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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali radnych, 
sołtysów i zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – 
D.Roszko, A.Wiśniewską – radcę prawnego. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 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 XXXVII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  

      6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2010. 
a) dyskusja nad projektem uchwały,   
b) podjęcie uchwały. 

      7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały,   
b) podjęcie uchwały. 

      8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad budowy i finansowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. 
a) dyskusja nad projektem uchwały,   
b) podjęcie uchwały. 

     9. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec. 
a) dyskusja nad projektem uchwały,   
b) podjęcie uchwały. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy w sprawie wspólnego przygotowania i prowadzenia projektu pn. 
„Budowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża – III etap”. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy 
społecznej: „Program aktywności lokalnej dla gminy Waganiec na lata 2010-
2018”. 

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

12. Zapytania i interpelacje radnych.  
13. Wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek 
obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 

Na obrady przybył radny S.Szudzik – godz. 1015 

 

Ad.3 

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącą Ewę Pietrus. 

 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXXVI 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 XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVI Sesji 

V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 

Ad.5 

Przewodnicząca Rady M.Szejner – poprosiła Wójta Gminy P. Marciniak  
o przedstawienie informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 

Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał osiem 
zarządzeń:          
             Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: powołania 
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  
Do obwodowych komisji wyborczych powołano 48 osób. 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podano do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
              Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie: odwołania  
z dniem l czerwca br. od godziny  800 Stałego Dyżuru Wójta Gminy Waganiec 
dotyczącego alarmu powodziowego. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania 
Gminnego Biura Spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. Wojciech 
Mańkowski - zastępcę gminnego komisarza spisowego. 
Gminne Biuro Spisowe do wykonania prac związanych z przeprowadzeniem 
powszechnego spisu rolnego w 2010 roku w składzie: 
1. Wojciech Mańkowski - zastępca gminnego komisarza spisowego 
2. Beata Doligalska - lider 
3. Michał Milak - członek gminnego biura spisowego 
Wykonanie zarządzenia powierzam gminnemu komisarzowi spisowemu. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 

              Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie: uruchomienia stałego 
dyżuru Wójta Gminy Waganiec dotyczącego alarmu powodziowego na terenach 
nadwiślańskich od godz. 1700 dnia 07 czerwca. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 

                 Zarządzenie Nr 31/10 z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian 
w zasadach prowadzenia polityk rachunkowości oraz planu kont dla Projektu 
Systemowego "Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej" 
realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem Skarbnikowi Gminy. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 
2010 r. 
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                  Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: odwołania z dniem  
15 czerwca od godziny 1400 Stałego Dyżuru Wójta Gminy Waganiec dotyczącego 
alarmu powodziowego na terenach nadwiślańskich. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
             Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2010. 

Decyzją Nr 4/2010 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we 
Włocławku (DWŁ-680-6/10 z dnia 15 czerwca 2010 r.) przyznano dotację celową  
w kwocie 6.750 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 
2010 r. Jednocześnie dokonano drobnych przesunięć po stronie wydatków  
w ramach dotychczasowego planu finansowego na w/w zadanie na łączną kwotę  
347 zł. 
 

                Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2010. 

Pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 27 maja br. 
(WO-450-92/2010) poinformowano o wysokości dotacji celowej na sfinansowanie prac 
Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu 
Rolnego 2010 r. 
Na dodatki spisowe i nagrody wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 22.500 zł oraz 
800 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura. 

Decyzją Nr 5/2010 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we 
Włocławku (DWŁ-680-7/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.) przyznano dotację celową w 
kwocie 6.750 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych 
komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP 
przeprowadzanym w dniu 04 lipca 2010 r. 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. 
(WFB.l.3011-59-79/10) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 50.735 zł, z tego 
47.975 zł na wypłaty zasiłków okresowych oraz 2.760 zł na dofinansowanie wypłat 
zasiłków stałych. 
 

W zakresie zamówień publicznych: w dniu 18 czerwca br. wszczęte zostało 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej nr 160533C Zbrachlin — Wólne od km 
0+000 do km 1+645 oraz remont drogi gminnej nr 160540C w miejscowości Kolonia 
Święte od km 0+000 do km 1+000". Termin składania ofert upłynął 6 lipca br. 
Wpłynęły 2 oferty.  
 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„MAR-DAR" Marian Tompalski Makowiec 53 87-602 Chrostkowo. Wykonawca 
zaoferował następującą cenę brutto: 426.071,58 ( słownie: czterysta dwadzieścia 
sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 58/100). Umowę podpisano 20 lipca br. 
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             W zakresie z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: dla 
przedsięwzięcia: Rozbudowa fermy drobiu, polegająca na budowie jednego kurnika  
o obsadzie 30 247 szt. i powierzchni 2000 m w Wiktorynie: zawiadomiono  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach; wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 
Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (przesyłając raport 
oddziaływania przedsięwzięcia). Wystąpiono o wydanie opinii do Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (przesyłając raport 
oddziaływania przedsięwzięcia). 
 
               Dla przedsięwzięcia: Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Przypust", na 
działce 78/8 w obrębie geodezyjnym Przypust: zawiadomiono o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wydano 3szt, warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. 
Wydano 4 szt. zapewnień na dostawę wody dla planowanych do realizacji budynków 
mieszkalnych. 
Wystąpiono do Wojewody o powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych  
w wyniku powodzi, poinformowano rolników o możliwości zgłaszania strat oraz 
dokonano komisyjnego szacowania szkód — w 25 gospodarstwach. 
Przeprowadzono pierwszą wizytację posesji w konkursie „Najładniejsza posesja 
2010 r." - udział bierze 9 posesji w kategorii budynek jednorodzinny i jedna  
w kategorii budynek wielorodzinny. 
Zamówiono i zakupiono 4 szt. betonowych koszy ulicznych. 
 

    W zakresie pracy referatu ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego wydano: 
14 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 4 decyzje o warunkach zabudowy,  
l zawiadomienie o nadaniu numeru nieruchomości, l decyzję zatwierdzającą podział 
nieruchomości, 3 decyzje zmieniające warunki zabudowy 
        Wszczęto: 9 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, l postępowanie  
o wydanie decyzji zmieniającej decyzję celu publicznego (elektrownie wiatrowe),   
3 postępowania w sprawie podziału nieruchomości 
           Przetargi: w dniu  21.06.2010r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 94/5 o pow. 0, 1100 ha (Księga Wieczysta nr WL1 A/00023158/4) położonej  
w miejscowości Michalinek, w obrębie geodezyjnym Michalin, gm. Waganiec.  
             Drogi: opracowano aktualizacje wykazu dróg gminnych i zakupiono program 
komputerowy do ewidencji dróg. 
 

                 Z działalności podatków: wpłynęło l podanie o umorzenie II raty podatku 
rolnego, które zostało rozpatrzone w 50 % na kwotę 106, 50 zł. 
Wpłynęło l podanie o rozłożenie na raty podatku, które jest w toku postępowania. 
Wpłynęło l podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej, które zostało rozpatrzone 
pozytywnie na kwotę 3.362,08 zł. 
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W zakresie wody i ścieków: wydano 17 wezwań do zapłaty, i 18 wniosków  
o nadanie klauzul wykonalności prawomocnych nakazów w postępowaniu 
upominawczym. 
 

W zakresie pracy kadr: z dniem 01.06.2010 r. zatrudniono na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony p. Józefa Kanię w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu na 
stanowisku pracownika gospodarczego. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. 
została zawarta umowa Nr PS 4/2010 w dniu 28.06.2010 r. w sprawie organizacji 
i finansowania robót publicznych w ramach „Programu usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w 2010 r.” na okres czasu od  01.07.2010 r. do 30.09.2010 r. 
W ramach umowy zatrudniono w Urzędzie Gminy 6 bezrobotnych na stanowiskach 
robotników melioracyjnych. 
 
