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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXV 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, Wicestarostę Powiatu Aleksandrowskiego – Pana 
Władysława Koca, sekcja kontrolno – rozpoznawcza st. kpt. Dariusza Nędzusiak - 
Kierownika Sekcji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, 
Komendanta Gminnego OSP – Pana Marka Rumińskiego oraz sołtysów. 
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 XXXV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o działalności Rady Powiatu Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej  
w Aleksandrowie Kujawskim w  2009”. 
        a) zaproszeni goście: Przedstawiciele Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 
6. Informacja o działalności Rady Powiatu Aleksandrowskiego. 

a) zaproszeni goście: Starosta Aleksandrowski, Przewodniczący Rady Powiatu 
Aleksandrowskiego, Radny Powiatu Aleksandrowskiego. 

7. Sprawozdanie o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2009 rok. 
a) zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowych Straży Pożarnych w 

Aleksandrowie Kuj, Komendant Gminny OSP w Wagańcu. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” za 2009r.  

a) zaproszeni goście: Prezes Klubu, V-ce Prezes Klubu ds. finansowych. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2009r.  
      a) zaproszeni goście: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
10. Informacja o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za 2009 r. 
11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
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12. Podjęcie 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. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 
45/1 o pow. 0, 0843 ha położonej w Nowym Zbrachlinie, stanowiącej mienie Gminy 
Waganiec na działkę nr 55/3 o pow. 0, 1229 ha, położoną w Nowym Zbrachlinie, 
będącą własnością osoby fizycznej. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec”. 

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

15. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Waganiec a Miastem Włocławek. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec 
za 2009 r. 

a) prawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, 
b) pinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy za 2009 rok, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,  
d) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
e) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
f) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 r.  
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

       Wójtowi Gminy. 
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2009 rok. 

18. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej  
z działalności GKRPA i PS za 2009 r. 

19. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2009 rok. 
20. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2009 rok. 
21. Zapytania i interpelacje radnych.  
22. Wolne wnioski. 
23. Zamknięcie obrad XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Przewodnicząca Rady - zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu do 
porządku obrad t.j jako punkt 17 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Waganiec”. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła wprowadzenie 

dodatkowego punktu do porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek 
obrad z uwzględnieniem dodatkowego punktu. 
 

             1. Otwarcie XXXV sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o działalności Rady Powiatu Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej  

w Aleksandrowie Kujawskim w  2009”. 
     a) zaproszeni goście: Przedstawiciele Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 
6.  Informacja o działalności Rady Powiatu Aleksandrowskiego. 

a) zaproszeni goście: Starosta Aleksandrowski, Przewodniczący Rady Powiatu 
Aleksandrowskiego, Radny Powiatu Aleksandrowskiego. 

7. Sprawozdanie o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2009 rok. 
a) zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowych Straży Pożarnych w 

Aleksandrowie Kuj, Komendant Gminny OSP w Wagańcu. 
8.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” za 2009 rok. 

a) zaproszeni goście: Prezes Klubu , V-ce Prezes Klubu ds. finansowych. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2009 rok. 

a) zaproszeni goście: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
10. Informacja o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za 2009 r. 
11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
12. Podjęcie 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. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 45/1  
o pow. 0, 0843 ha położonej w Nowym Zbrachlinie, stanowiącej mienie Gminy 
Waganiec na działkę nr 55/3 o pow. 0, 1229 ha, położoną w Nowym Zbrachlinie, 
będącą własnością osoby fizycznej. 

a) dyskusja nad projektem uchwały,   
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b) podjęcie uchwały. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec”. 
a) dyskusja nad projektem uchwały,   
b) podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Waganiec a Miastem Włocławek. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 
2009 r. 
a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 
      budżetu Gminy za 2009 rok, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,  
d) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
e) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
f) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 r.  

           g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
       Wójtowi Gminy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2009 rok. 

19. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej  
z działalności GKRPA i PS za 2009 r. 

20. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2009 rok. 
21. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2009 rok. 
22. Zapytania i interpelacje radnych.  
23. Wolne wnioski. 
24. Zamknięcie obrad XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki. 

 

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. 
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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 XXXIV 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 XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV Sesji 

V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 

 

Ad.5 

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 zwróciła się z zapytaniem do Wójta, czy potwierdzili przybycie? 
 

Wójt – poinformował, że przed obradami sprawozdanie zostało rozłożone radnym, gdyż 
dostarczył je Pan Andrzej Kulpa – członek Izby Rolniczej i usprawiedliwił się, że nie 
będzie mógł przybyć osobiście, za co przeprasza. Natomiast drugi członek Izby – Pan 
Andrzej Herba nie kontaktował się. Pozostaje tylko wersja pisemna tego sprawozdania i 
jeśli będą pytania, to zostaną zanotowane w protokole i przekazane. 
 
Rada Gminy nie przyjęła sprawozdania i poprosiła Panią Przewodniczącą Rady  

o zaproszenie członków Izby Rolniczej na następne obrady. 

 
Ad.6 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że na obrady zostali zaproszeni: Starosta 
Aleksandrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Radny Powiatu 
Aleksandrowskiego w związku informacją o działalności Rady Powiatu 
Aleksandrowskiego. Na obrady przybył Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego – Pan 
Władysław Koc powitała gościa. 
 

Wójt – zabrał głos w imieniu Starosty Aleksandrowskiego, który nie mógł przybyć.  
Ten punkt głównie dotyczy Rady Powiatu, niestety nie przybył również radny 
powiatowy i Przewodniczący Rady. Jednak z informacji prasowych wie, że 
Przewodniczący Rady – Janusz Chmielewski złożył rezygnację z funkcji 
przewodniczącego. Dlatego prosi o ograniczenie pytań do spraw powiatu, a nie Rady 
Powiatu. 
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Radny, M.Dyko – stwierdził, że kilkanaście razy był zapraszany Przewodniczący Rady 
Powiatu i nie przybył. Dlaczego on rezygnuje ze spotkania z Radą Gminy Waganiec, 
przez tyle kadencji? Jest oburzony, że po raz kolejny nie ma Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Jest wiele pytań do pracy i działalności Rady Powiatu. 
 
Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego, Pan Władysław Koc – poinformował, że jak 
Pan Wójt był zdaniem zauważyć ten punkt nieformalnie został określony i skierowany 
do Starosty Aleksandrowskiego do realizacji. Stwierdził, że nie jemu jest oceniać Radę, a 
wręcz odwrotnie, to Rada jego stanowisko ocenia. I trudno jest wytłumaczyć 
Przewodniczącego Rady, dlaczego nie ma przedstawicieli Rady. Przyjmie tą sugestię  
i przekaże dalej. 
Następnie poinformował, że przekaże kilka informacji na temat realizacji powiatu.  
Po uporaniu się z tematem służby zdrowia, bo definitywnie Starostwo uporało się  
z procesem likwidacji. Rozliczono się z wierzycielami, co prawda jest jasne do spłacenia 
ponad milion złotych składek do ZUS. Niemniej jednak jest to rozłożone na raty  
w czasie. Systematycznie spłacone z tym, że Skarb Państwa będzie winien – wynika to z 
przepisów ostatnich – tego wariantu „B” Minister Kopacz. Dlatego to się zrekompensuje, 
te środki nie zostaną przekazane bezpośrednio ZUS-owi, a będą spłacane ratalnie. Będzie 
podtrzymany ten zawarty układ, a te środki zaangażowane zostaną na poprawę stanu 
dróg w Powiecie. 
 Na terenie powiatu jest blisko 220 km dróg powiatowych i to jest przyjęte przez 
samorząd powiatowy, jako wyzwanie nr 1 do realizacji przez samorząd powiatowy.  
Na terenie gminy Waganiec jest realizowana inwestycja rozpoczęta w roku ubiegłym  
pn. Nieszawa –Kawka odcinek od Nieszawy do drogi krajowej nr 1 z terminem realizacji 
na koniec czerwca br. – jest to I etap. Natomiast II etap – rozpoczęty w tym roku,  
a skończony w 2011 r. – jest od Ujmy do Łowiczka, bo ten odcinek jest w gorszym stanie 
niż ten środkowy. Co do remontu pozimowych, to wyłoniony został wykonawca  
i przystąpi on do realizacji po ok. 5 maja br. Przedział cząstkowy do napraw 
cząstkowych jest to miesiąc maj, jeżeli chodzi o te prace?  
W miejscowości Sierzchowo droga jest w bardzo złym stanie i będzie ona robiona 
niezwłocznie. 
 
Radny, S.Murawski – poruszył temat drogi od Nieszawy do Wólnego, która miała być 
naprawiana i nic się nie dzieje. 
 
Wicestarosta, W.Koc – poinformował, że tam jest problem bardziej złożony, – bo droga 
ta jest nierozgraniczona, ona jest i tak jak piaski ruchome ciągle się przesuwa. 
Realizując zadanie inwestycyjne w Nieszawie – przebudowa ul.Mickiewicza będą tzw. 
frezowiny. 
Będą ona wykorzystywane na ten odcinek od Nieszawy do Wólnego, na jak daleko to 
wystarczy trudno powiedzieć. Tak jak się utrzymuje drogi gruntowe tak będziemy to 
realizować, aby utrzymać przejezdność. Jako proces inwestycyjny, informuje, że ten 
odcinek pomimo zabiegów radnego powiatowego, aby umieścić tą drogę w planie 
inwestycyjnym w roku 2013 – niestety droga ta się nie znalazła? Następnie poprosił  
o ewentualne zapytania.  
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Sołtys Siutkowa, J.Urbański – poruszył temat planów likwidacji zjazdu i wyjazdu  
na drogę krajową nr 1 w miejscowości Siutkowo. 
Stwierdził, że walczy z drogowcami w Bydgoszczy, niestety rezultatów, gdyż jest to już 
wszystko pouzgadniane ich zdaniem, a można tylko sobie robić kampanie wyborczą.  
To nie jest kampania, gdyż on i mieszkańcy Siutkowa zostaną odcięci od świata. Ktoś 
sobie remonty robi, jest miejscowość i przez miejscowości nie będzie lewo – skrętu, i nie 
będzie można wyjechać ze wsi, jeżdżą tam samochody po mleko, autobusy PKS, autobus 
szkolny, jak to się będzie odbywać? Nikt nic nie mówi, nie uzgadnia i nie informuje. Dwa 
miesiące jest ten temat poruszany przez niego i nic się w tej sprawie nie postępuje, może 
Starostwo się tym zainteresuje? 
Jako sołtys miał masę telefonów, ludzie się boją, że tego zjazdu nie będzie, nikt się ze 
społeczeństwem nie liczy? 
 
Następnie poruszył sprawę chodnika w m. Nowy Zbrachlin, droga powiatowa, gdzie 
rolnicy z maszynami nie będą mogli przejechać, bo jest pobocze bardzo wysokie  
i ciągnik ze sprzętem nie będzie się miał gdzie schować. 
 
Radny, M.Dyko – w sprawie drogi Nieszawa – Wólne stwierdził, że obiecał Pan 
Żbikowski Jerzy Zarząd Dróg Powiatowych, że to rozgraniczenie zostanie 
przeprowadzone, jednak ciągnie się to już ok. 15 lat i nic się nie robi. Droga jest  
w opłakanym stanie – kilkakrotnie była wizytowana przez Pana Dyrektora, wstyd, że 
nazywa się ona drogą powiatową. Miała ta pozyskana frezowina z budowy drogi 
Nieszawa – Ujma, ani jeden samochód nie przywiózł tego materiału. Miejscowość Wólne 
mieści się obrębie drogi powiatowej – Rada Gminy, jako samorząd może 
współfinansować z Powiatem jej remont. 
Drogi gminne na terenie gminy są również w opłakanym stanie, ale coś się robi,  
a mieszkańcy Wólnego są pokrzywdzeni, bo tam się nic nie robi. I teraz słyszy, że będzie 
robiona ul.Mickiewicza w Nieszawie i od strony Nieszawy będzie ta droga robiona. 
Złożył protest, jeżeli będzie to robione, to od strony Wólnego, aby mieszkańcy mieli 
zabezpieczony przejazd do swoich posesji od strony Wólnego do Nieszawy - ile starczy. 
Na wiosnę wyciągano się ciągnikami, bo nie można było przejechać i ona jest drogą 
powiatową. 
Droga ta jest szlakiem turystycznym, gdzie w okresie letnim przejeżdża wiele ludzi, są 
tam rajdy rowerowe i wizerunek drogi powiatowej. 
 

Sołtys Zbrachlina, H.Szudzik – stwierdził, że chodzą równiarki wzdłuż tej drogi, a ona 
ma tam grunty i wjazdy sa pozawalane – składa prośbę, aby trochę łukiem to też było 
rozgarniana, gdyż nie można wjechać ciągnikiem na te grunty. 
 
