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Wójt Gminy Piotr Marciniak – poprosił, Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej w Wagańcu Pana Józefa Kanię i Z-cę Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej w Wagańcu Pana Czesława Lewandowskiego o wręczenie zaświadczeń  
o wyborze na Radnego Gminy Waganiec, radnym obecnym na sesji . 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej J.Kania - w imieniu Gminnej Komisji 
Wyborczej pogratulował wyboru i życzył dobrej pracy w całej kadencji, która będzie 
trwała prze 4 lata. 
Do życzeń dołączył się również Wójt Gminy wręczając symboliczną różę. 
 
Ad.1 
Otwarcia obrad I sesji inauguracyjnej VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
radna Henryka Malinowska jako najstarszy wiekiem radny obecny na sali zgodnie  
z art.20 ust.2 „c” ustawy o samorządzie gminnym – wyznaczony do prowadzenia  
I sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. 
Przewodnicząca obrad Henryka Malinowska powitała radnych, Wójta Gminy – 
P.Marciniaka, Z-cę Wójta Gminy – E.Musiała , Skarbnika Gminy – D.Roszko, Radcę 
Prawnego – A.Wiśniewską, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wybroczej w Wagańcu Panów J.Kanię i Cz.Lewandowskiego oraz 
sołtysów obecnych na sali – listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodnicząca obrad Henryka Malinowska – poinformowała, że przed 
przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie, zgodnie z art. 23 
„a” ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  
Poinformowała, że na wstępie odczyta Rotę Ślubowania i w dalszej kolejności 
poprosi kolejno według alfabetu wywoływanych radnych o powstanie  
i wypowiedzenie słowa „ ślubuję”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Poprosiła radnych o powstanie i odczytała rotę. 
 
ROTA 
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
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Następnie wszyscy radni zgodnie z podpisaną listą obecności po wywołaniu złożyli 
ślubowanie. 
Przewodnicząca obrad Henryka Malinowska – podziękowała radnym za złożone 
ślubowanie. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca obrad Henryka Malinowska, stwierdziła, że w obradach aktualnie 
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 
Ad.4 
Nawiązując do projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim 
radnym, przewodniczący obrad poprosił radę o wyrażenie stanowiska w tym 
zakresie. 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie I sesji VI kadencji Rady Gminy. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3.   Stwierdzenie quorum. 
4.   Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji: 

a) przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

      c) zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy VI kadencję: 

a) przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

      c) zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

6.   Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Gminy VI kadencji. 
      a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji, 

b) przeprowadzenie głosowania 
c) zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  
d) przeprowadzenie głosowania 

7.   Wybór Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku  
      Publicznego Rady Gminy VI kadencję. 
8.   Wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy VI kadencję.  
9.   Wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady 
      Gminy VI kadencję.  
10.  Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
11.  Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na VI kadencję. 
12.  Zamknięcie I sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Przewodnicząca obrad zaproponowała zmianę do proponowanego porządku obrad:  
Wójt Gminy Waganiec złożył wniosek do Rady Gminy o wykreślenie punktu 13   
z proponowanego porządku obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec tj. 
Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na VI kadencję. 
Zgodnie z terminem publikacji w Monitorze Polskim wyników pierwszej tury tj.  
z dnia 29 listopada 2010 r., ostateczny termin ślubowania nowych szefów gminy 
upłynie w poniedziałek (6 grudnia).  
Ślubowanie Wójta może się odbyć na sesji przed Radą Gminy zwołanej przez nowo 
wybranego Przewodniczącego Rady Gminy. 
Punkt ten zostanie wprowadzony ponownie na następną sesję VI kadencji Rady 
Gminy. 
 