W dniu 29.05.2010 r. od godz. 10°° na boisku sportowym w Zbrachlinie odbył się festyn 
z okazji „Dnia Dziecka". 
W dniu 06.06.2010 r. na boisku sportowym w Zbrachlinie odbył się VI Waganiecki 
Festiwal Orkiestr Dętych (udział wzięły orkiestry dęte OSP z: Aleksandrowa Kuj., 
Zakrzewa, Wagańca). Honorowi goście festiwalu: Orkiestra Dęta KWK „Murcki - 
Staszic" oraz Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego. 
W dniu 26.08.2010 r. w miejscowości Wolne odbył się piknik „Noc świętojańska". 
W dniu 18.07.2010 r. od godz. 14°° na boisku sportowym w Zbrachlinie odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. 

 
             Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: siedem urodzeń, sześć 
małżeństw, cztery zgony, przyjęto dwanaście zapewnień o zawarciu związku 
małżeńskiego, jedenaście wymeldowań poza gminę, cztery zameldowania na pobyt 
stały (spoza gminy), trzy przemeldowania na terenie gminy, cztery zameldowania na 
pobyt czasowy (spoza gminy), trzy zgłoszenia pobytu czasowego poza gminę, wydano 
dwanaście poświadczeń zameldowania, wydano pięćdziesiąt jeden odpisów 
skróconych aktów USC, udzielono piętnaście informacji adresowych na wniosek, 
wydano czterdzieści cztery dowody osobiste, przyjęto trzydzieści dwa wnioski  
o wydanie dowodu osobistego, przyjęto dwa zgłoszenia dowodu osobistego. 
 

Następnie przypomniał zgłoszone wnioski na poprzedniej sesji: 
1. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie w miejscowości 

Michalinek – ponowienie wniosku. 
Sprawa oświetlenia nie zastała zrealizowana, do realizacji w późniejszym terminie, po 
przeliczeniu kosztów będzie podjęta decyzja, jakie odcinki zostaną zrealizowane. 
 

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

Pismo zostało przesłane do Zarządu Dróg Powiatowych. 
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3. Postawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Michalin. 
Wniosek w trakcie realizacji. 
 

4. Naprawa drogi w miejscowości Michalin i drogi w miejscowości Niszczewy – 
Wiktoryn. 

     5.   Równiarka w miejscowości Konstantynowo i 300 m w kierunku Sierzchowa. 
6. Rozdysponowanie kamienia na drogi gminne i aby w tych spotkaniach 

uczestniczył sołtys, radny z danego okręgu, gdzie znajduje się droga do 
naprawy. 

7. Przykrycie ostrego kamienia na drodze w miejscowości Włoszyca.  
8. Naprawę drogi w miejscowości Bartowo – równiarka. 
9. Naprawa drogi w miejscowości Szpitalka. 

Jeżeli chodzi o drogi, to prace są w trakcie realizacji, równiarka pracuje na drogach  
i sukcesywnie je równa. W sprawie rozdysponowania kamienia, to może powiedzieć, 
że w tej chwili ma rozpisane dwa zlecenia przez Firmę Pana K.Duszyńskiego, dotyczy 
to pokrycia tego ostrego kamienia w miejscowości Włoszyca, i naprawa drogi 
kamieniem wapiennym w m.Szpitalka. 
Następnie prace mają się odbyć w miejscowości Józefowo i Konstantynowo, ma się 
spotkać po sesji z sołtysami, aby rozmawiać w tej sprawie. 
  

10. Zabezpieczenie kanałów przy drogach wiejskich: przy posesji Państwa 
Zielińskich i Terpiłowskich oraz przy posesji Państwa Baryza. 

W tej chwili tych barierek jeszcze w tych miejscach nie ma, ale będą – wniosek jest  
w trakcie realizacji. 
 

11. Wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu samochodami ciężarowymi i TIR 
na Osiedlu w Wagańcu.  

Jeżeli chodzi o ten znak, to będzie sprzeczne z przepisami, gdyż są już tam takie znaki. 
 

13. Wniosek o włączanie oświetlenia ulicznego w pozostałych wioskach na terenie 
gminy. 

14. Ponowienie wniosek o tablice ogłoszeniową dla wsi Zbrachlin.  
11. Wnioskuje również o postawienie znaku „ograniczenie prędkości” w m.Włoszyca 

– skrzyżowanie.  
15. Wniosek o oświetlenie w Nowym Zbrachlinie ( przy posesji Pana Milaka – ogród 

Plebanki w kierunku krzyża) i remont drogi za torami.  
16. Wycięcie trawy wokół budynku po szkole w miejscowości Sierzchowo. 
17. Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Sierzchowo. 

    18.Wnosi o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka. 
Pozostałe wnioski się w większości nakładają, wyszacowanie kosztów budowy 
oświetlenia ta wstępna kalkulacja pozwoli ocenić, jakie to będą koszty, ta decyzja, w 
których miejscach i w jakim stopniu będzie robione, to po tej kalkulacji będzie 
wiadomo. 
Pozostałe wnioski są to wnioski długoterminowe. 
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Następnie przedstawił pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 
przyznania Jednostce OSP Zbrachlin dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu bojowego 
w wysokości 70.000 zł – stanowi ono zał. nr 2 do protokołu 

 
Poinformował, również, że w ostatnim okresie odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
miejscowości Kaźmierzyn w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych przez drogę 
powiatową przechodzącą właśnie przez Kaźmierzyn.  Mieszkańcy wystosowali protest do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Odolionie – pismo stanowi zał. nr 3 do protokołu. 
W związku z powyższym w wyniku porozumienia Zarządu Dróg Powiatowych, Wójta gminy 
Waganiec i wykonawcy remontu drogi nr 1 Firma Drogi i Mosty z Inowrocławia przyjęto 
rozwiązania, aby odciążyć tą drogę i zmniejszyć zagrożenie dla mieszkańców. 
Przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych z tego porozumienia – stanowi ono zał. nr 4 do 

protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusje. 
 
Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem do sołtysa G.Szopy, czy przepust w m.Szpitalka 
został naprawiony?  Czy sołtys to wizytował? 
 

Sołtys, G.Szopa – poinformował, że ostatnim czasie tam nie był. 
 
Wójt – poinformował, że jest on naprawiony, została umocniona skarpa z jednej i drugiej strony. 
Wyrównane zostały i umocowane równolegle rury, wzmocnione zostały przyczółki tego 
przejazdu i nic się w tej chwili nie obsuwa. Utwardzona została nawierzchnia tego mostu, 
przejazdu na tym skrzyżowaniu. 
 

Radny, MDyko – poinformował, że były popełnione błędy w ustawieniu tych rur, jedna była tak 
obsunięta, że woda płynęła nad rurą. 
 
Radna, J.Michalska – poinformowała, że równiarka przeszła, ale drogi naprawione nie zostały. 
 
 Wójt – poinformował, że była mowa o równaniu i miały być te drogi uzupełniane z materiałów 
zewnętrznych, łącznie z usługą. 
 
Radna, M.Kulińska – zwróciła, się do Wójta jako przewodnicząca Klubu „Mimoza”, prosi  
o sprostowanie, gdyż w informacji Wójt wymienił, że były „Złote Goty”, a nie wspomniał , że 
„Mimoza” wystąpiła ze specjalnym programem. W związku z tym, że w Zespole są sołtysi  
i radni, to należałoby to ująć. 
 
Wójt – poinformował, że jeżeli umknęło, to informuje, że główną ozdobą tego spotkania był 
występ Zespołu „Mimoza”, który przygotował specjalny program, który uświetnił swoimi 
występami tą uroczystość. Podziękował „Mimozie” za uczestnictwo i oprawę tego spotkania. 
 

Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i podziękowała Wójtowi za przedstawioną 
informację z pracy Wójta Gminy. 
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Ad.6 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu - podjęcie uchwały  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Poinformowała, że radni otrzymali 
projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem w materiałach przesłanych na 
sesję. 
Udzieliła głosu Pani Danucie Roszko, Skarbnikowi Gminy. 
 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że w pierwszej kolejności omowi proponowane 
zmiany przez Wójta, które są zawarte w materiałach wyłożonych przed obradami.  
Dochody: 

Dział 600 – „Drogi Gminne”: w dniu 29 czerwca 2010 r. została zawarta umowa 
pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a gminą Waganiec na udzielenie 
dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania 
obejmującego „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów w technologii nawierzchni 
tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami na 
długości 350m w m.Przypust. Dotację przyznano do wysokości 28.000 zł. 