Radny M.Dyko – poruszył również sprawę śmieci przy tej drodze, gdzie powstały 
dzikie wysypiska śmieci. Wójt Gminy Waganiec wstawił tablicę „zakaz wysypywania 
śmieci” została ona zniszczona. Prosił o wycięcie gałęzi, rolnicy nie mogą przejechać, 
gdyż tam mają działki na tych gruntach nadwiślańskich. 
Teraz się słyszy, że droga nie została ujęta do 2013 r. starania radnego powiatowego, jest 
z nim w stałym kontakcie,  nic nie dały.  
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Radny, W.Kulpa - zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo prowadzi jakieś rozmowy  
z Dyrekcją Dróg Krajowych na temat modernizacji tej krajowej ”jedynki”?.  
To jest zjazd na całą gminę, nie tylko zjazd Siutkowa i tylko o niego sobie sołtys walczy – 
to nie jest tak, nie można lekceważyć tych działań. 
 
Wicestarosta, W.Kulik – jeżeli chodzi o ten zjazd, to nie jest zadanie powiatu i powiat nie 
może nic, może tylko sugestie mieszkańców i to co słyszy na tej sali, może tylko to 
przekazać i prosić o włączenie i realizację. 
 
Sołtys Siutkowa, J.Urbański – poinformował, że ten zjazd jest na drogę powiatową  
i powinien powiat wiedzieć, że będzie on całkowicie zlikwidowany. 
 
Wicestarosta, W.Koc - poinformował, że przekaże te głosy dalej, a Panu Wójtowi  
i Przewodniczącej Rady prześle do wiadomości, co zostało w tej sprawie zrobione. 
Przyznał się, że nie zna tego tematu, musi się z nim zapoznać, dlaczego też nie 
podejmuje tematu. 
W sprawie drogi Nieszawa – Kawka. Jeżeli chodzi o informację, że od Nieszawy, gdyż to 
jest jak gdyby własność przypisana Burmistrzowi Nieszawy, a on decyduje o tym. 
Obręb Miasta Nieszawa, kończy się jak jest ten mostek, a dalej już jest Waganiec. Były to 
uzgodnienie z wykonawcą, z Burmistrzem Nieszawy, że od Nieszawy i nie może tego 
zmienić, to nie jest decyzja Starostwa.  
Przyznał racje na temat rozgraniczenia gdyż ciągnie się to już wiele lat. Musi być tu też 
wola właścicieli tych gruntów i powiatu. 
 
Radny, M.Dyko – rozmawiał z rolnikami, i oni nie maja sprzeciwu, tylko musi to wyjść 
ze strony Powiatu. 
 
Wicestarosta, W.Koc- ta frezowina jest wmontowana w pobocza na poszerzenie jezdni 
zgodnie z przyjętą technologią, tak przewidywała dokumentacja. Wysypisko śmieci to 
jest zmora wszystkich, walczy się z tym. Powiat utworzył ekipę, która jeździ, zbiera te 
śmieci w worki, a później je zbiera i wywozi na wysypisko śmieci. Po tygodniu jadąc jest 
to samo. Niestety musi być dyscyplina, wszyscy w tym temacie muszą wspierać się 
nawzajem.  
Co do pracy równiarki, to uczuli Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby zwrócił 
uwagę na te wjazdy? 
Poinformował również, że w powiecie główną sprawą nr jest naprawa dróg 
powiatowych- przeznaczone jest na te inwestycje: remonty i modernizacją blisko 20 mln. 
zł. przy budżecie ok. 30 mln zł – jest to bardzo dużo pieniędzy, to są w części też 
pieniądze pozyskiwane, czyli 50% wsparcia zewnętrznego. Co roku będą starania, aby 
pozyskać środki finansowe na poprawę stanu dróg i utrzymać go tak, aby naprawione 
zostały wszystkie drogi powiatowe? 
Wójt – poinformował, że to nie jest prawda, że nic się nie robi w sprawie tego zjazdu w 
Siutkowie, kontynuowane sa rozmowy z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad wraz z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego  
i z wykonawcą. Rozwiązania nie ma i to też nie jest temat zamknięty.  
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Natomiast od Pana Starosty prosi o wsparcie w tym temacie odnośnie zjazdu  
w Siutkowie. W dniu wczorajszym poszło pismo do Dyrektora Dróg Krajowych z prośba 
rozwiązania komunikacji na skrzyżowaniach z tą droga, która jest teraz remontowana. 
Sytuacja zaczyna wyglądać tak – remont jedynki tego odcinka kończy się ok. 150 m. 
Przed tym skrzyżowaniem. Jeśli rozpocznie się budowa autostrady, z tych informacji, 
które są to nastąpi niedługo. Najprawdopodobniej kruszywo będzie dowożone na 
bocznicę kolejową. Wie, że Generalna Dyrekcja i że wykonawcy prowadzą rozmowy  
z uruchomieniem tej bocznicy w Wagańcu. I transport by się odbywał właśnie tym 
skrzyżowaniem. Dlatego wzrósł do Generalnej Dyrekcji o sygnalizację świetlną 
umożliwiającą przejazd przez jedynkę lub np. małe rondo. 
Propozycja, którą złożył odnośnie likwidacji tego zjazdu to: albo modernizacja tego 
zjazdu i pozostawienie go w obecnym miejscu lub ewentualnie wykorzystanie pasa starej 
jedynki i prawo skręt zachowany w stronę Włocławka, a najdalej idącą było 
wykorzystanie drogi gminnej w Siutkowie tj. poszerzenie jej parametrów  
i wybudowanie tego połączenia przez Siutkowo. Wie, że jest to nieidealne rozwiązanie, 
ale lepsze niż brak połączenia w ogóle. Nie jest idealna, gdyż mieszkańcy już protestują, 
bo droga by przebiegała przy ich posesjach – niemniej jednak takie rozwiązanie złożył. 

Jeżeli chodzi o poruszoną sprawę chodnika w Nowym Zbrachlinie, to należy sobie 
odpowiedzieć, czy ważniejsza jest możliwość komunikacji maszyn rolniczych, czy 
ważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci uczęszczającej do szkoły. Teren ten jest bardzo 
niebezpieczny i dlatego na wniosek mieszkańców powstał chodnik. Jednak jak każda 
komunikacja tworzy utrudnienia zgadza się z tym i to składanie i rozkładanie sprzętu 
rolniczego tworzy utrudnienie i jest to kłopotliwe, ale trzeba brać pod uwagę w tym 
przypadku nadrzędne jest bezpieczeństwo dzieci. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali podziękowała Panu 
Wicestaroście za przybycie i udział w sesji. 
 
Wicestarosta, W.Koc – podziękował za zaproszenie, umożliwienie wzięcia udziału, 
życząc owocnych obrad. 
 
Ad.7 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. sprawozdanie  
o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2009 rok, powitała obecnych gości   
st. kpt. mgr inż. Dariusz Nędzusiak sekcja kontrolno – rozpoznawcza - Kierownik Sekcji 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, Pana Marka 
Rumińskiego Komendanta Gminnego OSP Waganiec. 
 

Poprosiła o zabranie głosu Pana Kierownika D.Nędzusiak. 
 
Kierownik – poinformował, że Komendant Powiatowy Pan Tomasz Kubik nie mógł 
osobiście wziąć udziału w/w spotkaniu jednak ważne obowiązku służbowe  
w Komendzie Powiatowej sprawiły, że jest w dniu dzisiejszym nie obecny. Komendant 
prosił o przekazanie, iż bardzo sobie ceni współpracę Komendy Powiatowej Straży  
z Gminą Waganiec. 
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Następnie przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej gminy Waganiec 
za rok 2009 - stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Komendanta Gminnego OSP 
Waganiec Pana Marka Rumińskiego. 
 
Komendant Gminny – przedstawił informację o działalności OSP na terenie gminy 
Waganiec w roku 2009 r - stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
 
Radny, K.Rydlewski – stwierdził, że zastanawiają go wydatki OSP – nie czepia się 
strażaków, gdyż miło jest spojrzeć na mundur, tylko chodzi o te wydatki, jeżeli jednostka 
bojowa ma ok. 19 tys., a pozostali strażacy to tylko w reprezentacji uczestniczą za te  
20 tys. zł.? 
Rozumie są prowadzone tam szkolenia, jednak czy proporcja nie jest zachwiana, może te 
pieniądze przydają się bardziej dla jednostki bojowej. 
 
Komendant Gminny – poinformował, że trzeba zaznaczyć, że część tych pieniędzy 
wyszczególnionych wchodzi na modernizację i remont remiz strażackich, które służą nie 
tylko strażakom, ale całej miejscowości. 
 
Radny, K.Rydlewski – stwierdził, że musi przyznać, iż ta struktura jest zachwiana na 
niekorzyść ludzi, którzy narażają swoje życie, mają trochę mniejsze wydatki niż 
pozostali. Czy oni są pełnosprawnymi strażakami, czy może zmniejszyć tą liczbę  
z pozostałych jednostek?  
 
Wójt – poinformował, że straż jest kwalifikowana w dwóch kategoriach: OSP jest 
Stowarzyszeniem i podlega takim samym prawom jak inne stowarzyszenia, nadzór pełni 
Starostwo Powiatowe. I jest druga cześć OSP, która podlega obowiązkom nałożonym 
ustawą o ochronie przeciwpożarowej tzw. jednostki bojowe. I tu za tą część odpowiada 
już gmina i te wydatki, gdyby chciał przeanalizować, trzeba by było wrócić do 
klasyfikacji budżetowej i sprawdzić, na co one poszły. W tych jednostkach, które nie 
uczestniczą w jednostkach bojowych, środki nie idą na sprzęt czy wyposażenie tylko na 
utrzymanie obiektów – remiz OSP. Jest to również w interesie gminy, gdyż budynki są 
mieniem komunalnym, a korzyścią jest to, że prace są wykonywane przez członków 
OSP. Jeżeli chodzi o jednostkę bojową, to jest ona traktowana jak jednostki Państwowych 
Straży Pożarnych, czyli musi ona w odpowiednim czasie wyjechać, odpowiednio ubrana 
i dyspozycyjna – i tu gmina ponosi znacznie większe koszty, ale jednostka z tego tytułu 
ma większe dochody, na zakup sprzętu i szkolenia, dotacja ze środków centralnych  
z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w naszym województwie te zasady są 
ustalone odpowiednia ustawą i rozporządzeniem. Jednak środki te wg. potrzeb są 
stanowczo za małe. 
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Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy jeśli jest pożar na terenie gminy, czy 
przyjeżdża tylko Straż ze Zbrachlina, a czy pozostałe jednostki są zobligowane również 
do udziału w tym. 
 
Wójt – poinformował, że jeżeli jest pożar duży, to pozostałe jednostki również będą brały 
udział, to zależy jak dyspozytor oszacuje sytuację. Wszystkie jednostki są cenne, jednak, 
jeśli w pierwszym rzucie nie są wzywane to znaczy, że Powiat da sobie radę. Dyspozytor 
mało wyposażone jednostki wysyła do pożaru na miejscu, to zależy od sytuacji 
pożarowej. 
 
Radna, M.Kulińska – zwróciła się z zapytaniem jak jest ze sprawa hydrantów na terenie 
gminy, jeśli nie są one sprawne, czy tez nie ma klucza, a będzie pożar? 
 
Wójt – właśnie tak się składa, że Pan Kierownik Sekcji Komendy Powiatowej dokonywał 
przeglądu hydrantu, – jako przewodniczący Komisji. Była to wyrywkowa kontrola wg. 
tej decyzji, którą otrzymał, podejmie dalsze kroki. Nie wszystkie hydranty będą 
udostępnione na terenie gminy. One służą tylko do udostępnienia zaopatrzenia 
w wodę, a nie służą do gaszenia pożaru. 
 

Przewodnicząca Rady – podziękowała przedstawicielom straży za przybycie i udział 
w obradach. 
 

Rada Gminy – przyjęła przedstawione sprawozdania. 

 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że goście zaproszeni w związku z punktem: 
sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” za 2009 rok, nie 
przybyli na obrady, ale sprawozdanie w wersji pisemnej radni otrzymali w materiałach 
przesłanych na sesję. 
 

Rada nie przyjęła sprawozdania i poprosiła Przewodniczącą Rady o zaproszenie 

przedstawicieli Klubu na następne obrady. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – poprosiła o zabranie głosu obecna na obradach Panią Ewelinę 
Oźmina Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu i przedstawienia 
sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2009 rok. 
 

Kierownik Biblioteki przedstawiła sprawozdanie – stanowi ono załącznik nr 4 protokołu. 

 

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie. 

 

Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Kierownik za przybycie i udział w sesji. 
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Ad.10 

Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta o przedstawienie informacja o działalności 
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za 2009 r. 
 