Czy są inne uwagi, lub propozycje do proponowanego porządku obrad? 
W związku z brakiem innych propozycji, przewodnicząca obrad – poddała pod 
głosowanie zgłoszoną przez wójta poprawkę do projektu porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 
do proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodnicząca obrad w związku z brakiem innych propozycji z sali poddała pod 
głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przyjętej poprawki: 
 
1. Otwarcie I sesji VI kadencji Rady Gminy. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3.   Stwierdzenie quorum. 
4.   Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji: 

a) przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

       c) zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy VI kadencji: 

a) przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

      c) zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

6.   Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Gminy VI kadencji. 
      a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji , 

b) przeprowadzenie głosowania 
c) zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  
d) przeprowadzenie głosowania 

7.   Wybór Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego Rady Gminy VI kadencji. 
8.   Wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy VI kadencji.  
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9.   Wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady 
Gminy VI kadencji. 
10.  Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
11.  Zamknięcie I sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad. 
 
Ad.3 
Przewodnicząca obrad dokonała otwarcia punktu 3 porządku obrad: „Wybór 
Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji” 
Poinformowała, że będzie on przeprowadzony w następującej kolejności: 

a) przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

      c) zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 
 

Zgodnie z art. 19 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym wybór Przewodniczącego 
Rady będzie się odbywał w głosowaniu tajnym.  
 
Następnie przewodnicząca obrad przedstawiła projekt regulaminu głosowania 
wyborów Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji, poinformowała, że został on 
wyłożony do wglądu przez radnych przed sesją i poprosiła o wgląd do tych 
materiałów – stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 

 

Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do przedstawionego regulaminu? 
 
Wójt Gminy – poprosił o przerwę, chwilę zwłoki w prowadzeniu obrad, gdyż nasze 
prawo ewoluje. Ulega wątpliwości, że kandydat wskazany na Przewodniczącego 
Rady Gminy nie ma interesu prawnego w stosunku do gminy. Pani Mecenas 
przywiozła najnowsze orzeczenie Sądu Administracyjnego z kilku miesięcy, który 
wskazuje, że ten interes istnieje? 
Cyt. „Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym kandydat na przewodniczącego nie może brać udziału w 
głosowaniu na Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec VI kadencji, bowiem 
dotyczy ono jego interesu prawnego”.   
W związku z tym przed dyskusją o regulaminie chciałby również zaproponować 
uzupełnienie jego treści o ten punkt. 
Przeprosił za tą zwłokę, ale o tym wyroku nie wiedział. Nie przypuszczał, że istnieje 
interes radnego. Ale Naczelny Sąd wykrył dowód, i w związku z tym istnieje 
niebezpieczeństwo, ale to radni podejmują decyzję, czy tak, czy nie, że przy wyborze 
przewodniczącego rady gminy i wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym nie 
zastosowanie tych uwag, które Sąd Administracyjny wskazał, to Nadzór Wojewody 
może uchylić te uchwały. 
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W poprzednich kadencjach nie było tej wątpliwości, że kadencja przewodniczącego 
rady nie ma interesu prawnego, gdyż oddziaływuje wewnątrz Rady Gminy  ma 
więcej obowiązków niż korzyści. 
Obecnie jest stwierdzenie, że ten interes prawny istnieje. Wnosi o tą przerwę, gdyż 
razem z Panią Mecenas musi rozstrzygnąć ten zapis. Wyrok Sądu nie jest oceną 
prawa, tylko jest wykładnia prawa. 
 
Radna E.Pietrus poprosiła o 10 min. przerwę. 
 
Na wniosek radnej E.Pietrus – przewodnicząca obrad H.Malinowska zarządziła  
10 min przerwę – 1220 

 
Po przerwie przewodnicząca obrad wznowiła obrady – godz. 1240, i udzieliła głosu 
Wójtowi Gminy. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że dokończy wyjaśnienie tej kwestii.  
W przerwie, gdy Pani Mecenas przygotowywała projekt regulaminu z tym zapisem, 
wykonał telefon do Nadzoru Prawnego Wojewody i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Okazuje się, że decyduje tu logika, że radny wybierany nie ma 
interesu prawnego w związku z tym należy traktować to tak jak było do tej pory. 
Przynajmniej na ten okres, gdy wybierane są nowe rady, nie będą kwestionować 
podjętych aktów prawnych, głownie dotyczy to głosowania.  
Po przeanalizowaniu tego zapisu z radcą prawnym, projekt regulaminu pozostaje  
w takiej wersji, jaką otrzymali radni w materiałach, bez zmian. 
  