 
Dział 756 –„Dochody z Podatków i Opłat”: zwiększono o 1.333 zł planowane 

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Będzie to 
kwota, jaką uiści na swoją rzecz Urząd Gminy od zakupionej w br. przyczepy 8 t. 
 

Dział 758 Różne Rozliczenia i 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy 
Społecznej: stosownie do pisma Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 
dokonano zmian w sposobie ujęcia w budżecie gminy środków otrzymanych 
dotychczas na realizację Projektu „Lepszy start” Zajęcia odbywają się  
w pomieszczeniach remizy OSP Plebanka w okresie III-VII br. Nie zmieniono kwot, lecz 
tylko rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. 
 

Dział 854- „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”: decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 01 lipca 2010r. Zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 25.392 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „wyprawka szkolna” oraz wypłaty 
uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. 
 

Dział 926-„Kultura Fizyczna i Sport”: minister sportu i Turystyki pismem z dnia 
23 marca 2010r. Poinformował o zabezpieczeniu w budżecie Ministerstwa środków na 
dofinansowanie budowy kompleksu boisko wraz z zapleczem w Zbrachlinie w ramach 
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” do kwoty 333.000zł. Jednocześnie poinformował, 
iż wysokość udziału środków budżetowych w realizacji zadania nie może przekroczyć 
33% kosztów kwalifikowanych. Dlatego przyjęto kwotę 316.000 zł.    

 
Wydatki: 

Dział 600-„Transport i łączność”: w wyniku zakończonego postępowania 
przetargowego na wykonanie modernizacji dróg gminnych można urealnić plan 
budżetowy. Zmniejszono o 116.500 zł kwoty zaplanowane na zadanie „Nowy 
Zbrachlin-Wólne” oraz o 103.900 zł środki na zdanie w m. Kolonia Święte. 
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W związku z oferowanym przez Marszałka Województwa dofinansowaniem 
kolejnego zadania pn. „modernizacja drogi w m. Przypust” należy zabezpieczyć środki 
niezbędne do jego realizowania. Kwotę ujętą w budżecie 19.425 zł należy powiększyć o 
87.575 zł.  
 

Dział 700-„Gospodarka Mieszkaniowa”: zwiększono z 42.025 zł do 65.500 zł 
środki na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego, a dot. zagospodarowania 
terenów parkowych we Wagańcu. 

Przemieszczono kwotę 3.000 zł z usług na opłaty, składki, co umożliwi 
dokonanie opłat za zmiany ksiąg wieczystych i innych opłat sądowych w ramach tzw. 
regulacji stanu mienia komunalnego. 
 

Dział 710-„Działalność usługowa”: w ramach kwot zaplanowanych na 
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dokonano zmian 
przeznaczenia kwoty 20.000 zł poz. wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana pozwoli na 
opłacenie wykonawstwa „ekofizjografia terenu gminy” i „prognozy oddziaływania na 
środowisko”. 
 

Dział 750-„Administracja Publiczna”: dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 
3.000 zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. O kwotę 2.000 zł zmniejszono 
poz. zakup usług remontowych, zwiększając równocześnie poz. zakup materiałów. 
Zmiana wynika z odmiennego niż planowano sposobu pokryci a kosztów naprawy 
samochodu Volkswagen. Natomiast o 1.000 zł zmniejszono poz. zakup usług telefonii 
stacjonarnej na rzecz zakupu usług internetowych.   

 
Dział 754-„Ochotnicze Straże Pożarne”: w dniu 13 lipca 2010r. wpłynął wniosek 

Zarządu OSP Plebanka o zwiększenie o 2.000 zł środków dla Jednostki na opłacenie 
rachunków za materiały niezbędne do wykonania malowani8a samochodu 
strażackiego. Kolejny wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia kwoty 220 zł z 
materiałów do zakupu usług. 

Zarząd Jednostki OSP Sierzchowo w dniu 14 lipca 2010r. złożył wniosek o 
zwiększenie tegorocznego budżetu o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 
do ocieplenia ścian budynku remizy. 

  
Dział 758 Różne Rozliczenia i 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy 

Społecznej: w zawiązku z pismem Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 
dokonano zmian w sposobie kwalifikowania wydatków w ramach Programu „Lepszy 
start” na łączną kwotę 42.496 zł. 

 
Dział 801-”Oświata i Wydawnictwo”: realizując złożony w dniu 02 lipca 2010r. 

wniosek kierownika Zespołu Obsługi Szkół dokonano przemieszczenia środków w 
ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrachlinie na łączną 
kwotę 1.300 zł, z tego: 1.100 zł zostanie przeznaczone na dokonanie wymiany instalacji 
elektrycznej w Sali gimnastycznej oraz 200 zł na opłacenie kosztów delegacji 
służbowych. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 30 czerwca 2010r. 
wniosła o zwiększenie budżetu placówki o 2.500 zł na opłacenie kosztów zużycia 
energii elektrycznej i wody. Na etapie planowania tegorocznego budżetu nie 
uwzględniono użytkowania dodatkowych trzech sal nowo otwartego oddziału 
przedszkolnego. 

Również zwiększono o 5.250 zł środki na dokonanie wymiany dachu na 
budynku przedszkola.  

Zaplanowana w budżecie kwota 6.300 zł okazała się wystarczająca. 
 
Dział 852-„Pomoc Społeczna”: w dniu 07 lipca 2010r. Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wniosła o zmniejszenie o 2.200 zł poz. wynagrodzenia 
osobowe pracowników przy równoczesnym zwiększeniu poz. wynagrodzeni 
bezosobowego. Zmiana wynika z odmiennego niż zakładano w budżecie sposobu 
prowadzenia księgowości Ośrodka. 

 
Dział 854-„Edukacyjna Opieka Wychowawcza”: kwotę 25.392 zł otrzymaną  

w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników w ramach Programu 
„Wyprawka szkolna”. 

 
Dział 900-„Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”: urealniono plan 

wydatków w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmniejszono o 91.140 
zł środki polegające wpłacie na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (jako nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej za 2009r.) . Ponadto zwiększono o 3.678 zł kwoty 
zaplanowane na opłacenie kosztów wywozu odpadów stałych, o 1.500 zł środki na 
zakup narzędzi, materiałów i koszy ulicznych do utrzymania czystości i porządku oraz 
o 300 zł na zakup nagród w konkursie „mój ogródek”. Dodano nowe pozycje, a 
mianowicie: remont urządzeń ścieków dowożonych (1.400 zł) oraz zakup materiałów 
do remontu odcinków linii wodociągowych  (20.000 zł). 

Zwiększono o 12.762 zł środki na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy 
kanalizacji. 

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 500zł w ramach środków będących do 
dyspozycji gminnej oczyszczalni ścieków, przemieszczając z poz. zakup usług do poz. 
zakup usług telefonii komórkowej. 

 
Dział 921-„Kultura”: wycofano kwotę 18.000 zł zaplanowaną (w ramach 

wydatków bieżących) na opracowanie projektu budowlanego na zagospodarowanie 
świetlicy wiejskiej w m. Niszczewy, Wólne i Zbrachlin. 

Równocześnie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. i tu zmiana nazwy 
zadania w stosunku do tej podanej w materiałach na: Adaptacja i rozbudowa budynku 
na centrum Rozwoju lokalnego i Ekologicznego w Wólnem. Na opracowanie projektu 
budowlanego tego zadania zaplanowano kwotę 24.400 zł. 
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Zmieniono przeznaczenie dotacji przeznaczonej Gminnej Bibliotece Publicznej 
(uchwała z dnia 28 maja 2010r.). Dotacja zostanie przeznaczona na Klub Seniora 
MIMOZA nie tylko na zakup obuwia do stroju lecz również innych elementów stroju, 
dodatków wraz z usługą krawiecką. 