Wójt – przedstawił skład Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej: Przewodniczący 
Zarządu Andrzej Cieśla, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Piotr Marciniak, 
Członkowie Zarządu Wiesława Słowińska, Andrzej Olszewski, Andrzej Nawrocki, 
Marek Ziemiński, Ryszard Borowski. 
Poinformował, że ZGZK w 2009 roku odbył 50 protokołowanych posiedzeń Zarządu. 
Na których pracowano nad omówieniem bieżących spraw dotyczących inwestycji 
pn.”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”. Przedstawiono 
analizę sytuacji finansowej Spółki za I półrocze 2009 r. i odroczono termin spłaty czynszu 
dzierżawnego za m-ce IV, V, VI, VII br do końca listopada 2009 r. z powodu trudnej 
sytuacji finansowej Spółki. Zapoznano się z informacją na temat przygotowania Raportu 
oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów..” W tym samym czasie w Spółce odbyła się rozmowa kwalifikacyjna  
z kandydatami na stanowisko Prezesa, wybrany został Pan Arkadiusz Żak. 
Omówiono i analizowano możliwości funkcjonowania ZGZK po ewentualnym 
zmniejszeniu lub zaniechaniu czynszu dzierżawnego od Spółki „Ekoskład”. 
Przedstawiono strukturę zatrudnienia oraz koszty funkcjonowania biura, na Zarząd 
został zaproszony nowy Prezes Spółki – Pan Filip Szczuko (rezygnacja Pana A.Żaka), 
który przedstawił wstępne perspektywy rozwoju składowiska. Zarząd postanowił 
zaprosić na kolejne posiedzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w celu 
przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.  Przedstawione zostały 
dwa warianty planu rzeczowo- finansowego na 2009 r. dotyczące Spółki.  
Zarząd analizował bieżące potrzeby Składowiska odpadów w Służewie, jego 
funkcjonowanie w najbliższej przyszłości oraz perspektywy jego rozwoju. Omówiono 
funkcjonowanie nowego Zarządu Spółki, Prezes zaproponował jednoosobowy skład 
Zarządu. Zarząd zapoznał się z analizą rzeczowo – finansową dotyczącą sita, hali  
i kompostera. Zarząd jednogłośnie zdecydował zmienić zakres inwestycji pn. „Rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów..” poprzez dodanie sita jednofrakcyjnego, pozostawieniu 
hali i dodanie kompostowni w miejsce pojemników. Przedstawiono oferty na wykonanie 
Studium wykonalności zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin 
należących do ZGZK”. Zarząd wybrał najkorzystniejszą – Firma EPRO  
z Torunia. Zapoznano się z informacją dotyczącą ewentualnej inwestycji polegającej na 
budowie farmy wiatrowej. Podjęto decyzję w sprawie poręczenia dla LGD w formie 
weksla. Na kolejnych posiedzeniach omówiono bieżące sprawy dotyczące inwestycji pn. 
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”. Dyskutowano nad 
projektem umowy o finansowaniu inwestycji po poprawkach Zarząd wstępnie 
zaakceptował treść porozumienia. Podjęta została uchwała w sprawie „Odbudowy 
populacji zwierzyny drobnej województwa kujawsko – pomorskiego”. Dyskutowano 
nad projektem budżetu ZGZK na 2010 r. Zarząd zapoznał się ze sprawą przekazania 
samochodu i kierowcy do Spółki „Ekoskład”.  
Zarząd dyskutował również, nad przesunięciem terminu budowy hali sortowni na rok 
2010 w świetle zobowiązań ZGZK wobec NFOŚ i GW.  
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Obniżony został Spółce czynsz dzierżawny o 50.000 zł za rok 2009. Zarząd zapoznał się  
z symulacją kredytu z KBS na inwestycje pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gmin należących do ZGZK”. 
 

 Natomiast Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w 2010 r. odbył 6 protokołowanych 
posiedzeń, na których pracował nad: przyjęciem projektu umowy dzierżawy 
Składowiska odpadów komunalnych przez P.U.P. „Ekoskład”. Przyjęciem aneksu do 
Umowy z gminami na finansowanie dokumentacji projektowej oraz Studium 
Wykonalności dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych...”. Dyskutowano nad treścią 
porozumienia z gminami w sprawie finansowania zadania „Budowa ścieżek..”. Zarząd 
zapoznał się z tematem naprawy i wyceny wartości samochodu Ford Galaxy przez 
Biegłego Rzeczoznawcę. Zarząd zapoznał się z informacją na temat ogłoszonego 
konkursu dotyczącego działania 2.2.Gospodarka odpadami. Dyskutowano na temat 
rozważnego wariantu budowy kompostowni lub kompostera do utylizacji odpadów 
biodegradalnych. Informacja na temat potencjalnego projektu budowy instalacji do 
plazmowej utylizacji odpadów. Zapoznano się z ofertą firmy Natura z Bydgoszczy  
w sprawie ustawienia pojemników do zbiórki przeterminowanych lejków w aptekach na 
terenie gmin należących do Związku. Zapoznano się z wynikami kontroli 
przeprowadzonej przez NIK w siedzibie Związku. Przyjęto sprawozdania  
z wykonania budżetu Związku za rok 2009. Dyskutowano nad poprawnością Projektu 
budowlanego dotyczącego ścieżek rowerowych. Ustalono plan rzeczowo – finansowy 
inwestycji dotyczący Składowiska odpadów komunalnych. Omówiono bieżący postęp 
prac nad projektem „Budowy ścieżek rowerowych..”Na podstawie umowy wyceny 
dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę Zarząd ustalił cenę do przetargu ofertowego 
niedotyczącego sprzedaży samochodu służbowego Ford Galaxy. Zarząd zapoznał się  
z trzema przygotowanymi wariantami finansowania projektu dotyczącego Składowiska 
odpadów w Służewie.  
Członkowie Zarządu omówili projekty Uchwał na Zgromadzenie Związku. Zarząd 
zapoznał się z problemem finansowania fragmentu „Ścieżki rowerowej w Raciążku” 
Zarząd zapoznał się z protokołem pokontrolnym NIK i przygotował wytyczne dla 
odpowiedzi na stwierdzenie uchybienia wskazane w przedmiotowym protokole. 
 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za udzieloną informacje i w związku z brakiem 
pytań z sali zamknęła ten punkt porządku obrad. 
 

Ad.11 

Następnie Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta o przedstawienie informacji Wójta 
Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
 

Wójt – poinformował, że w ostatnim okresie wydał jedno zarządzenie nr 18 z dnia 20 
kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, wysokości 
wadium, regulaminu i składu komisji przetargowej w II przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 175 powierzchni 0, 0732 
ha położonej w miejscowości Niszczewy, gm. Waganiec. 
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Przedstawił również informację dotyczącą ankiet w sprawie oczyszczalni 
przydomowych - otrzymanych od mieszkańców: Kolonia Święte szt. 6, Sierzchowo szt. 
13, Brudnowo szt. 19, Siutkowo szt. 6, Niszczewy szt. 5, Bertowo szt. 5, Stary Zbrachlin 
szt. 3, Szpitalka szt. 3, Józefowo szt.3, Konstantynowo szt. 1, Michalin szt. 1, Waganiec 
szt. 1 (Pan Grzanka), Przypust szt. 1. Razem jest 67 zgłoszeń. 
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknęła ten punkt 

porządku obrad. 

 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 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. 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, przedstawiła uzasadnienie  
i przykładowe wyjaśnienie do uchwały. 
Uzasadnienie na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:  

   tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych  
w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 
11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu 
na odległość. 
Art. 91d. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: art. 30 ust. 6  
i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 
1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa. 

  
Przykładowe wyjaśnienie do uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Waganiec 
Przykład: Nauczyciel mianowany realizuje 12 godzin matematyki i 10 godzin świetlicy 
Wyliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wg zasad określonych  
w par.1 ust. 1 uchwały. 
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Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla matematyki wynosi 18, dla  
świetlicy  26. 
Dzielenie liczby realizowanych godzin przez wymiar obowiązkowy:12/18=0,67; 
10/26=0,38. Sumowanie ilorazów: 0,67+0,38=1,05. Suma realizowanych godzin dzielona 
przez sumę ilorazów: 12+10=22; 22/1,05=20,95. Zaokrąglenie ( powyżej 0,5) =21. Liczba 21 
jest tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin. 
 
Wyliczenie liczby godzin ponadwymiarowych (par.1 ust 2 uchwały) 
Nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny tygodniowo, obowiązkowy wymiar wynosi, 21 
czyli 1 godzinę realizuje nauczyciel, jako ponadwymiarową.  
 
Stawka za godzinę ponadwymiarową ( par. 2 uchwały) - 21 (obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin) x 4, 16 ( stały współczynnik określający liczbę tygodni w miesiącu) =87, 
36 (zaokrągla się do pełnej cyfry) = 87 – współczynnik, przez który dzieli się 
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela. 
2227, 00 - wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego: 87 =25, 59 zł –stawka za 
1 godzinę ponadwymiarową 
 

Otworzyła dyskusję nad projektem uchwały. 
 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali 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 – projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Następnie poddała jej treść pod głosowanie. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/202/10 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 załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Ad.13 

Przewodniczący Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę działki nr 45/1 o pow. 0, 0843 ha położonej w Nowym Zbrachlinie, stanowiącej 
mienie Gminy Waganiec na działkę nr 55/3 o pow. 0, 1229 ha, położoną w Nowym 
Zbrachlinie, będącą własnością osoby fizycznej – stanowi ona zał.5 do protokołu.  
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Poinformował, że radni otrzymali jej projekt wraz z materiałami przesłanymi na obrady, 
otworzyła dyskusje. 

Przedstawiła uzasadnienie - z wnioskiem o dokonanie zamiany wymienionych w 
projekcie uchwały działek gruntu położonych w miejscowości Nowy Zbrachlin wystąpił 
Pan Piotr Wiatrowski.  

Działka nr 45/1 stanowi część drogi gminnej nr 160532C (ul. Orzechowa)  
i przebiega pomiędzy zabudowaniami gospodarstwa wnioskodawcy, usytuowanego na 
działkach nr 55/1 i nr 44 w miejscowości Nowy Zbrachlin, oddzielając budynek 
mieszkalny od pozostałych zabudowań.                       

Zamiana działki nr 45/1 na działkę nr 55/3, a tym samym zmiana przebiegu drogi 
gminnej usprawni komunikację mieszkańców gminy poprzez ominięcie terenu 
gospodarstwa oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców posesji usytuowanej przy tej 
drodze.   
Przewodnicząca rady w związku z brakiem dyskusji z sali, poddała treść uchwały pod 
głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/203/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 45/1 o pow. 0, 0843 

ha położonej w Nowym Zbrachlinie, stanowiącej mienie Gminy Waganiec na działkę 

nr 55/3 o pow. 0, 1229 ha, położoną w Nowym Zbrachlinie, będącą własnością osoby 

fizycznej - stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad.14 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec”. W materiałach 
przesłanych na obrady radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła o wgląd do 
materiałów, następnie odczytała projekt uchwały – stanowi on załącznik nr 7 do protokołu. 

Otworzyła dyskusję. 
 

Radny W. Kulpa – stwierdził, że te propozycje Wójta zostały przedstawione radnym w 
materiałach przesłanych na sesję, a przecież są to stawki – opłaty jak inne, które były 
analizowane na komisjach stałych rady, zwraca się z zapytaniem, czy było to 
konsultowane na jakiejś komisji? 
 
Wójt – poinformował, że nie były one przedstawiane radnym na żadnej komisji, gdyż od 
2007 r. obowiązuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu ścieków  
i rozporządzenie wykonawcze. Ta ustawa zmienia zasady określenia stawek za wodę  
i ścieki. Ustawodawca założył sobie, że przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne ponosi 
określone koszty i ponosi również koszty planowanych inwestycji. Ustawodawca w tym 
dokumencie, o którym jest mowa założył, że przedsiębiorstwo nie może na tym zarabiać.  
W związku z tym wprowadził obowiązek sporządzenia tzw. taryf za wodę  
i ścieki, w którym przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w tym też gmina 
(gdyż pełni takie same obowiązku i jest tak traktowana) musi wyliczyć ile kosztuje 1m 
dostarczanej wody i 1m oczyszczonych ścieków powiększona o stawkę abonamentowa o 
naprawę liczników i urządzeń pomiarowych i powiększona o koszty potencjalnych 
modernizacji lub inwestycji robionych na przedsiębiorstwie wodno – kanalizacyjnym.  
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I z tego powodu i w takiej formie jest tak, a nie jak poprzednio ustalane były taryfy  
i dlatego ta stawka wynosi tyle jak w proponowanej uchwale.  
W tej chwili jak Pan radny wspomniał można ją przyjąć lub też nie. Przy czym przyjęcie 
spowoduje, że tą wodę i ścieki będziemy dostarczać za darmo. Ta kalkulacja, która 
przedstawił, to jest to minimum, jakie mógł uwzględnić. W ubiegłym roku otrzymał 
upomnienie od Nadzoru Wojewody, uchwały nam nie uchylono, jednak w bieżącym 
roku będzie ryzykował. 
 

