamknięty.

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem wniosków zamknęła dyskusję .

Wnioski  zgłoszone  na  XXXIV  Sesji  V  kadencji  Rady  Gminy,  spisane  przez

sekretarza obrad – Ewę Pietrus:

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską:
1. Wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o postawienie następujących znaków:
- „ograniczenie prędkości” na trasie od A1 do Niszczew.
- dwa znaki „przejście dla pieszych” z Agatką  lub „uwaga dzieci” na trasie od A1 do
Niszczew.
2. Równiarka przez miejscowości : Michalin, Lewin, Kolonia Święte.
3.  Przyspieszyć  prace  związane  z  przetargiem  na  budowę  dróg  Kolonia  Święte  
i Bertowo.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego :
4. Wystąpić z wnioskiem o tablice ostrzegawcze przy przejeździe kolejowym Nowy
Zbrachlin – Bertowo.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską:
5. Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły we Włoszycy.
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