 
Dział 926-„Kultura Fizyczna i Sport”: wprowadzono dodatkowo jedną zmianę w 

pozycji obejmującej datację celową oraz wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie 
spisu Rolnego. 

Zarządzeniem Wójta z dnia 30 lipca 2010r. wprowadzono do budżetu kwotę 
23.300 zł.  

Jednakże kolejne pismo przez GUS z dnia 07 lipca 2010r. podaje, iż dotacja 
będzie wprowadzona do budżetu nie jednokrotnie (jak zrobiliśmy), lecz częściowo 
prawdopodobnie 3-krotnie. Stąd kwotę 23.300 zł należy zmniejszyć o 8.971 zł, czyli 
pozostanie kwota 14.329 zł. 

Na pokrycie kosztów zakupu środków czystości do budynku socjalnego  
w Zbrachlinie do końca br. przewidziano kwotę 2.000 zł.  

W związku z wprowadzeniem dodatkowych kwot dochodów, zmniejszeniem 
wydatków uległ zmianie planowy deficyt budżetowy o 485.200 zł. Nie będzie 
potrzebny zaczerpnięcia kredytów długoterminowych, pozostaną tylko pożyczki na: 
budowa kanalizacji, zakup samochodu dla jedn. OSP Zbrachlin 350.000 zł, zapłata za 
część prac przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie 138.300 zł 
 

Przewodnicząca rady – otworzyła dyskusję. 
 
Radny, M.Dyko – poinformował, że dział 921 -„Kultura” ta nowa nazwa – szkoła  
w Wólnem. Jak to wygląda, co będzie za tą kwotą robione? 
 

Skarbnik Gminy – udzieliła odpowiedzi, że będzie to robiony projekt budowlany na 
zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w m. Niszczewy, Wólne i Zbrachlin. 
Jak wcześniej wspomniała nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i rozbudowa 
budynku na centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem. 
 

Wójt – poinformował, że tu mieści się wszystko od realizacji stanu obecnego, aż do po 
projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę. Stąd prośba o zwiększenie tej kwoty.  
I zgodnie z tym powinien zawrzeć umowę z wykonawcą tego projektu jest to ta sama 
osoba, co projektowała przedszkole w Zbrachlinie. 
W miesiącu wrześniu będą kolejne wnioski PROW z grupy „Leader”.  Na gminy było 
500 tys. zł, nowy 600 tys. zł na te miejscowości. Jeśli by się udało skompletować tą 
dokumentację to jest możliwość pozyskania ok. 1 mln zł, zmiana nazwy jest, dlatego 
aby bardziej opisać zadanie do dokumentacji w celu złożenia jej przy naborze 
wniosków, poprzednia nazwa „zielona szkoła” będzie pełniło tu rolę centrum 
edukacyjnego. 
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Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – Panią M.Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że komisja po uzyskaniu wyjaśnień Pani 
Skarbnik przyjęła pozytywnie proponowane zmiany. 
 

Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXVII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 
– stanowiący zał. nr 5 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVII/212/10 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/212/10 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec na rok 2010.  – stanowi ona zał. Nr 6 do protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodnicząca Rady Monika Szejner – dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres 3 lat. 
 
Poinformowała, że radni w materiach przesłanych na sesję otrzymali materiały 
dotyczące projektu tej uchwały. 
 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały: 
Dotychczasowy dzierżawca budynku handlowo – usługowego znajdującego się 

w przy ul. Dworcowej 3 w Wagańcu zwrócił się do Wójta Gminy Waganiec z prośbą  
o przedłużenie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat. Przedmiotowa umowa została 
zawarta na czas oznaczony od dnia 01 września 2007r. do dnia 31sierpnia 2010 r.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zgoda Rady 
Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
 
Otworzyła dyskusję. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
3 lat i zarządziła głosowanie nad jego treścią – stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXVII/213/10 w sprawie: wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat – stanowi ona zał. Nr 8 do protokołu. 

 

Na wniosek radnych Przewodnicząca Rady zarządziła 5 min. przerwę – godz. 1110 
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Ad.8 

Na obrady nie powrócił radny, S.Murawski . 
Przewodnicząca Rady –po przerwie wznowiła obrady – godz. 1140 i dokonała otwarcia 
następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie zasad budowy i finansowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. 
Poinformowała, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz  
z załącznikami. 
Otworzyła dyskusję. 
 
Następnie w związku z brakiem zapytań z sali, przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Waganiec wraz z załącznikami i poddała jego treść pod głosowanie  
- stanowi on zał. Nr 9 do protokołu. 

 

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

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXVII/214/10 w sprawie zasad budowy  

i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec– 

stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 

 
Ad.9 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że udziela głosu wszystkim obecnym na sali  
w związku z punktem: podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec. 
Poinformował, że radni w materiałach przesłanych na sesję otrzymali projekt uchwały 
wraz z załącznikami. 
 

Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały: budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym i ekonomicznie efektywnym.  
W związku z tym istnieją możliwości dofinansowania realizacji takiej inwestycji. 
Proponowane dofinansowanie pochodzi ze środków budżetowych. Dofinansowanie  
ze środków budżetowych przewidzianych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
jest uzależnione od posiadanych środków jednostki. Środki budżetowe przewidziane 
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną są przeznaczane głównie na rozwiązanie 
istotnych problemów w gminie, a oczyszczalnia jest inwestycją trwałą, mającą 
przynieść korzyść ekologiczną i ekonomiczną w dłuższym okresie.  W związku z tym, 
że koszt budowy szamba jest niższy, niż koszt montażu oczyszczalni, ale koszty 
eksploatacji szamba są znacznie wyższe, niż koszty eksploatacji indywidualnej 
oczyszczalni, zasadne jest dofinansowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków na 
terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
 
Radny, J.Kłos – zwrócił się z zapytaniem, jakie będą koszty tej oczyszczalni? 
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Wójt – poinformował, że jest to projekt, są to założenia, wartość przybliżona, co ulegnie 
weryfikacji po przetargu. Koszt budowy tych oczyszczalni przydomowych średniej 
wielkości od 4-6 osób nie powinien przekroczyć 10 tys. zł., a 2,5 tys. zł, jest 
proponowane do realizacji przez właściciela i pozostała kwota, to udział gminy.   
Im więcej będzie chętnych mieszkańców gminy, tym więcej będzie oczyszczalni. I jest 
tu propozycja przeciętnej oczyszczalni przydomowej dla mieszkańca. 
Zakłada, że nie będzie wyższa kwota niż 10 tys. zł, ten próg. Uznał, że jest to 
odzwierciedlenie do dokonywanych wpłat przez mieszkańców na tą inwestycję. 
 
Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, jakie jest zainteresowanie mieszkańców. 
 
Wójt - jak informował na ostatniej sesji, zostały przesłane ankiety do mieszkańców 
gminy i przedstawia się to następująco: ogólna ilość złożonych ankiet – 73 szt., ilość 
złożonych ankiet dla poszczególnych sołectw: Bertowo- 5 szt., Brudnowo – 19szt., 
Józefowo 3 szt., Konstantynowo 1 szt., Kolonia Święte 6 szt., Michalin 1 szt., Niszczewy 
6 szt., Przypust 1 szt., Sierzchowo 15 szt., Siutkowo 7 szt., Stary Zbrachlin 3 szt., 
Szpitalka 3 szt., Śliwkowo 2 szt., Waganiec 1 szt. 
Procentowy udział w kosztach całkowitych: 5x50%; 6x40%, 10x30%, 4x25%, 12x20%, 
32x10%, 2x5%, 1xbrak zapisu. Średni % - 20,3. 
Brak kanalizacji wewnętrznej i szamba – 4 szt. 
Ankiety złożone dla budynków: jeszcze niezamieszkałych (budowa, remont) - 4 szt., 
planowana budowa – 2 szt. Wolne miejsce na działce do wyjaśnienia 14 szt., brak wpisu 
dotyczącego gotowości podpisania umowy 1 szt., rok realizacji 43 szt. w 2010 r.; 2 szt. – 
2010/11r.; 156 szt. – 2011 r.; 2 szt. 2011/12r.; 6 szt. 2012 r.; 4 szt. – brak danych. 
Zestawienie zebranych ankiet dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na dzień 14.05.2010 r.- stanowi ono zał. nr 11 do protokołu. 