Radny, W.Kulpa – stwierdził, że stawki te były zawsze konsultowane na Stałych 
Komisjach Rady Gminy, i teraz też powinno tak być. Rada postawiona została, na tzw., 
„ostrzu noża”, gdyż te stawki maja wejść w życie z dniem 1 maja, br., a dziś jest  
28 kwietnia, br., jeśli chodzi o te stawki, to, jeżeli chodzi o ścieki to ta stawka jest za 
wysoka. Stwierdził, że mieszkańcy: Wagańca blok, Plebanki i Osiedle są karani tą 
kanalizacją. Ścieków ubywa i co roku będzie ubywać, prąd będzie drożał, eksploatacja 
też i wówczas będzie się płacić za ścieki z księżyca wzięte kwoty- 4, 50 zł proponowana 
stawka, to duża podwyżka. 
 

Wójt – stwierdził, że nie z księżyca tylko z konkretnych wyników, przeliczeń. Zwrócił 
uwagę, że to nie jest płacone za nic, gdyż ścieki dowożone kosztują od 17, 50 zł do 18 zł 
za 1m3. Ta stawka wynika z kalkulacji cen.  
 
Radny, W.Kulpa – nie wie jak radni się do tego odniosą. Woda jest to też duża 
podwyżka, ale to jest jeszcze do przełknięcia, ale ścieki to jest za duża stawka. 
Należy się postawić w położenie każdego mieszkańca, np. pralka ile jest zrzutu tych 
ścieków.  
Stwierdził, że rozumie, iż należy płacić, ale ze stawki 3, 50 zł na 4, 50 zł to jest 
horrendalna podwyżka. 
 
Radny, K.Rydlewski – w ilu procentach jest wykorzystywana moc naszej oczyszczalni? 
 
Wójt – jest to od 45-50 jak są opady. Były okresy że oczyszczalnia pracowała   
w granicach od 220-250 – do 50%, a są okresy letnie gdzie przez oczyszczalnię 
przechodzi ok. 120. 
 
Radny P.Wiatrowski – złożył wniosek o 5 min. przerwę. 
 
Przewodnicząca Rady – zna wniosek radnego zarządziła 5 min. przerwę – 1355. 
 
Po przerwie Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady – godz. 1420, i udzieliła głosu Pani 
A.Wiśniewskiej,  Radcy Prawnemu. 
 
Radca Prawny – przedstawiła aspekt prawny podjęcia przez Radę uchwały, lub nie 
podjęcia jej, również konieczności w przypadku nie podjęcia tej uchwały w brzmieniu 
takim, jaki odczytała Przewodnicząca Rady i jaki został wprowadzony do porządku 
obrad.  
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Rada Gminy ma dwie możliwości, pierwsza, to podjęcie uchwały z zatwierdzeniem 
stawki, które zostały przedłożone zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu ścieków. Taki obowiązek nałożony 
na Radę poprzez tą ustawę zmusza do podjęcia przez Radę raz w roku, co najmniej, (bo 
w niektórych przypadkach okres może być skrócony) do podjęcia takiej uchwały, aby co 
roku uchwalić stawki. 
Jeżeli Rada Gminy nie podejmie tej uchwały, to musi podjąć zarazem uchwałę 
o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie gminy Waganiec w 2010 r. 
I nie wystarczy w tej uchwale przedstawić, że odmownie się zatwierdza te stawki, tylko 
należy podać, dlaczego Rada nie wyraża zgody i odmawia. Tu musi być podana 
podstawa prawna, jakie naruszenie karne tzn. naruszenie prawne, tu nie podaje się 
względów ekonomicznych - tutaj względy, że to jest wg. państwa za duża stawka i wy 
nie zgadzacie się z nią w ogóle nie ma o tym mowy przez ustawodawcę. Tu trzeba 
wskazać wyraźnie, jaki przepis prawa uchwala i te stawki, które zostały zaproponowane 
przez Wójta - naruszają. Jeżeli tego Rada nie wskaże – to uchwała ta zostanie 
zakwestionowana przez organ nadzoru, tą uchwałę należy przesłać do Wojewody pod 
opinię. Poinformowała, że dysponuje orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który wyraźnie wskazuje, że powołanie się na sam art. 24 ust.5 a to 
jest ten artykuł, który brzmi: „Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf,  
w terminie 45 dni od złożenia wniosku, tj. wniosek, który został złożony do Pana Wójta, 
albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie 
z przepisami” - i tutaj Sąd przesądził w tym Wyroku, że powołanie się na sam art. 24 
ust. 5 nie wystarczy- musi Rada Gminy wskazać dokładnie, jakie zarzuty prawne ma do 
tej uchwały. Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę o odmowie, to jak wcześniej 
wspomniała pójdzie do Organu Nadzoru wówczas organ ją zakwestionuje lub nie.  
O tym wszystkim mówi ten art. 24 ust.5b, który brzmi: „W razie stwierdzenia przez 
organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, (czyli tą, którą 
Rada podejmie, jeżeli nie wyraża zgody na proponowaną przez Wójta uchwałę) taryfy 
zweryfikowane przez Wójta wschodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia 
przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego” - czyli 
w przypadku zakwestionowania tej decyzji do tej uchwały i tak wejdą stawki Wójta. 
Natomiast w przypadku jak Rada Gminy nie podjęłaby uchwały o odmowie 
zatwierdzenia taryf, wtedy wchodzi artykuł 24 ust., 8 – czyli nie podjęcie uchwały 
w terminie, o czym mówiła, w brzmieniu:, „Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały 
w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzą 
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf” - czyli nie 
ten termin, który Rada Gminy otrzyma, tylko termin gdzie taryfy zostały złożone do 
Wójta o zatwierdzenie i przedłożenie tej propozycji uchwały do analizy przez Radę 
Gminy. Jeżeli są pytania, to prosi o ich zadawanie. 
 

W.Kulpa – stwierdził, że Rada Gminy w tym przypadku jest zbędna, Rada obciąża 
budżet gminy, a później ktoś narzuca swoje – stwierdził, że to jest taka jego riposta do 
tego tematu. 
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Zwrócił się do Rady i proponuje, aby przyjmować wnioski, niech Nadzór Wojewody 
zakwestionuje, ale do tych podwyżek się nie przyczyniać. 
 
Radca Prawny – stwierdził, że tak postanowił ustawodawca, który kieruje się 
racjonalnością i dlatego wprowadził taka ustawę, a art. 24 zawarł wszystkie 
postanowienia, które dotyczą tej procedury zatwierdzenia stawek. Poinformowała, że są 
takie uwagi ze strony Rady, gdyż jest ta procedura po raz pierwszy wprowadzona 
w gminie i tak jak Pan Wójt wspomniał były one wprowadzone do tej pory w sposób 
niewłaściwy. Ta wersja, którą Pan Wójt proponuje wprowadzić obowiązuje już od kilku 
lat. Do tej pory Nadzór Wojewody przymykał „oko”, a w tej chwili jest jasno 
powiedziane, że jeżeli Rada Gminy przyjęłaby tą procedurę jak poprzednio, czyli analiza 
stawek na komisjach, bez wprowadzenia tej taryfy w drodze wyraźnych przepisów 
rozporządzenia spowodowałoby do tego, że ta uchwała zostałaby uchylona.    
Rozporządzenie wskazuje wyraźnie punkt po punkcie, jakie rzeczy powinny być wzięte 
pod uwagę przy obliczaniu tej taryfy. Pominięcie któregoś z punktów spowodowałoby 
zakwestionowanie, tej uchwały. 
 

Radny W.Kulpa – nie wie jak radni się do tego odniosą. Woda jest to też duża 
podwyżka, ale to jest jeszcze do przyjęcia, ale ścieki to jest za duża podwyżka. 
 

Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec”.  
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 4 głosach „za”, 4 głosach „przeciw”  

5 głos „wstrzymujący” nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 

Gminy Waganiec” 

 

Radca Prawny A.Wiśniewska – stwierdziła, że niestety uchwała nie przeszła, Rada 
Gminy nie podjęła uchwały o przyjęciu zatwierdzenia taryf. 
 
Ad.15 

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Waganiec   
a Miastem Włocławek. 
           Poinformował, że Rada Gminy Waganiec w dniu 5 marca 2010 r. podjęła uchwałę 
Nr XXXIII/190/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Waganiec a Miastem Włocławek. W § 4 tej uchwały został ujęty zapis „Uchwała 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 

Niniejszy zapis jest błędny, gdyż do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego podlega samo porozumienie, a nie treść uchwały. 

Otworzyła dyskusję.  
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Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Waganiec   
a Miastem Włocławek i poddała jego treść pod głosowanie - stanowi on załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za”, i 1 głos „wstrzymujący” 

podjęła uchwałę Nr XXXV/204/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Waganiec a Miastem Włocławek - stanowi ona 

załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Ad.16 

Przewodniczący Rady Monika Szejner – dokonała otwarcia następnego punktu 
przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2009 rok. Poinformowała, że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
punkt ten został rozłożony na podpunkty i zgodnie z ich kolejnością będzie prowadzony 
ten punkt: 
 

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy za 2009 rok, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
d) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
e) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej , 
f) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok, 
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy. 
Udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Marciniak i poprosiła o przedstawienie 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.  
 
Wójt Gminy – poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 
z opisem finansowym radni otrzymali miesiąc temu i na swoich posiedzeniach Stałych 
Komisji Rady Gminy dokonali jego analizy przy szczegółowych wyjaśnieniach Skarbnika 
Gminy – Pani Danuty Roszko i jego osoby. 
Jeżeli będą zapytania do tego sprawozdania to udzieli odpowiedzi - sprawozdanie  

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowi zał. Nr 10 do protokołu. 

 

Cyt: „Wysoka Rado! Szanowni goście! 
 
      Jak wczesniej wspomniał, to szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
Gminy zostało zaprezentowane Państwu w pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej, wraz z opisem? Dlatego nawiąże do zadań rzeczowych wynikających  
z realizowanego budżetu i zaprezentować wykonanie niektórych innych zadań z zakresu 
działalności samorządu gminnego, wójta i Urzędu Gminy. 
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Wysoka Rado!   
           
Z działalności Urzędu Stanu Cywilnego: urodzenia 64, małżeństwa 47, zgony 34, 
przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego 21 szt., wymeldowania poza 
gminę 45, zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) 47, przemeldowania na terenie 
gminy 34, zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy) 30, zameldowania na pobyt 
czasowy z terenu gminy 2, zgłoszenie pobytu czasowego poza gminą 72, wydano 
odpisów aktów USC: zupełnych l i skróconych 203 (w tym: urodzeń 17, małżeństw 117, 
zgonów 69, wielojęzycznych l) udzielono informacji adresowych na wniosek 91, wydane 
dowody osobiste 260 szt., zmiana nazwiska 2 osoby, rozwody 7.  

Z zakresu zamówień publicznych w 2009 roku przeprowadzone zostały 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów 
nieograniczonych o wartości szacunkowych poniżej progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowania przeprowadzane 
na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, a co, do których 
stosowane było Zarządzenie nr 41/A/08 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2008 
r., w sprawie wprowadzenia regulaminu: ramowych procedur udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 
euro netto.   