 

Zwrócił uwagę, że tu nie ma instytucji, gdyż ta pierwsza wpłata musi wyrazić chęć 
zainteresowanego, że jest zdecydowany do inwestycji – druga wpłata przed 
ogłoszeniem przetargu ma spowodować, że przy założeniu np. 40 posesji, a połowa nie 
wpłaci tej pozostałej kwoty. 
Natomiast przy konstrukcji tych środków w budżecie, kiedy był Gminny Fundusz, to 
istniała, możliwość przesunięcia zapłaty w jakimś czasie. Tutaj takiej możliwości nie ma 
jest kwota w budżecie gminy i dlatego trzeba mieć pewność, że w momencie przetargu 
będzie już wiadomo ile jest pewnych osób, które zdecydują się mieć te oczyszczalnie. 
W tym przypadku nie jest dopuszczalne finansowanie działań zewnętrznych z budżetu 
– taka jest konstrukcja procedury, którą przedstawił. 
 

Radny, W.Kulpa – odebrał tutaj tak, że wpłata proponowana jest 2.500 zł od posesji,  
a ok. 7 tys. z budżetu gminy, to jest jego zdaniem prezent od Gminy. Podłączenie, do 
kanalizy kosztuje ok. 1.000 zł i pozostają opłaty za korzystanie, to nie trudno obliczyć 
ile kosztuje, i to, co m-c. A tu przydomowa oczyszczalnię buduje się raz i jej 
utrzymanie, i dlatego wygląda to tak, jako prezent. 
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Wójt – poinformował, że tak jak wspomniał na początku jest to projekt, ale rada ustala 
zasady, to, co prezentował, to jest jego propozycja, a radni w ramach tego mogą kwoty 
zmieniać. Ale trzeba zwrócić, uwagę, że zależy na pewno wszystkim na tym, aby 
pozostały teren gminy był oczyszczony ze ścieków. I zgadza się z tym, że każda dotacja 
z budżetu gminy, to jest darowizna. 
 

Radny, W.Kulpa – przyznał rację i stwierdził, że nie jest przeciwny temu. A dziwi się 
mieszkańcom, jeśli jest taki projekt i taka możliwość, to powinni się zgłaszać 
natychmiast. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem, czy Rada przyjmuje propozycję 
Wójta, aby przyszły użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków ponosił część 
kosztów jej budowy w wysokości 2.500 zł? 

 

Sołtys Bertowa, P.Kuliński – ustosunkował się do wypowiedzi radnego Kulpy, gdyż 
jest zaskoczony, tą wypowiedzią, można wywnioskować z niej, że jest to niejako 
darowizna - a jak się odniesie do tego zapytania, ile radny dopłacał do chodnika, który 
jest przy jego posesji?. Czy to nie jest też darowizna? 
 
Radny, W.Kulpa – stwierdził, że tak na początku faktycznie powiedział, ale później 
sprostował, że dziwi się mieszkańcom, że za te 2.500 zł to tych wniosków powinno być 
dwa razy tyle, co do tej pory wpłynęło. I należy jak najszybciej to robić, a nie odkładać 
w latach. 
 
Sołtys Sierzchowa, J.Czekała- stwierdziła, że jak będzie ustalona kwota, to uważa,  
że będzie dużo więcej, chetnych, bo nikt nie ma wyobrażenia ile to może kosztować. 
 
Przewodnicząca Rady – ponowiła zapytanie, czy Rada przyjmuje propozycję Wójta, 
aby przyszły użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków ponosił część kosztów jej 
budowy w wysokości 2.500 zł? 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 9 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” 

przyjęła propozycje stawki 2.500 zł, jako wpłatę przyszłego użytkownika 

przydomowej oczyszczalni ścieków ponoszącego część kosztów jej budowy. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Waganiec wraz z załącznikami i poddała jego treść pod głosowanie - stanowi on zał.  

Nr 12 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – przy 9 głosach „za” i 3 głosami 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXVII/215/10 w sprawie dofinansowania 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec - stanowi 

ona zał. Nr 13 do protokołu. 
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Ad.10 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wspólnego 
przygotowania i prowadzenia projektu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2612C 
Nieszawa – Ujma Duża – III etap”. 
 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem, poprosiła  
o zabranie głosu Wójta Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że samorządy będące stronami niniejszej Umowy postanawiają 
wspólnie przygotować i prowadzić projekt pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2612C 
Nieszawa-Ujma Duża- III etap” wdrażanego w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w roku 2010.  
 
Celem realizacji projektu jest przebudowa drogi powiatowej prowadzącej do 
zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, wsparcia 
powiązania drogi powiatowej z drogą krajową A1 oraz zwiększenia dostępności 
lokalnych ośrodków gospodarczych (terenów inwestycyjnych w gm. Waganiec  
i Bądkowo).                                                             
 

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na obrady powrócił radny, S.Murawski 
- godz. 1225 

W ostatnich dniach na jego ręce wpłynął wniosek ze Starostwa Powiatowego  
w Aleksandrowie Kujawskim o zawarcie porozumienia, które prezentuje i wnosi do 
Wysokiej Rady o przyjęcie. 
Natomiast, jeżeli chodzi o szczegóły, to w tej chwili kończy się budowa I etapu odcinka 
od Nieszawy do skrzyżowania z droga krajową Nr 1, II odcinek od drogi powiatowej 
Bądkowo – Inowrocław w naszym kierunku do Łowiczka, w tej chwili  
w przygotowaniu jest III etap od Łowiczka do skrzyżowania z droga krajowa Nr 1 od 
drugiej strony na naszym terenie. To porozumienie ma istotne znaczenie do oceny 
wniosku - druga jest budowana za środków na wspomaganie budowy dróg 
popularnych „schetytnówek”  
Jedną z punktowanych ocen jest to lokalne działanie. Tutaj wnioskodawca, czyli powiat 
przy zawarciu porozumienia więcej niż jedna gminę otrzymuje dodatkowo cztery 
punkty przy ocenianiu tego wniosku. 
I to jest zasadniczy powód wystąpienia o zawarcie tego porozumienia.  
Jeżeli chodzi o kwestię finansową, to jest takie nieoficjalne porozumienie, że kwotę, 
którą wyłoży gmina na dofinansowanie tego projektu, otrzyma ją w formie wykonania 
innej drogi powiatowej na naszym terenie. To samo w tej chwili jest obecnie w gminie 
Koneck i tu można przyjąć, że każda wyłożona złotówka, na naszym terenie poprawi 
stan dróg powiatowych. 
 
Radny, M.Dyko - stwierdził, że interesuje go informacja, jaka to będzie kwota? 
Stwierdził, że Wójt wie ile on wysiłku wyłożył, aby zrobić jakąkolwiek drogę 
powiatową. A konkretnie chodzi o drogę w Wólnem. 
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Powiat tą drogą się nie interesuje, prosił o 800 m tej drogi. Powinno to też Wójtowi 
zależeć, bo to są mieszkańcy naszej gminy. Dzwonił do Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych z prośbą o zabezpieczenie przejazdu drogi w Wólnem. Zbliżają się żniwa, 
ruszają maszyny i naprawdę może być tam poważny wypadek i oczywiście bez reakcji. 
I teraz musi się konkretnie dowiedzieć, jaka to będzie kwota, bo tam się nie może o nic 
doprosić osobiście przez radnego powiatowego, przez Wójta Gminy, Dyrektora 
Zarządu Dróg, którzy tylko obiecują. 
I teraz ma głosować, aby dokładać do powiatu? Co powiat zrobił na tej drodze 
powiatowej, czy też na innych drogach powiatu? 
 
Wójt – poinformował, że jest racja w tym, co radny powiedział, że powinien dbać  
o wszystkich mieszkańców, tylko należy brać też pod uwagę np. ilość użytkujących tą 
drogę, w Wólnem, a ilość przejeżdżających przez nasz teren od Łowiczka do krajowej 
jedynki – to są nieporównywalne liczby. I należy wziąć pod uwagę, że tu jest okazja 
pozyskania środków i polepszenia stanu tej drogi. 
Koncentrujemy się teraz na idei, a nie na szczegółach, przedstawił powody, dla których 
proponuje tą uchwałę, natomiast kwota i tak będzie ustalona odrębną uchwałą przez 
Wysoką Radę. 
Stwierdził, że należałoby powtarzać nie czyja droga, tylko, aby była dobra i sprawna, 
jeżeli jest na terenie naszej gminy. 
 
Radny, M.Dyko – poinformował, że jest bardzo daleki jakimkolwiek 
dofinansowaniom, zwłaszcza, gdy w tym przypadku powiat nic nie robi dla gminy. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady, E.Pietrus – poinformowała, że na ten problem należy 
spojrzeć inaczej, ta droga, którą chcemy budować, to jest droga na naszym terenie  
i my tam jeździmy, to jest nie istotne czy ona się nazywa gminna, czy powiatowa- jest 
to punkt drogi, którą my się poruszamy i ją użytkujemy. 
Uważa, że nie ważne, jaki odcinek zrobimy, zostanie dla nas. Stwierdziła, że każdy ma 
swoje zadanie. 
 
Radna, M.Kulińska – poinformowała, że my, jako gmina i inna gmina powiększymy 
ilość budowanych dróg powiatowych, to później wrócą te pieniądze, bynajmniej takie 
są założenia, w 2010 r. – 2011 r. jest to główny temat poprawy stanu dróg w Polsce i to, 
co się teraz dzieje, to wszystko na to wskazuje. Te pieniądze wrócą do nas z powrotem. 
 
Radny, M.Dyko – w budżecie nie ma środków finansowych na drogi, a tu 
dofinansować powiatowi, oni tylko obiecują. 
 

Radny, W.Kulpa – stwierdził, że jeśli chodzi o pozyskanie tych punktów, to uważa, że 
należy wyrazić na to zgodę. A jeżeli chodzi o środki finansowe, to Rada będzie to 
analizować później i wówczas podejmie decyzję. 
W powiecie nie jest tylko Waganiec, Koneck tylko również Raciążek i inne gminy i oni 
sobie wymyślą budowę przez inne gminy i znowu poproszą inne gminy o poparcie  
i dofinansowanie. 



str. 19 

 

Radny, M.Dyko – zwrócił się do radnych, aby popierali wszystko, co jest. Zwrócił się 
do Wójta, aby dofinansował 200-300 tys. zł. Dla powiatu, a na gminne drogi tylko  
100 tys. zł.  I ciągle będzie Pan miał słuchanie od poszczególnych mieszkańców, czy 
będzie Pan Wójt, czy też nie. A Pan dołoży, a tu ciągle będziemy mówić o tym samym. 
Zwrócił się do radnych, aby popierali to, co jest nieaktualna w tej chwili i niech 
mieszkańcy wytykają radnym, że cyt., „co zrobiliście dla naszej wioski?”. 
 
Radna E.Pietrus – poprosiła o spokój radnego Dyko i niech nie myśli, że wszyscy myślą 
tak jak on, bo tak nie można, będzie głosowanie i każdy radny podejmie decyzję. 
Stwierdziła, że gmina to nie tylko miejscowość Wólne, bo składa się z bardzo dużo 
miejscowości i każdy z mieszkańców porusza się po tych drogach, po których ma 
ochotę, i tam też jest teren naszej gminy, a nie tylko, w Wólnem i nie można tylko 
myśleć o sobie.  
 
W trakcie dyskusji na obrady przybył radny S.Murawski. 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że myśli o gminie Waganiec i ich stanie dróg. 
 
Radna E.Pietrus – poinformował, że ta droga również leży w gminie Waganiec. 
  

Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie: wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
w sprawie wspólnego przygotowania i prowadzenia projektu pn. „Budowa drogi 
powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża – III etap”– stanowi on zał. nr 14 do 

protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  

i 3 głosami „wstrzymującymi podjęła uchwałę Nr XXXVII/216/10 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wspólnego przygotowania i 

prowadzenia projektu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma 
Duża – III etap”– stanowi ona zał. Nr 15 do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: „Program 
aktywności lokalnej dla gminy Waganiec na lata 2010-2018”. 
Powitała obecną Panią M.Szatkowską, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
Poinformowała, że projekt uchwały został przesłany wraz z materiałami na sesję, 
zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi? 
 

Następnie przedstawiła uzasadnienie do uchwały: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wagańcu realizując projekt systemowy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 planuje przystąpienie do Programu 
Aktywności Lokalnej.  
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Jest to narzędzie służące do wykonywania zadań na rzecz aktywizacji społecznej 
i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, a także zapewnieniu współpracy i 
koordynacji działań instytucji oraz organizacji ważnych dla zaspakajania potrzeb 
członków społeczności lokalnej. 

Podstawą prawną realizacji Programu Aktywności Lokalnej jest art. 110 ustawy  
o Pomocy społecznej z dnia 24 marca 2004 roku, zgodnie, z którym Rada Gminy 
opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. 

Program Aktywności Lokalnej służy wspieraniu aktywnej integracji Działanie: 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
„Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013” przewidują przedstawianie programów aktywności lokalnej do akceptacji przez 
Radę Gminy. 
 

Celem głównym Programu jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej 
osób wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, co 
spowoduje prawidłowe pełnienie ról społecznych oraz powrót części osób na rynek 
pracy. Planowane działania o charakterze środowiskowym przyczynią się do 
budowania społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania ruchów samopomocowych. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
 
W trakcie dyskusji obrady opuścił radny, M.Dyko  - godz. 1230 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji przestawiła projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: „Program aktywności 
lokalnej dla gminy Waganiec na lata 2010-2018” i zarządziła głosowanie – stanowi on 

zał. nr 16 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVII/217/10 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: 

„Program aktywności lokalnej dla gminy Waganiec na lata 2010-2018” - stanowi ona 

zał. Nr 17 do protokołu.” 

 

Przewodniczący Rady – podziękowała Kierownikowi GOPS, M.Sztakowskiej za 
przybycie i udział w sesji, następnie na  wniosek radnych zarządziła 5 min przerwę. 
 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady i przeszła do następnego 

punktu porządku obrad tj. zapytania i interpelacje radnych. 
 
Radny J.Dybowski –wnosi o oznaczenie tablicą informacyjną miejscowości Ariany I i 
Ariany II. 
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Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem: jak wygląda sprawa Domu Komunalnego 
w Zbrachlinie, czy te mieszkania są przewidziane do sprzedaży?. Czy są chętni na 
kupno tych mieszkań? 
Następnie na jednym z posiedzeń Komisji Oświaty obecny był Ks. Proboszcz Parafii 
Nieszawa i wówczas zobowiązał się wystąpić do odpowiednich jednostek tzn. ochrony 
zabytków, co do remontu tego Kościółka. Zwrócił się do Wójta, czy poczynił też w tym 
kierunku działania? 
W dniu wczorajszym dowiedział się od Ks. Proboszcza, że on ze swojej strony przesłał 
informacje do odpowiednich organów, które mogą być zainteresowane losami tego 
Kościółka. 

Następnie poinformował, że Komisje Stałe Rady pracują na swoich 
posiedzeniach raz, dwa razy w miesiącu i obradują nad poszczególnymi tematami, nie 
informując dalej. Dlatego wnosi, aby w porządku obrad został ujęty punkt dotyczący 
sprawozdań Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie 
międzysesyjnym.  