Pierwsze postępowanie ZP.341-1/2009, przetarg w trybie przetargu 
nieograniczonego, nazwa zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku zajęć praktyczne - 
technicznych jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe  
w Zbrachlinie Nowym". Wybrano ofertę firmy: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz 
Walczak, ul. Rybicka 94, 87-800 Włocławek, wartość oferty brutto: 473.612,88 zł. 
Następne ZP.341-2/2009,   przetarg w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa 
zadania: „Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2009 roku". 
Wybrano ofertę firmy: BET-BUD Zakład Usługowo-Produkcyjny, ul.Kazimierza 
Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek, wartość oferty brutto: 153.028,00 zł. 
Kolejne ZP.341-3/2009, przetarg w trybie zapytania o cenę poniżej   14.000  euro, nazwa 
zadania: „Dostawa kosiarki KBR/L 140 z wałkiem przenoszącym napęd z ciągnika do 
kosiarki mocowanej z prawej strony ciągnika". Wybrano ofertę firmy: „ROLOMOT” 
Zakład Usług Handlowych Jan Marikowski, ul. Radziejowska l, 87-707 Zakrzewo, 
wartość oferty brutto: 17.342,00 zł. 
Postępowanie KP.341-4/2009, przetarg w trybie zapytania o cenę poniżej  14.000 euro, 
nazwa zadania: „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych nawierzchni 
asfaltowej w 2009 roku przy użyciu sprzętu typu PATHER". 
Wybrano ofertę firmy: PH-U „MAR-DAR” Marian Tompalski, Paweł Łapkiewicz s.c., 
Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo, wartość oferty brutto: 22.310,63 zł. 
Piąte ZW.341-5/2009, postępowanie w trybie zapytania o cenę poniżej 14.000 
euro, nazwa zadania: „Remonty budynków komunalnych polegający na wymianie 
okien, drzwi, zaworów grzejnikowych i kryzowania sieci w zakresie określonym w 
przedmiarze robót". Wybrano ofertę firmy: „KOM- BUD" sp. z o.o., ul. Ptasia 2a, 87-800 
Włocławek, wartość oferty brutto: 18.814,42 zł. 
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Przetarg ZP.341-6/2009, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa 
zadania: „Budowa budynku zaplecza socjalnego i trybuny (kategoria V)  
w miejscowości Zbrachlin, gmina Waganiec, działki nr 58/12. 101/1”.·Wybrano ofertę 
firmy: HENKON s.j. K. Kowalski, H.   Preuss, ul.Chełmińskie Przedmieście 11, 87-140 
Chełmża, wartość oferty brutto: 568.493, 20 zł. 
Kolejne ZP.341-7/2009, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa 
zadania: „Wyposażenie przedszkola dwuoddziałowego przy zespole Szkół  
w Zbrachlinie". Wybrano ofertę firmy: Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart - Cezas Artur 
Suchocki, ul. Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wartość oferty brutto: 
75.350,86 zł. 
Postępowanie ZW.341-8/2009, nazwa zadania: „Wykonanie ogrzewania elektrycznego 
świetlicy przy remizie OSP Zbrachlin.   Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski ul. 
Słońsk Dolny 22 B, 87-720 Ciechocinek, wartość oferty brutto: 8.936,70 zł. 
Następne ZP.341-9/2009, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa 
zadania: „Dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się 
w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych Gminy 
Waganiec". Wybrano ofertę firmy: TRAN-KOL PALIWA sp. z o. o., ul. Toruńska 186, 62-
600 Koło, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków 
Kujawski, wartość oferty brutto: 207.699,03 zł. 
Ostatnie postępowanie ZP.341-10/2009, postępowanie w trybie zapytania o cenę poniżej  
14.000 euro, nazwa zadania: „Zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej  
o ładowności 8 ton, trójstronny wywrót, podłoga 4 mm, koło zapasowe". Wybrano ofertę 
firmy: P.U.H. „CHEMIROL" Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, wartość 
oferty brutto: 43.493,00 zł. 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej wydano 153 wezwań do zapłaty, 
wystawiono 302 upomnienia (w tym: osoby fizyczne 261; osoby prawne 21; osoby 
fizyczne; czynsz wraz z opłatami 20). Złożono 47 tytułów wykonawczych, na kwotę 
14.502,90 zł. 
 
Wysoka Rado! 
 

W dziale wymiaru podatków Urząd Skarbowy przekazał ogólną kwotę (osoby fiz.) 
13.960 zł, w tym: podatek od nieruchomości 8.223,04 zł; odsetki 1.093,14 zł; koszty 
upomnienia 211,20 zł; podatek leśny 18,00 zł; odsetki 3,03 zł; podatek rolny 3.69,65 zł; 
odsetki 671,19 zł; koszty upomnienia 61,60 zł. 
Decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy 422 szt. Kwota przyznanych dodatków 
mieszkaniowych 54.978,05zł. Decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego 7 
szt. Wnioski o dodatku mieszkaniowym pozostawione bez rozpatrzenia 3 szt. Decyzje 
wstrzymujące wypłatą dodatku mieszkaniowego 1 szt. Wpisano 2 hipoteki przymusowe 
(dla 2 podatników) na kwotę 1.508,00 zł. Wykreślono 3 wpisy (dla 2 podatników) na 
kwotę 4.393,50 zł. 

 
W zakresie podatków w 2009 r. - osoby fizyczne - wpłynęło 18 podań  

o umorzenie podatku, w tym rozpatrzono 13 pozytywnie na kwotę 6.856,98 zł.  
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Wpłynęło 12 podań o odroczenie terminu płatności podatku, wszystkie 
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2.703,00 zł. Wpłynęły również 4 podania  
o rozłożenie na raty podatku, 3 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 963, 80 zł. 
Ulgi z tytułu zakupu gruntów- wpłynęło 13 wniosków, wszystkie rozpatrzone 
pozytywnie na kwotę 2.636,51 zł. Ulgi inwestycyjne 3 wnioski, rozpatrzone pozytywnie, 
przyznano ulgę w kwocie 14.050,85 zł. Zwrot podatku akcyzowego - 317 wniosków, 
wszystkie rozpatrzone pozytywnie na kwotę  198.818,24 zł. 
Jednostki prawne - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych (Budorol) - kwota 
63.801,00 zł. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych - 115.935,00 zł. Złożono  
5 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na 
kwotę 28.559,58 zł. 
 
Wysoka Rado! 
      Z zakresu działalności gospodarczej wydano 63 zaświadczeń o wpisie do 
ewidencji dz. gosp., wydanych decyzji o wykreśleniu z ew. dział. gosp.19, wydanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 47 w tym jednorazowych 12. 
Podatek od środków transportowych -  liczba wystawionych upomnień 9. 
 

Z działalności referatu ds. budownictwa i dróg i mienia komunalnego za rok 2009 
w zakresie planowania przestrzennego, warunki zabudowy wszczęto: 56 postępowań w 
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, wydano: 45 decyzji  
o warunkach zabudowy (w tym 1 negatywną), 8  decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego ( w  tym 5 o znaczeniu krajowym), 7 decyzji zmieniających 
warunki zabudowy ( na wniosek stron), 1 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach 
zabudowy na inna osobę. 
Przeznaczenie nieruchomości (w planie, studium): wydano 71 wypisy ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec.   
  Zlecono: opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec uchwalonego przez Radę Gminy 
Waganiec uchwałą Nr VII/46/03 w dniu 10 lipca 2003 r. oraz dokonanie analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec z uwzględnieniem decyzji  
o warunkach zabudowy umieszczonych w rejestrach gminy oraz ewentualnych 
wniosków mieszkańców Gminy Waganiec.   
  Numeracja nieruchomości, nazwy ulic - wydano 2 zaświadczenia o nadaniu 
numeru nieruchomości, wprowadzono: nazwy ulic w miejscowości Nowy Zbrachlin.  
Podziały i rozgraniczenia - wszczęto 22 postępowania w sprawie wydania decyzji  
o podziale nieruchomości. Wydano 18 decyzji o podziale nieruchomości, 3 decyzje  
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, 9 postanowień w sprawie zaopiniowania 
projektu podziału nieruchomości.   
Zakupiono również znaki drogowe na drogi gminne. 
 
Wydano 1 decyzje o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego, 4 zezwolenia na zajęcie 
terenu(drogi gminne) na wykonanie przyłączy do działek budowlanych, 8 zezwoleń na 
budowę zjazdu z działki do dróg gminnych, 4 postanowienia opiniujące rozkład jazdy 
autobusów. 
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Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych przy użyciu grysów  
i emulsji asfaltowej (za kwotę 10.226,83): wyboje o gł. 2 cm – 205,73 m2 , wyboje o gł. 2- 4 
cm – 205,89 m2 ,  wyboje o gł. powyżej  4cm – 81,64 m2. 
Likwidacja spękań nawierzchni rakowin przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej 
 – 7268, 50 m2 (za kwotę 48.771,64 zł.) . 
Podczas „akcji zima” odebrano 240 telefonów z prośba o odśnieżanie dróg gminnych  
i prywatnych ( wydatki poniesione na odśnieżanie: 68.881,25; ilość roboczogodzin: 
580,50). W dniu 09.06.2009 r. przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż: 
działki nr 160 o powierzchni 0, 0950 ha, położonej w miejscowości Niszczewy, działkę 
sprzedano za kwotę 9.910,00 zł (cena wywoławcza wynosiła 9.510,00 zł), działki nr 162 
powierzchni 0, 0820 ha, położona w miejscowości Niszczewy działkę sprzedano za 
kwotę 8.600,00 zł (cena wywoławcza wynosiła 8.200,00 zł, ), działki nr 12 o pow. 0, 60 ha, 
położonej w miejscowości Przypust, na której znajduje się zbiornik wodny- działkę 
sprzedano za kwotę 8.500,00 zł (cena wywoławcza wynosiła 8.000,00 zł, ), działki nr 161, 
o powierzchni 0, 0875 ha, położonej w miejscowości Niszczewy, przetarg zakończony 
wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu, w dniu 27.11.2009r. obył się II 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 161- cena wywoławcza 8.750,00 zł 
+ 22% VAT, działkę sprzedano za 16.531,00 zł. 
W dniu 13.11.2009 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki  
nr 145/5 o pow. 2, 5500 ha (KW WL1A/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 (słownie zł: sześćset tysięcy 
00/100 (przetarg odbył się w dniu 20.01.2010 r. -wynik negatywny nikt nie przystąpił do 
przetargu). W dniu 19.02.2010 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 175 o pow. 0, 0732 ha, położona w miejscowości Niszczewy, (cena 
wywoławcza 11.550,00 zł + 22% VAT) -przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 
W dniu 23.11.2009 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki  
nr 176 o pow. 0, 0775 ha, położonej w miejscowości Niszczewy (cena wywoławcza 
11.550,00 zł + 22% VAT) -działkę sprzedano w 2010r. za kwotę 14.579,00 z VAT. W dniu 
23.07.2009 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej działki gruntu nr 155/3 o pow. 0, 1100 ha, położonej w miejscowości 
Brudnowo (KW 23158) -działkę sprzedano za kwotę 13.908,00 zł z VAT. Nabyto działki 
gruntu położone w Nowym Zbrachlinie: nr 98/1 o pow. 0, 0025 ha i nr 57/11 o pow. 
0,0016 ha z przeznaczeniem na przepompownię ścieków. 
Komunalizacja nieruchomości- wystąpiono do Wojewody Kujawsko Pomorskiego  
o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości  
o numerach: 143 położonej w miejscowości Brudnowo, 97/4 położonej w miejscowości 
Wiktoryn, 90/2 i 90/4 położonych w miejscowości Włoszyca, 132/6 położonej  
w miejscowości Brudnowo, 63/4 położonej w miejscowości Śliwkowo, 101/4 i 101/5 
położonych w miejscowości Zbrachlin, 97/2, 98 położonych w miejscowości Wiktoryn, 
260/2 położonej w miejscowości Waganiec. 
Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie 
nieruchomości położonych w miejscowości Wiktoryn oznaczonych numerami działek: 
75/4, 74/1, 70/2 oraz działki nr 117/6 położonej w Brudnowie z przeznaczeniem na cele 
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. 
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Oświetlenie - wybudowano linię oświetleniową w miejscowości Nowy Zbrachlin, 
dokonano demontażu opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w miejscowości 
Kolonia Święte i zabudowano nowe oprawy oświetleniowe. 
 
Wysoka Rado! 

W zakresie pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska za 2009 rok - sporządzono 
informacje dla Urzędu Marszałkowskiego o ilościach odpadów zebranych 
selektywnie i przekazanych do odzysku przez gminę Waganiec, zgodnie, z którą  
w 2009 r. zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych, oraz poniesiono 
wydatki; tworzywa sztucznych – 2.420 kg, wydatki l.754,51 zł; papier-260 kg, wydatki 
184, 80 zł; szkło- 13.610 kg, wydatki l.095,13 zł; aluminium – brak: razem wydatki: 
3.034,44 zł. 
Przeprowadzono cztery postępowania i wydano decyzje środowiskowe dla: wytwórni 
mas bitumicznych w Starym Zbrachlinie, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 
byłych obiektów Spółdzielni Kółek Rolniczych w Starym Zbrachlinie na potrzeby stacji 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsięwzięcia polegającego na 
zmianie sposobu użytkowania i adaptacji istniejących obiektów biurowo – warsztatowo - 
garażowych oraz wprowadzeniu nowych instalacji dla potrzeb stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Niszczewy, i przedsięwzięcia: 
powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża 
Michalin. 
Postępowania administracyjne sprawie wydania decyzji środowiskowych prowadzone 
w 2009r. (niezakończone do końca roku 2009) z określeniem etapu realizacji na koniec 
roku: budowa kurnika w miejscowości Wiktoryn - sprawa na etapie uzgodnień 
warunków realizacji z RDOS w Bydgoszczy - po przedłożeniu raportu oddziaływania na 
środowisko, przedsięwzięcie: Farma wiatrowa Waganiec Południowy wraz  
z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 
przedsięwzięcia i GPZ w miejscowościach: Siutkowo, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin  
i Stary Zbrachlin - sprawa na etapie uzgodnień warunków realizacji z RDOS  
w Bydgoszczy - po przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko, 
przedsięwzięcie: budowa Parku Wiatrowego Waganiec IV składającego się  
z 5 elektrowni w miejscowościach: Sierzchowo, Konstantynowo i Brudnowo - sprawa na 
etapie przygotowania raportu oddziaływania na środowisko przez inwestora, 
przedsięwzięcie: produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego - zakład masarski  
z wolno stojącym pawilonem sklepowym, na działce 90/4 w Niszczewach - sprawa na 
etapie uzgodnień warunków realizacji z RDOS w Bydgoszczy, po przedłożeniu raportu 
oddziaływania na środowisko. Dokonano naliczenia i przekazania na konto Urzędu 
Marszałkowskiego opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za l i II półrocze 
2009 r. w wysokości: wprowadzanie ścieków i wód opadowych – 2.544 zł, pobór wód 
podziemnych – 13.898 zł, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – l.163 zł. 
 