Oznakowanie miejscowości Wójtówka – tu trzeba uregulować tą sprawę,  
a w miejscowości Plebanka stoi znak kierujący do Wójtówki, a gdzie ta Wójtówka się 
znajduje?, do dojeżdżających nic nie daje, bo szukają i nie wiedzą gdzie się ona 
znajduje. 

Następny temat, złożył wniosek, aby sołtysi i radni byli obecni przy 
rozdysponowaniu materiału na drogi, Pan Wójt względnym określeniem powiedział, 
że drogi będą nawożone 200-300 m, tylko na poszczególne, a niektóre wioski wogóle 
nie dostaną. Został również zakupiony ten materiał z tych pieniędzy, które miały być 
dofinansowane. Powiedział również, że ten gruz, który był wysypywany w zeszłym 
roku, jest nieruszony przez spycharkę, ani przez równiarkę, to trzeba uzupełnić.  
Ta spycharka, która pracowała na drogach żużlowych, to stwierdziła, że robiła ona 
tylko spustoszenie tzn. już dotarła do podsypki piaskowej, a ten piasek z wielkim 
wysiłkiem wożony przez mieszkańców społecznie. I ten żużel, jak nie uratujemy tych 
dróg, to ulęgną zniszczeniu. Jest m-c lipiec nieruszone jest nic, wykonawców wyłoniono 
teraz, – w jakim czasie to zostanie zrobione? 
 
Radna J.Michalska – poinformował, że jest susza, zwróciła się z zapytaniem czy są 
sprawne hydranty? 
 
Wójt – w sprawie oznakowania miejscowości Ariany I i Ariany II , to zanotował sobie 
ten problem.  

Jeżeli chodzi o ten temat oznakowania miejscowości, to on wraca od zeszłego 
roku, i jak radny wspomina, ciągnie się. W tej sprawie informuje, że czeka gdzie ten 
znak postawić, bo tablice są, ale ogromelacja Wójtówka jest tak ułożona, że gdzie by nie 
postawił, to będą niezadowolenia, – dlatego wnosi o wskazanie miejsca.  

Kościółek w Przypuście – informował, że nie będzie występował, gdyż musi to 
zrobić właściciel, on może go tylko wesprzeć w tych działaniach, natomiast informacje 
do konserwatora zabytków, że coś się dzieje, że będzie robione to i inne i wtedy można 
rozmawiać o współpracy.  
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Wspomniał, że drogi będą równane, i będzie nawożony kamień, te informacje do 
sołtysów dotarły. Jeżeli pracownicy nie zastali sołtysów, to wówczas prace zaczynały 
się bez konsultacji, bez udziału sołtysa. 

Drogi żużlowe w tym roku pojawiły się oferty na dostawę żużla, tylko  
z transportem i są to takie kwoty, że ten materiał nie będzie już wożony na drogi. Tych 
dróg żużlowych jest tak niewiele, i dlatego podjął decyzję, aby je uzupełniać 
sukcesywnie kamieniem. Natomiast na zapytanie, czy został zakupiony materiał – 
informował wcześniej, że będzie zakupiony. Przewiduje zakup materiału i tylko 
zlecenie wykonania naprawy określonych odcinków dróg. I w więcej niż 2-3 sołectwach 
nie zrobi tych dróg wykorzystując ten materiał, który jest zgromadzony.  

Radny oczekuje stwierdzenia – tak będziemy natychmiast robić wszystkie drogi, 
gdzie tylko, kto się pojawi i wskaże, ale to będzie zupełny – błędny przekaz. Będzie to 
robione sukcesywnie małymi odcinkami.  

W interesie gminy jest pozbycie się uciążliwych sytuacji z administrowaniem 
domów komunalnych. Ale przy sprzedaży wszystkich mieszkań. Jeżeli chodzi o dom  
w Zbrachlinie, to nikt nie zgłaszał poza jedną rodziną, która chciała dokonać tego 
zakupu, ale nie uruchomił procedury sprzedaży tych mieszkań. Jeżeli będzie chęć 
wszystkich mieszkańców, to wówczas będzie to uruchomione jednak na dzień 
dzisiejszy nie przewiduje sprzedaży tych mieszkań. 

W sprawie hydrantów, to w tej chwili może powiedzieć, że wszystkie hydranty 
nie będą czynne w niektórych miejscach są one zbędne. Te właściwe zostaną 
oznakowane. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP dokonali przeglądu 
hydrantów. Była to wyrywkowa kontrola wg. tej decyzji, którą otrzymał, podejmie 
dalsze kroki. I jak wcześnie wspomniał, to nie wszystkie hydranty będą udostępnione 
na terenie gminy. Hydranty służą tylko do udostępnienia zaopatrzenia w wodę, a nie 
służą do gaszenia pożaru. Zwrócił uwagę, że sami mieszkańcy dewastują te zasuwy.  
Stacja Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie pracuje na granicy górnego pułapu  
i stąd ten zakaz, że od 1700- do 2200 nie będzie można podlewać ogródków. I będą 
kontrole, gdyż są dzikie podłączenia. Jest na Stacji Uzdatniania Wody dodatkowa 
pompa, która w momencie dużego zaopatrzenia ma zwiększyć pobór wody jest to 
uruchamiane przez pracownika ręcznie. 
Rozumie lęk przed zagrożeniem pożarowym, ale prosi o zwrócenie uwagi też na 
użytkowanie tych hydrantów, co się z nimi dzieje właśnie podczas tej suszy. 
 
Radna, M.Kulińska – zwróciła się do Wójta w sprawie sali, w której w dniu 
dzisiejszym są obrady, tak dziwnie radni i sołtysi komentują, że one są tylko dla 
sportowców? 
Przecież jest to obiekt dla wszystkich mieszkańców gminy. Rozmawiała z zastępcą 
Wójta, E.Musiałem, aby na tej sali zagospodarować kącik w celu zagotowania czajnika 
na herbatę i zlewozmywak, takie małe zaplecze kuchenne, gdyż w całym budynku 
takiego miejsca nie ma.  
Zwróciła się również z zapytaniem, kiedy ma być odbiór tego budynku, gdyż w tym 
budynku nie ma podjazdów dla niepełnosprawnych, czy też windy – składa wniosek  
o taki podjazd. 
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Wójt – stwierdził, że znają radni ideę powstania tej sali od samego początku, ta sala 
miała za zadanie do wykorzystania różnych form, jak: sportowcy, orkiestra, Zespół 
„Mimoza”, czy jakiś tam inny Klub, jaki by powstał na terenie gminy, czy też aerobik. 
Zachęca znajdowanie zastosowań dla tej sali, jest przeciwnikiem utworzenia gabinetu 
typu aneks kuchenny. To pomieszczenie nie będzie zagracone meblami, gdyż ma ono 
służyć innym celom, a nie chce, aby powstała następna sala typu remiza. 
Odnośnie podjazdu, to jest on tylko do sali dolnej, jeżeli chodzi o główna salę  
i komunikacje niepełnosprawnych, to rozważa dofinansowanie i zakup windy, ale 
głównym problemem są środki finansowe. W samym projekcie i w założeniach nie było 
to ujęte, tego sposobu zagospodarowania. Uważa, że w niedługim czasie powróci do 
tego tematu już w formie wykonawczej, w dniu dzisiejszym jest taka sytuacja, jaka jest. 
Odbiór formalno – prawny się odbył, natomiast ta część oficjalna jest planowana  
w m-cu wrześniu br. 
 
Radny, M.Dyko – poruszył sprawę Komisji, która odbierała tą budowę, przecieka lewa 
strona, popękane ściany i inne usterki. 
 
Wójt – poinformował, że moment odbioru technicznego to jest odbiór, gdy się kończy 
budowa i wykonawca zdaje budynek, który zrobił. Tych usterek wówczas nie było.  
W umowie i w gwarancji są zawarte zapisy na poprawę tych usterek wobec rękojmi 
gwarancja sięga 5 lat. 
Natomiast te usterki za kilka dni zgodnie z warunkami umowy zostaną spisane  
i poprawione. 
 
Radny, M.Dyko – jedna uwaga chodzi o zakończenie tych górnych siatek przy Orliku, 
tak się robiło w średniowieczu, kto tak wykańcza górę siatek to jest tandeta. Był  
i przyglądał się w Ciechocinku i Nieszawie, jest to wykonane pięknie, wykończona 
siatka, zgrzewana, gdzie się spojrzy jest to sznureczek. 
 
Wójt – poinformował, że nie ma uprawnień budowlanych, jednak chce zauważyć, że 
prace wciąż trwają i nie może na tym etapie ingerować. 
 
Ad.13 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska – złożyła wniosek, aby wystosować pismo do 
poszczególnych nowych nabywców działek o uporządkowanie ich – głownie chodzi jej 
o teren – działki na przeciwko Urzędu, wszystkie zostały sprzedane (działki sad Pani 
Wróblewskiej). Dochodzą głosy, że jest to siedlisko zwierząt bezdomnych  
i lęgną się gryzonie, które przechodzą na osiedle. Wywożone są tam różne śmieci. 
To samo odnośnie działki po Pani Bajdalskiej jest ona też sprzedana i zachwaszczona,  
a jest to też centrum Wagańca.   
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Wójt – poinformował, że takie pismo do mieszkańców o utrzymanie czystości  
i porządku, a nawet o zagrożenie pożarowe może wystosować, ale nie może tego 
nakazać. 
W sprawie tego narożnika działki na tym terenie, to może już poinformować, że bez 
przetargowo zgłosił się wykonawca na zagospodarowanie tego terenu tj. wyrównanie 
tego terenu i posianie trawy oraz wyznaczenie tego ciągu komunikacyjnego.  
W przyszłym roku będą prace z małą architekturą tj. nasadzanie krzewów i drzewek. 
Przypuszcza, że w przyszłym tygodniu podpisze umowę na wykonanie tych prac. 
 
Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska – stwierdziła, że miała sygnał, że chłopcy z Wagańca  
i Plebanki, przebywając na placu zabaw w Wagańcu rzucali kamieniami, jeden  
z chłopców złamał schodek, jak się wchodzi na zjeżdżalnie. 
 

Wójt – poprosił, o zgłaszanie tego typu informacji, o reakcje natychmiastową. 
 

Sołtys Wagańca, G.Pietrus – poinformował, że w Wagańcu przy posesji Pani 
Malinowskiej jest teren – ogródek bardzo zarośnięty i nie wiadomo, kto jest 
właścicielem tej działki. Zgłasza, aby ustalić właściciela i powiadomić  
o uporządkowanie. 
 
Wójt – poinformował, że postara się to ustalić. 
 

SołtysWłoszycy, E.Marciniak – zgłosił do oczyszczenia rów odwadniający, który 
odprowadza wodę do Wisły i jeżeli jest on zanieczyszczony, to ta woda nie odchodzi  
i zalewa.  
Czy będzie ten kamień zasypany w m.Włoszyca, bo tą drogą nie da się jeździć? 
 
Wójt – poinformował, że prosi o telefon do Urzędu Gminy i przypomnienie tej sprawy 
Panu E.Musiał Z-cy Wójta, podjedzie na miejsce i zobaczy jak to wygląda i coś z tym 
zrobi. 
Jeżeli chodzi o drogę, to te prace powinny się odbywać w tym czasie. Miało być to już 
zrobione, jednak wykonawca nie podał informacji, dlaczego jest to opóźnienie.  
 

Sołtys Szpitalki, G.Szopa – złożył wniosek o wymianę rur na mostku w m.Szpitalka – 
mieszkańcy się tego domagają.  Pomiędzy szczelinami już są dziury i zalewa pobliską 
figurkę. 
Poinformował, również, że jeśli chodzi o Kościółek w Przypuście, to 6 lat temu, jeśli 
pieniądze by nie poszył na trylinkę do przedszkola w Zbrachlinie, tylko poszłyby na 
projekt do odnowy Kościółka, gdyż składany był wówczas wniosek przez nieżyjącego 
obecnie Księdza Sowę. 
 
Wójt – stwierdził, że jak wcześniej wspomniał to gospodarz może wystąpić, a gmina 
może pomóc. Były rozmowy jednak później Ks.Sowa zachorował i niestety rozmowy 
zostały bez rozstrzygnięcia. I niestety nigdy nie otrzymał tego adresu i nie miał 
informacji, kto to będzie wykonywał i z kim zawrzeć umowę. 
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Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy ten krawężnik w Zbrachlinie będzie 
kiedyś naprawiony? 
 

Wójt – poinformował, że został on zniszczony po objeździe z krajowej jedynki na 
wskutek wypadku. Potrzebna jest wylewka masy asfaltowej, aby został naprawiony,  
i to nastąpi czeka jak wykonawca wykona te prace w związku z modernizacją tej drogi 
Nieszawa – Ujma. 
 
Sołtys Bertowa, P.Kuliński – wnioskuje o ustawienie od Zbrachlina do Wólnego przez 
Bertowo znaku ograniczenie prędkości w Bertowie, taki wniosek był już złożony do 
budżetu gminy. Czy są konkretne rozeznania, kiedy i gdzie, jaka droga jest 
zakwalifikowana do naprawy?  Zgłaszał drogę w Bertowie II – ponawia o uzupełnienie 
kamieniem, czy jest zakwalifikowana? 
 

Wójt – poinformował, że naprawa kamiennej drogi, w m.Wólne i w m.Szpitalka, 
m.Włoszyca, w drugiej kolejności w m.Konstantynowo i w m.Józefowo. Dalsze prace  
i kolejność będzie zależeć od środków finansowych w budżecie. 
 
Radny, M.Dyko – poinformował, że sołtysi mówią o kurendzie, która została przesłana 
z Urzędu, o co chodzi w tej kurendzie, gdyż są tam informacje o sankcjach finansowych 
odnośnie numeracji posesji. 
 
Wójt – poinformował, że sprawa nie jest nowa, chodzi o numery porządkowe domów. 
To pismo powstało na wskutek oficjalnej skargi złożonej przez załogę karetki 
pogotowia na jednego mieszkańca wsi Zbrachlin, gdyż nie miał oznaczonej posesji i 
ciężko było ustalić miejsce zamieszkania zgłaszającego. Ta skarga nie wpłynęła do 
Urzędu, tylko do Policji. Policja wszczęła z Urzędu postępowanie na tą skargę, dlatego 
zgodnie z ustawą przypomina mieszkańcom o tym obowiązku. 
 
Radny, S.Szudzik – jeśli OSP Sierzchowo ma numer 52, a posesja Pana Kosika też 
otrzymała numer 52. OSP jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym. Jest 
nieporozumienie w gminie, jak można nadać ten sam numer. 
 
Wójt – poinformował, że tam, gdzie nie jest usystematyzowana budowa, to taka 
sytuacja będzie się powtarzać. Ale trwają prace, aby to unormować problem powtarza 
się w wielu miejscowościach. 
 
Wnioski zgłoszone na XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez 

sekretarza obrad – radną,  Ewę Pietrus: 

 

1. Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska złożyła wniosek, o wystosowanie pismo do 
poszczególnych nowych nabywców działek po sadzie Pani Wróblewskiej  
w sprawie ich uporządkowania. 
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2.  Sołtys Bertowa, P.Kuliński – ponawia wniosek o ustawienie od Zbrachlina do 
Wólnego przez Bertowo znaku ograniczenie prędkości. 
 

3. Radna, M.Kulińska – składa wniosek o wykonanie podjazdu, windy dla osób 
niepełnosprawnych w budynku socjalnym w Zbrachlinie (obiekt sportowo - 
rchabilitacyjny) . 

 
4. Radny, M.Dyko – składa wniosek o ujęcie w porządku obrad punktu 

dotyczącego składania sprawozdań przez Przewodniczących Stałych Komisji 
Rady Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.14 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Monika Szejner – 
zamknęła obrady XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec, – godz. 1345             

 

Protokołowała:                       