Wydano 60 szt. decyzji na wycięcie drzew, w tym trzy z naliczeniem opłat za ich 
usuniecie, na ogólna kwotę - 16 598 634, 82 zł. 
Przyznana na wniosek Gminy Waganiec powierzchnia na uprawę maku w roku 2009 
wynosiła 5ha, zezwoleń nie wydano — brak wniosków. 
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Zorganizowano konkurs „Najładniejsza posesja 2009" na terenie gminy Waganiec -udział 
wzięło 7 uczestników. 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata" - zakup worków, rękawic i przekazanie ich 
do szkół - koszt 184 zł.  
Wydano 20 szt. zapewnień dostawy wody do planowanych budynków mieszkalnych  
i innych obiektów. Wydano 21szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy 
wodociągowych i jedno na przykanalik sanitarny. Wyrażono zgody na budowę trzech 
przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączem, która jest niezbędna do dokonania 
zgłoszenia w Starostwie Powiatowym - w miejscowościach: Siutkowo, Niszczewy  
i Konstantynowo. Zakupiono ze środków GFOS i GW książki i pomoce dydaktyczne dla 
biblioteki i szkół za kwotę l.500 zł. 
Zakupiono ławki parkowe w ilości 11 szt. za kwotę 4.562,80 zł. Planowanych do 
zagospodarowania terenu parkowego w Wagańcu dz. nr 204/30. 
Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Sierzchowo o długości 500m, oraz 
przyłącze w Siutkowie- 500m i Michalinie - 150m. 
Dokonano wymiany złóż filtracyjnych w pięciu odżelaziaczach - stacji uzdatniania 
wody w Starym Zbrachlinie. 
Zorganizowano posiedzenie komisji powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Waganiec 
w celu ustalenia listy gospodarstw objętych monitorowaniem na OSN nr 3 w gminie 
Waganiec, wysłano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
ostateczną listę gospodarstw z miejscowości: Koi. Święte, Wiktoryn, Brudnowo  
i Konstantynowo, oraz poinformowano indywidualnie każde gospodarstwo o objęciu 
monitoringiem (14 szt).  
Zorganizowano spotkanie informacyjno-szkolenie we na temat wprowadzania 
programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych  
z obszaru OSN. 
Wystąpiono do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu za 
pośrednictwem Starosty Aleksandrowskiego o umorzenie należności i opłat rocznych  
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze 
dla: budowy zaplecza socjalnego i trybun w Zbrachlinie w kwocie 16.801,24 zł. Wraz  
z opłatami rocznymi w wysokości 3, 278 tony żyta, uiszczanymi przez 10 lat, rozbudowy 
istniejącego budynku zajęć praktyczne-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania 
na przedszkole dwuoddziałowe w kwocie 14.922,60 zł wraz z opłatami rocznymi  
w wysokości 2, 97 tony żyta, uiszczanymi przez 10 lat. 
W wyniku podjętych działań umorzono cześć należności w wysokości 4 476, 78 zł. 
 

Z zakresu wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków i dróg gminnych - 
wymieniono złoże filtracyjne w pięciu odżelaziaczach, wymiano oświetlenie terenu stacji 
uzdatniania wody – 4 lampy, dokonano budowy odcinka linii wodociągowej  
w miejscowości Sierzchowo – 500 m, budowa przyłącza wodociągowego  
w miejscowości Michalin (p. Fabisiak) – 150 m, dokonano również budowy przyłącza 
wodociągowego w miejscowości Siutkowo (p. Mularczyk) – 500 m, założono nową 
instalację elektryczną w budynku garażu – przy oczyszczalni, zakupiono pompę 
recyrkulacji wewnętrznej, zakupiono przyczepę WIELTON 8T. 
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Woda uzdatniona - 196.820 m3, ścieki oczyszczone – 51.066m3 w tym ścieków 
dowożonych – 3285 m3 . 
Jeżeli chodzi o drogi, to usunięto ubytki w nawierzchni dróg asfaltowych – gminnych- 
wykonano natrysk powierzchniowy na drogach w miejscowościach: Plebanka – Wólne 
Nowy Zbrachlin (droga w kierunku Bertowa) w miesiącu kwietniu dokonano 
kompleksowego równania dróg, nawieziono gruzem betonowym drogi  
w miejscowościach: Brudnowo, Ariany, Józefowo, Sierzchowo, Włoszyca, Wójtówka, - 
nawieziono kamieniem odcinkami drogi w miejscowościach: Nowy Zbrachlin  
(od p. Rozwory w kierunku p. Kulpy), Przypust, Byzie, Sierzchowo (za torami)     
 
Wysoka Rado! 
 

Działalności referatu ds. kadr - w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, spełniając warunki umowy nr 36/2008 z dnia 
15.05.2008 r. oraz umowy nr 97/2008 z dnia 17.07.2008 r. o skierowanie do odbycia stażu 
bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia 
ukończenia szkoły wyższej, jeżeli nie ukończyli 27 roku życia, zostały zawarte umowy na 
czas określony od 01.01.2009 r. do 28.02.2009 r. z 2 osobami bezrobotnymi (Kamila 
Wiwatowska, Patryk Cieślewicz) oraz z 1 osobą bezrobotną na czas określony od 
01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. (Paulina Malinowska). 
W dniu 27.02.2009 r. zawarta została umowa o pracę na okres próbny(od 01.03.2009r.  
do 31.05.2009 r.) z P. Patrykiem Cieślewiczem. Pan Cieślewicz został zatrudniony na 
stanowisku mł. ref. ds. obsługi informatycznej i zamówień publicznych. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr 4/2009 zawartej w dniu 16.04.2009 r. w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych na okres czasu od 20.04.2009 r. do dnia 19.10.2009 r. 
zatrudniono w Urzędzie Gminy 3 bezrobotnych na stanowiskach robotników 
melioracyjnych, 2 bezrobotnych na stanowiskach robotników drogowych oraz  
3 bezrobotnych na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów zieleni. 
W dniu 15.04.2009 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Aleksandrowie Kuj. o zawarcie umowy w ramach organizacji stażu dla 5 osób 
bezrobotnych. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim na 
podstawie umowy nr 46/ST.EFS/2009 z dnia 08.05.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu 
na okres od dnia 11.05.2009 r. do 10.08.2009 r., przyjęto na staż dwie osoby (Ewelina 
Golenia, Marcin Tomczak) oraz na okres od 11.05.2009 r. do 10.11.2009 r. trzy osoby 
(Joanna Rozwora, Kinga Trybulska, Tomasz Marszałek).   
W okresie od 11.05.2009 r. do 22.05.2009 r. w Urzędzie Gminy odbyli szkolenie 
praktyczne uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. (Jastrzębska Katarzyna, 
Mendel Milena, Stróżyński Damian, Wyborski Krystian). 
W dniu 14.05.2009 r. Wójt Gminy Waganiec ogłosił konkurs na stanowisko urzędnicze 
ref. ds. promocji i kultury, wpłynęły 3 oferty (K. Wiwatowska, M. Szafrańska,  
P. Butlewska), żadna osoba nie spełniła w wystarczającym stopniu wymagań 
określonych w ogłoszeniu.  
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Dnia 31.05.2009 r. rozwiązano umowę o pracę z Panem Patrykiem Cieślewiczem (mł. ref. 
ds. obsługi informatycznej i zamówień publicznych) w związku z upływem czasu, na 
jaki była zawarta. 
Ogłoszony dnia 24.07.2009 r. konkurs na wolne stanowisko pracy ref. ds. gospodarki 
wodno – ściekowej, zamówień publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
został rozstrzygnięty. Od 01.09.2009 r. została zatrudniona Pani Anna Bierzyńska, której 
oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu  
o naborze oraz uzyskała największą ilość punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim 
zawarty został aneks nr 1/2009 z dnia 07.08.2009 r. do umowy nr 46/ST.EFS/2009 z dnia 
08.05.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu, w wyniku, którego staż został przedłużony 
bezrobotnym: Marcinowi Tomczak i Ewelinie Golenia do dnia 31.12.2009r.   
Od dnia 18.08.2009 r. do 17.11.2009 r. został zatrudniony Pan Michał Milak na 
stanowisku pracy młodszego ref. ds. obsługi informatycznej (umowa na okres próbny, ½ 
etatu). 
W ramach w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj., od 
01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. zostały zatrudnione 4 osoby do odbycia stażu, na 
stanowiskach administracyjnych (Justyna Pietrus, Emilia Wyciechowska, Kinga 
Trybulska, Paulina Wycichowska).  
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr 4/2009 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych na 
okres czasu od 20.04.2009 r. do dnia 19.10.2009 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 3 
bezrobotnych na stanowiskach robotników melioracyjnych, 3 bezrobotnych na 
stanowiskach robotników przy konserwacji terenów zieleni oraz 2 bezrobotnych na 
stanowiskach robotników drogowych. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów zieleni 
pracowali przy zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie Wagańca i Zbrachlina, 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników drogowych pracowali przy 
utrzymaniu porządku i czystości przy drogach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk, 
natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników melioracyjnych 
pracowali przy rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie. 
W ramach zakończonej umowy Nr 4/2009 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych, spełniając zapis § 7 umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę 
na czas określony od dnia 20.10.2009 do dnia 19.11.2009 r. z trzema osobami 
bezrobotnymi w pełnym wymiarze czasu pracy (Henrykiem Wróblewskim, Ryszardem 
Odwrockim, Urszulą Białkowską). 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim 
zawarty został aneks nr 1/2009 z dnia 16.10.2009 r. do umowy nr 46/ST.EFS/2009 z dnia 
08.05.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu, w wyniku, którego staż został przedłużony 
bezrobotnym: Robertowi Rolirad, Tomaszowi Marszałek i Joannie Rozwora do dnia 
31.12.2009 r.   
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. w okresie 
czasu od 18.09.2009 r. do 31.12.2009 r. zatrudniono 2 osoby bezrobotne do odbycia stażu, 
na stanowiskach administracyjnych (Monika Morawska odbywała staż  
w Urzędzie Gminy, Katarzyna Cierpisz w Zespole Szkół w Zbrachlinie).  
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W okresie czasu od 19.10.2009 r. do 23.10.2009 r. w Urzędzie Gminy odbyli szkolenie 
praktyczne uczniowie Technikum agrobiznesu w Aleksandrowie Kujawskim 
(Jastrzębska Katarzyna, Klimczak Monika, Małecka Paulina, Mendel Milena, Stróżyński 
Damian, Wyborski Krystian). 
Z dniem 18.11.2009 r. zatrudniono na podstawie umowy na czas nieokreślony  
p. Michała Milaka w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu na stanowisku mł. ref. ds. obsługi 
informatycznej. 
Dnia 19.11.2009 r. rozwiązano umowę o pracę w związku z upływem czasu, na jaki była 
zawarta z Panem Ryszardem Odwrockim, Henrykiem Wróblewskim, Panią Urszulą 
Białkowską (zatrudnionych w ramach umowy Nr 4/2009 w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych, spełniając zapis  §7). 
 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: w okresie 
czasu od 02.02.2009 r. do 05.02.2009 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne Pan Jan Kotrych (30 godzin), w okresie czasu od 01.07.2008 r. do 27.02.2009 r. 
odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Tadeusz Pakuła (160 
godzin), w dniu 09.02.2009 r. w Urzędzie Gminy rozpoczęli odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Dariusz Świtalski (4 miesiące 30 godzin  
w miesiącu), Pan Piotr Sobolewski (5 miesięcy, 20 godzin w miesiącu), w okresie czasu 
od 15.02.2009 r. do 30.03.2009 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne Pan Łukasz Wiktoruk (74 godziny), w dniu 20.05.2009 r. zakończył odbywanie 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Hieronim Sobczak (w ramach 
pracy dozorowanej przepracował 100 godzin), w okresie czasu od 25.05.2009r. do 
28.05.2009 r. odbywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Radosław 
Tomaszewski oraz Pan Krzysztof Kamiński (w ramach pracy dozorowanej 
przepracowali po 40 godzin), w dniu 15.06.2009 r. zakończył odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Marek Butlewski (w ramach pracy 
dozorowanej przepracował 160 godzin), w dniu 21.09.2009 r. w Urzędzie Gminy 
rozpoczął odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Wojciech 
Lamparski (5 miesięcy 20 godzin w miesiącu). 
W dniu 28.09.2009 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Waldemar Ziółkowski (5 miesięcy 20 godzin 
w miesiącu). W dniu 09.10.2009 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Krzysztof Stefański (6 miesięcy 20 godzin  
w miesiącu). W dniu 20.10.2009 r. zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne Pan Radosław Kwiatkowski (w ramach pracy dozorowanej 
przepracował 40 godzin). W dniu 29.10.2009 r. zakończyli odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Dariusz Świtalski (w ramach pracy 
dozorowanej przepracował 120 godzin) oraz Pan Leszek Kwiatkowski (w ramach pracy 
dozorowanej przepracował 150 godzin). W dniu 17.11.2009 r. do Urzędu Gminy zgłosił 
się Pan Roman Kapuściński w celu ustalenia harmonogramu odbywania nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne (6 miesięcy 30 godzin w miesiącu). 
W dniu 03.12.2009 r. zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan Tomasz Kwiatkowski (w ramach pracy dozorowanej przepracował 100 
godzin). 
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W 2009 r. łącznie odbywało nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne – 16 osób. 
W ramach pracy zajmowali się porządkowaniem terenu gminy, pomocą przy naprawie 
nawierzchni dróg gminnych, wycinaniem wyrostów przy drzewach wzdłuż dróg 
gminnych, odśnieżaniem chodników itp. 

 
W zakresie profilaktyki zdrowotnej: 26 mieszkańców Gminy Waganiec wzięło udział 

w badaniu zorganizowanym w ramach Regionalnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Nowotworów Skóry ( badanie odbyło się w dniu 04.04.2009 r. w Zespole 
Szkół w Raciążku), 57 mieszkanek Gminy Waganiec wzięło udział w badaniu 
mammograficznym (badanie odbyło się w dniu 07.05.2009 r. przy Urzędzie Gminy). 

 
Organizacja imprez: w dniu 31.01.2009 r. odbył się w Restauracji Europa w Plebance 

uroczysty wieczorek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Organizatorami byli (Wójt Gminy 
Waganiec, Zarząd Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wagańcu, Klub Seniora 
„Mimoza”, Restauracja „Europa”; w dniu 01.02.2009 r. w Kościele Parafialnym  
w Zbrachlinie odbył się koncert Noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu oraz przedstawienie pt. „Mesjasz zstąpi 
z nieba, więc go przywitać nam trzeba”, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w 
Zbrachlinie, w dniu 01.05.2009 r. odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Waganiec. Organizatorami byli Wójt Gminy Waganiec oraz Gminny Klub 
Sportowy „Sadownik – Waganiec”, w dniu 31.05.2009 r. odbyły się uroczystości z okazji 
„Dnia Dziecka” Strażacy Dzieciom; w dniu 28.06.2009 r. odbył się V Waganiecki Festiwal 
Orkiestr Dętych; w dniu 01.09.2009 r. odbyły się Obchody 70 rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy na 
Grobie Nieznanego Żołnierza, natomiast zakończyły się Mszą Świętą „Modlitwa  
o Pokój” w Kościele Parafialnym w Zbrachlinie sprawowaną przez ks. proboszcza 
Henryka Chałasińskiego; w dniu 06.09.2009 r. odbyły się Dożynki Gminne; w dniu 
11.11.2009 r. odbyły się uroczystości z okazji uczczenia 91 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Uroczystości uświetniły występy: Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy 
Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu, uczniów z Zespołu Szkół  
w Zbrachlinie, Klubu Seniora Mimoza, oraz obecność kombatantów, harcerzy  
i strażaków ochotników z pocztami sztandarowymi; w dniu 28.12.2009 r. odbyło się 
spotkanie opłatkowe członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym 
OSP w remizie w Zbrachlinie. Podczas uroczystości odbyła się degustacja potraw 
wigilijnych i świątecznych przygotowanych przez Panie należące do Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zbrachlinie; w dniu 31.12.2009 r. odbyło się wspólne powitanie Nowego 
Roku na placu targowym przy Urzędzie Gminy w Wagańcu. 
 

W ramach współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: w wyniku ogłoszonego  
w dniu 15.12.2008 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2009 przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, przyznane zostało dofinansowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu 
„Sadownik - Waganiec” w wysokości - 8.000,00 zł.  
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Wydatki na realizację zadania zostały z realizowane w wysokości: 7.984,83 zł (kwota 
wykorzystanej dotacji); 8.000,00 zł (kwota przyznanej dotacji); 15, 11 zł (kwota 
niewykorzystanej dotacji, która została zwrócona przez Klub Sportowy w dniu 
23.12.2009 r.) 
 
W wyniku ogłoszonego w dniu 02.02.2009 r. otwartego konkursu ofert na udzielenie 
wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 
kwalifikowanego, przyznane zostało wsparcie finansowe w formie dotacji Gminnemu 
Klubowi Sportowemu „Sadownik – Waganiec” w wysokości - 52.000,00 zł. 
Wydatki na realizację zadania zostały zrealizowane w wysokości: 51.995,50 zł (kwota 
wykorzystanej dotacji); 52.000,00 zł (kwota przyznanej dotacji); 4, 50 zł (kwota 
niewykorzystanej dotacji, która została zwrócona przez Klub Sportowy w dniu 
23.12.2009 r.) 
 
Wysoka Rado! 
 

Realizując jednoosobowy zarząd w roku 2009 wydałem 60 zarządzeń,  
o których informowałem na kolejnych Sesjach Rady Gminy. 
Wyrażam przekonanie, że zaprezentowane informacje uzupełniły sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i pozwoli ocenić realizację ustawowych 
obowiązków i założonych zadań”. 
 
Przewodniczący Rady - podziękowała Wójtowi Gminy za przedstawione sprawozdanie 
i poinformowała, że dyskusja nad sprawozdaniem przedstawionym przez Wójta Gminy 
przewidziana jest w podpunkcie „f” przyjętego porządku obrad.  
 
Następnie odczytała uchwalę Nr 42/2010 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniach z wykonania budżetu 
gminy za 2009 rok – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 
Przewodniczący – Halina Strzelecka Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy; członkowie: 
Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki Członkowie Kolegium RIO w Bydgoszczy - pozytywnie 
zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 
 
Przewodnicząca Rady – w dalszej części analizowanego punktu przedstawiła uchwałę 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium – stanowi ona zał. Nr 12 do 

protokołu. 

 
Następnie przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu – 
stanowi ona zał. nr 13 do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady – zgodnie z kolejnością przyjętego porządku obrad przedstawiła 
Uchwałę Nr 73/2010 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok - kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 14 do 

protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 
Przewodniczący – Halina Strzelecka; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki: 
uchwalił, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Waganiec za 2009 rok jest zasadny i zgodny z prawem. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy  
z wykonania budżetu za 2009 rok. 
Udzieliła głosu radnemu M.Dyko . 
 
Radny, M.Dyko – stwierdził, że ma kilka pytań do Pana Wójta, a mianowicie Wójt 
przedstawił, co zostało wykonane, jak budżet został zrealizowany - natomiast ma 
pytanie, aby Wójt dopowiedział, co nie zostało zrealizowane w 2009 r. Zgodnie  
z założeniami, zgodnie z opiniami zarówno komisji rewizyjnej, Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wszystko jest pozytywnie. 
Poinformował, że co do absolutorium ma podzielone zdania, znane są obecnym na sali 
wnioski, jakie składał, głównie stan dróg gminnych i oświetlenia.  Wiele jest tu uwag pod 
tym adresem, dlatego zastanawia się bardzo – podziela osiągnięcia Wójta, ale  
i porażki. Do konkretnych porażek zalicza się stan dróg gminnych oraz oświetlenie.  Tyle 
razy zabierał głos na ten temat dróg i nie będzie się powtarzał.  

Stwierdził – cyt. „Panie Wójcie niestety przyszedł czas, aby Pana za rok 2009  
w pewien sposób ocenić. Doceniam Pana plusy, a jednocześnie jak wspomniałem 
minusy. Za mało Pan wychodził do ludzi na wieś i po to, aby swoimi posunięciami 
zadowolić mieszkańców, mógłbym również nie udzielić Panu absolutorium, ale chce 
Panu powiedzieć, że podzielam to i wstrzymam się od głosu, bo w tej chwili, jako radny 
za 2009 r. Daje Panu „żółta kartkę”, – czyli ostrzeżenie! 
Bo inaczej być nie może, jeżeli przez tyle lat się mówi, przez tyle miesięcy się mówi  
o pewnych sprawach związanych typowo z wnioskiem, dlatego moja decyzja jest taka  
a nie inna. To temat który chciałem poruszyć , co do dyskusji realizacji budżetu , to co 
zostało zrobione – doceniam Wójta , doceniam Pana osiągnięcia, ale porażki są takie , 
a nie inne . Dlatego mają decyzję wstrzymania się od głosu uzasadniam w ten sposób”.  
 
Przewodniczący Rady – zwróciła się do radnych, czy są inne zapytania do informacji 
przedstawionej przez Pana Wójta? 
W związku z brakiem zapytań z sali udzieliła głosu Wójtowi Gminy. 
 
Wójt - stwierdził, że zapytanie, – co nie zostało wykonane? to odpowiedź wynika  
z analizy sprowadzania, przy każdej pozycji omawianego działu jest procentowo ujęte, 
jakie jest wykonanie planu np. 90%, a nie 100% zostało wykonane.  
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Z tego, co nie zostało wykonane, to nie oznacza, że przyczynił się do tego osobiście np. 
planowany był temat uruchomienia „rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie” – 
przesunęło się to z powodu braku naborów wniosków na dofinansowanie. Miał być  
w 2009 r. projekt na ścieżkę rowerową - nie zostało to zapłacone, gdyż nie wpłynęły 
środki, gdyż jak wspomniał dokumentacja ma opóźnienia. Została przesunięta budowa 
drogi w Bertowie, z tej przyczyny, że w pierwszej kolejności zostało zrobione 
rozgraniczenie terenu, gdyż miejscami nie byłoby można budować.  
Nie został sprzedany dworek w Sierzchowie, były przygotowane przetargi i nie odbyły 
się z braku zainteresowania – trudno mu siebie oceniać, czy zrobił wszystko, aby to 
sprzedać, czy też nie. 
Budowa kanalizacji nie została rozpoczęta, powodem był nabór wniosków na środki  
z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, który odbył się dopiero w marcu br.  
To, za co ma siebie winić, to są dwie rzeczy niewykorzystanie, niewykonanie wszystkich 
środków, które były przeznaczone w budżecie na oświetlenie – i tu stwierdził, że źle 
rozłożył prace na realizację tego przedsięwzięcia, i druga rzecz, o którą częściowo może 
siebie winić, to nie wpłynęły w całości środki przewidziane na zagospodarowanie parku. 
Te środki zostały wydatkowane tylko w części na zakupy rzeczowe, zakupiono ławki, 
kosze, natomiast fizycznie poza nawiezieniem ziemi nie przystąpiono do tych prac. 
Stwierdził, że w tej chwili jest wykonany projekt, jeżeli nie zacznie się tego robić, to 
będzie tu w 100 % jego wina. To są niewykonane zamierzenia, które przedstawił. 
Natomiast przyznaje, że czuje niedosyt w sprawie poprawy stanu dróg. Jednak zależy,  
w jakim kontekście się patrzy, jeżeli na wykorzystanie środków, to tyle ile było środków, 
to zostało wykorzystane, jeśli niebudowane były drogi, to zabezpieczone zostały środki 
na budowę w br. krytyczne uwagi, co, do jakości dróg nie są pierwszymi  
i nie ostatnimi uwagami. 
Oczywiście wyciąga wnioski z tej dyskusji, w tej chwili w najbliższym czasie spotka się z 
sołtysami i zaproponuje wielkości kamienia na poszczególne sołectwa. Ale będzie to 
niestety wszystko, jeżeli chodzi o naprawę dróg. Planuje to robić przy użyciu sprzętu 
zewnętrznego, jest to realizacja wniosków radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. 
Możliwości mamy takie, jakie mamy zgodnie ze środkami zabezpieczonymi w budżecie i 
sztuką jest znaleźć pieniądze, aby zwiększyć wydatki na remont dróg. Budżet jest taki, 
jaki jest - o czym wie Wysoka Rada i pozwolił sobie zwrócić uwagę, że gospodarował 
zgodnie z przyzwoleniem rady, przy tej okazji podziękował Skarbnikowi Gminy- Pani 
Danucie Roszko i pracownikom, bo przy ich pomocy to wszystko jest tworzone. 
Literalnie wymienił to, co powinien wymienić, uznał się winnym za jedną rzecz, a inne 
pozostawia ocenie Wysokiej Radzie. 
 
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wszystkie Komisje Rady analizowały to 
sprawozdanie na swoich posiedzeniach i wcześniej radni otrzymali również wersję 
papierową tego sprawozdania, dlatego też nie widzi powodu, aby było to ponownie 
czytane. 
  

Radni przychylili się do propozycji Przewodniczącej Rady Gminy. 
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Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali Przewodnicząca Rady poinformowała, że 
podstawą rozpatrzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Waganiec za rok 2009 było: przedstawienie Radzie Gminy przez Wójta Gminy 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok; ocena wykonania budżetu oraz 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.  
 
Zarówno ocena Komisji Rewizyjnej, jak i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej są 
pozytywne, dlatego też stwierdziła, że podjecie uchwały o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2009 rok jest uzasadnione.  
 
Zgodnie z przyjętym porządkiem zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009 i zarządziła głosowanie 
nad przedstawionym projektem uchwały – stanowi on zał. Nr 15 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXV/205/10 w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok – stanowi ona zał. Nr 16 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Rada Gminy Waganiec udzieliła absolutorium 
Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok, następnie 
pogratulowała Panu Wójtowi. 
 
Wójt Gminy – podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła punkt dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2009 rok. 
 

Ad.17 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. Projekt uchwały został 
wyłożony w przerwie obrad, czy są zapytania? 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec, stanowi on załącznik 

nr 17do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/206/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec – 

stanowi ona załącznik 18 do protokołu. 

 

Ad.18 

Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu - sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok. 
W materiałach radni otrzymali sprawozdanie, czy są zapytania? 
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W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu 
współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok – stanowi ono załącznik nr 19 

do protokołu. 

 
Rada Gminy przyjęła ww sprawozdanie. 

 
Ad.19 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
sprawozdania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej z działalności 
GKRPA i PS za 2009 r., w materiałach radni otrzymali treść sprawozdania. 
Otworzyła dyskusję. 
 
W związku z brakiem dyskusji Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie – 
stanowi ono załącznik nr 20 do protokołu. 

 
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej  

z działalności GKRPA i PS za 2009 r . 

 
Ad.20 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że następnym punktem porządku obrad jest 
sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2009 rok.- w materiałach radni 
otrzymali sprawozdania. 
 
Poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego, Panią Marię Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji 
budżetowej, stanowi on załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Budżetowej i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Pana Michała Dyko. 
      
Przewodniczący Komisji Oświaty – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji oświaty, 
stanowi ono załącznik nr 22 do protokołu. 

  

Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej i poprosiła o zabranie głosu 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Wojciecha Kulpę.  
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Przewodniczący Komisji Rolnej – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji rolnej, 
stanowi ono załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, Pana Piotra Wiatrowskiego.  
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji 
rewizyjnej, stanowi ono załącznik nr 24 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej i w związku z brakiem zapytań z sali poinformował, że sprawozdania 
Komisji Stałych Rady Gminy za 2009 r. zostały przyjęte przez Radę. 
 
Ad.21 

Przewodnicząca Rady – zgodnie z następnym punktem porządku obrad przedstawiła 
sprawozdanie z pracy Rady Gminy Waganiec V kadencji za 2008 rok – stanowi ono 

załącznik nr 25 do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady w związku z brakiem dyskusji z sali stwierdziła, że sprawozdanie 
z pracy Rady Gminy za 2009 r. zostało przyjęte. 
 

Ad.23 

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

Radny, W. Kulpa – poinformował, że ta sesja jest bardzo duża, czy były te wszystkie 
punkty konieczne? Uważa, że ta sesja sprawozdawcza mogłaby być na innym 
posiedzeniu. Składa interpelację o zwrócenie uwagi na ilość punktów w następnych 
zawiadomieniach na sesję. 
 

Wójt – poinformował, że skoro jest to ocena działalności za poprzedni rok, to niestety te 
punkty też powinny się znaleźć. 
  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Wiatrowski - przedstawił protokół z kontroli 
Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej na drodze w m.Konstantynowo – stanowi on 

załącznik nr 26 do protokołu. 

 

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

Ad.24 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad 
tj. wolne wnioski i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
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Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy jest wykonany wodociąg we Włoszycy 
do posesji Pana Cierpisza?.  
Zwrócił się z zapytaniem do Pana Musiał, gdyż jak sobie przypomina, to on 
koordynował tą sprawę - o realizację wniosku, kiedy będą znaki z nazwą miejscowości 
(w kolorze zielonym) jak sobie przypomina, to było na to ok. 5 tys. zł przeznaczone. 
 

Jeżeli chodzi o realizację wniosków, to ich realizacja nie została dopilnowana przez 
Przewodniczącą Rady, były jeszcze inne wnioski zgłoszone. 
Nadmienił, że z relacji Pana Wójta ten kamień, który został wożony, który jest na 
składzie w WPOZH będzie przeznaczony i rozwieziony na poszczególne wsie, jest to ok. 
200 m. Jego zdaniem to można być przygotowanym na nawiezienie kilku taczek, gdyż to 
200 m , to jest bardzo mało. 
Zwrócił uwagę, że po wyrównaniu tych dróg gminnych pokazał się piasek, ta podsypka, 
jeśli to zaniedbamy, to w tej chwili będzie się jeździło po piasku. 
 
Jednocześnie ponawia wniosek o założenie lamp w m.Przypust (od krzyża w kierunku 
Kościółka 3 -4 lampy).  
 

Radna, J.Michalska – przypomniała, że miało być wspólne posiedzenie Komisji i radni 
mieli się zastanowić, gdzie będzie oświetlenie, ponieważ jest ogólna suma, radni mieli 
wskazać, które odcinki miały być budowane. Zwraca się do Wójta i radnych  
o oświetlenie na Michalinie. Tak jak się zauważa, głosy mieszkańców, że wszystko się 
dzieje w centrum, a na obrzeżach wsi nic - a mieszkańcom chodzi tylko o oświetlenie.  
 
Radna, M.Kulińska – ponownie zwróciła uwagę na oświetlenie, gdyż w Nowym 
Zbrachlinie jest oświetlenie i można by było do ostatniej lampy dołożyć jeszcze jedną  
i skierować to oświetlenie w kierunku przejazdu kolejowego, w stronę Bertowa  
i Włoszycy.  
Jest takie rozwiązanie przy posesji Pana Lamparskiego dwie lampy na jednym słupie  
– i tu też można by było tak zrobić. 
 
Sołtys Brudnowa, M.Kołowrocki – zgłosił prośbę o zasypanie wyrwy na drodze od 
Konstantynowa w kierunku szkoły, wie, że tam będzie budowa autostrady, ale w tej 
chwili jest jedna taka duża wyrwa, a dzieci tam chodzą do szkoły – przydałaby się jedna 
przyczepa kamienia, aby te dzieci mogły tam przejść. Jest to dokładnie przy krajowej 
jedynce, od szkoły w kierunku Konstantynowa ok. 10 m przed drogą krajową. 
Zwrócił się z propozycją do radnych, aby 2 razy w miesiącu był w Urzędzie dyżur Radcy 
Prawnego, wie, że to są koszty, ale są takie wnioski mieszkańców z taka potrzebą. 
 

Sołtys Szpitalki, G.Szopa – wniósł o naprawę mostku w Szpitalce, zwrócił uwagę  
o tablice informacyjne z nazwą miejscowości, gdyż jego zdaniem są źle skierowane  
i wprowadzają w błąd. 
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Sołtys Konstantynowa, J.Wiwatowski – przedstawił treść protokołu z 1986 r. –  
o oddaniu drogi o nawierzchni węglowej na odcinku 120 m, a w roku następnym 
Studnie Głębinową w Konstantynowie. 
Zwrócił się z zapytaniem do Wójta cyt., „ czego Pan się mścił na mnie przez pół roku, że 
Pan twierdził, że droga jest zrobiona w Konstantynowie. Co Pan z tego chciał osiągnąć? 
Przecież zaraz pierwszego dnia po tej sesji byłem u Pana. Wyjaśniliśmy, że jest to droga 
w Sierzchowie. Jeszcze sam Pan powiedział jak było zerwane pobocze, mówiłem, co  
z tego będzie, nie to Pan Chmielewski tego chciał – budowaliście drogę nie dla 
Sierzchowa, nie dla Konstantynowa, tylko do Panów Chmielewskich- i to mówię z całą 
odpowiedzialnością. Bo Pan Chmielewski ma po lewej stronie jak się skręca i po prawej 
stronie, czyli 50% długości tej drogi należy do Pana Chmielewskiego i tak odczułem.  
 
I proszę Państwa mówię szczerze nie mierzyłem, ale zaraz na drugi dzień jak przyjechał 
Pan Zwierzchowski.  Po tej sesji w dniu 30 czerwca 2009 r. Pan Wójt powiedział, że nie 
będzie remontu drogi w Konstantynowie. Akurat tak się złożyło, że dwie wywrotki 
poszły z tym gruzem widział ile było tego gruzu. Na drugi dzień wziął wiadro i zmierzył 
– było 8 wiader, i niech w nim by było 15 kg – to jest 120, a nie 250 kg, jeżeli by mnie rada 
upoważniła to bym zrobił próbę na całej drodze”. 
Następnie złożył zapotrzebowanie na tablicę ogłoszeniową, jedną bliżej byłego sklepu,  
a drugą przy krzyżu, to by było Konstantynowo 2,3 i 4. 
 
Wójt – poinformował, że bardzo szanuje Pana Wiwatowskiego, wbrew temu, co słyszał, 
że dokuczał, już kilkakrotnie przepraszał za tą pomyłkę. 
Natomiast określenie w Konstantynowie jest używane, gdyż droga łączy się  
z Sierzchowem, np. mówi się o budowie drogi w Bertowie, a ¾ tej drogi jest w Wólnym, 
ale nikt nie mówi droga w Wólnym, tylko używa się określenia w Bertowie- chodzi  
o skojarzenia.  
Przeprosił, jeśli uraził Pana Sołtysa J.Wiwatowskiego. 
Jednak nie zgadza się z tym stwierdzeniem, że pod dyktando Chmielewskich działał, 
nawet nie wiedział, że mają tam ziemię. 
 
Sołtys Konstantynowa, J.Wiwatowski – ponownie powtórzył, że był u Wójta i wyraźnie 
słyszał jak Wójt mówił, że Chmielewski go prosił, aby zerwana została burta na drodze. 
 
Wójt – stwierdził, jeśli tak to przeprasza, widocznie Pan Wiwatowski ma lepszą pamięć 
od niego. I przyznaje rację Panu Sołtysowi. Jednak nie zmienia to faktu, że po 
stwierdzeniu Komisji Rewizyjnej tego kamienia było rzeczywiście za mało, ale tego już 
nie sprawdzi.  
Jeżeli chodzi o Radcę Prawnego, to nie może zawrzeć umowy na rzecz mieszkańców, 
sytuacja jest taka, jeśli ktoś przychodzi ma problem, to po prostu Pani Mecenas nie 
odmawia w rozwiązaniu tego problemu. Natomiast jest jeden problem, radca prawny 
może udzielić informacji, jednak nie można reprezentować interesów mieszkańców. 
Jeżeli chodzi o zamontowanie lampy na przejeździe w Bertowie, to jest to możliwe, 
jednak nie wie, jaki tam jest rodzaj słupa, bo na niektórych rodzajach słupach tych 
końcowych energetyka tych lamp dzielących nie chce montować.  
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Jeśli chodzi o wodociąg Pana Cierpisz, to ma ustne porozumienie, że dołączymy się do 
wodociągu z Gminą Lubanie. Problem, jaki powstał i był nie do rozwiązania, to musiał 
przechodzić przez działkę, której właściciel nie wyrażał zgody. 
Okazuje się obecnie, że zgodę pozostałych Pan Cierpisz już uzyskał, pozostaje tylko 
problem jednej działki do ustalenia właściciela. Jest to inwestycja, z którą się nie wchodzi 
przez działkę nawet, jeśli nie można ustalić właściciela, gdyż on później może się pojawić 
i gmina ponosić będzie koszty odszkodowania.  
Jeżeli chodzi o te tablice, to było życzenie Pana radnego, ale w budżecie nie znalazły one 
odzwierciedlenia. W tym roku są pieniądze na znaki drogowe na uzupełnienie tej 
aglomeracji, którą się rozpoczęło w ubr.  
 
Sołtys Wiktoryna, W.Sobieraj – wnosi o tablicę informacyjną na sołectwo Wiktoryn  
( z miękkiego drzewa) . 
 
Ad.18 

Wobec zrealizowanego porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca Rady 
Gminy, Monika Szejner – zamknęła obrady XXXV Sesji V kadencji Rady Gminy 
Waganiec – godz. 1730              
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