Przewodnicząca obrad wznowiła obrady i ponownie zwróciła się z zapytaniem, czy 
są uwagi do przedstawionego regulaminu? 
 
W związku z brakiem pytań z sali poddała pod głosowanie przyjęcie 
przedstawionego regulaminu głosowania. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła regulamin 
głosowania wyborów Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji. 
 
Następnie zaproponowała 3 - osobowy skład Komisji Skrutacyjnej, i jednocześnie 
przypomniała, że osoby kandydujące na Przewodniczącego Rady Gminy nie mogą 
być członkami tej komisji. 
 
Poddała pod głosowanie propozycję 3 - osobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła 3 - osobowy skład 
Komisji Skrutacyjnej. 
   
Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła o podanie kandydatur do składu 
osobowego Komisji Skrutacyjnej. 
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Radny Jerzy Nowak – zaproponował kandydaturę radnego Marcina Skowrońskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Wacław Stefański – zaproponowała kandydaturę radnego Jarosława 
Różańskiego . 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Bróżek Jan – zaproponowała kandydaturę radnej Katarzyny Szczesnej. 
Kandydatka wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionych 
kandydatur do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej: Marcin Skowroński, 
Jarosław Różański, Katarzyna Szczesna. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w skład Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania – 
stanowi ona zał. nr 4 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/1/10  
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 
wyborów Przewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu 
głosowania – stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

 
Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie kandydatur na 
Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji: 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – zgłosił kandydaturę radnego Piotra Kosika. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jarosław Różański – zgłosił kandydaturę radnego Michała Dyko . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca obrad – w związku z brakiem innych propozycji, zamknęła listę 
zgłoszonych kandydatur na wybór Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji. 
 
Przewodnicząca obrad zarządziła 10 min. przerwę w celu ukonstytuowania się 
Komisji Skrutacyjnej oraz  przygotowania kart do głosowania z uwzględnieniem 
zgłoszonych kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. 
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej - Przewodnicząca obrad wznowiła obrady. 
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Poinformowała, że w rogu sali znajduje się stolik, na którym stoi urna do głosowania  
i prosiłaby, aby radni tam dokonywali głosowania w celu zachowania tajności 
głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia urny zabezpieczając ją, następnie 
Przewodniczący Komisji – J.Różański rozdał karty do głosowania radnym zgodnie  
z listą obecności, po przeprowadzonym głosowaniu radni złożyli karty do 
opieczętowanej urny. 
 
Przewodnicząca obrad poprosiła Komisję Skrutacyjną, aby udała się przeliczyć głosy 
w celu sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania, następnie 
zarządziła 10 min. przerwę. 
 
Komisja po przeliczeniu głosów powróciła na obrady przedstawiając wyniki 
głosowania, które zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej – stanowi on wraz               

z kartami zał. nr 6  do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J.Różański – odczytał protokół komisji 
stwierdzając, że na 15 obecnych radnych, głosowało 15 radnych: 
- głosów ważnych oddano  15 
- głosów nieważnych oddano 0 
Komisja stwierdziła, że kandydat Michał Dyko w głosowaniu tajnym uzyskał  
8 głosów „za”, kandydat Piotr Kosik w głosowaniu tajnym uzyskał 7 głosów „za”. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że w głosowaniu tajnym radny 
Michał Dyko większością głosów został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy 
Waganiec VI kadencji. 
 
Przewodnicząca obrad – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy VI kadencji, poddając jego treść pod głosowanie – 
stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 13 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę nr I/2/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Waganiec VI kadencji – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

 
Następnie Przewodnicząca obrad Henryka Malinowska dalsze prowadzenie obrad  
przekazała na ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy – radnego, 
Michała Dyko, gratulując wyboru. 
 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Michał Dyko podziękowała za 
zaufanie i wybór.  
Stwierdził, że jest niezmiernie zaszczycony tym, że rada podjęła taką, a nie inną 
decyzję. Zostało to uwieńczone poprzez jego VI kadencję, i to zaowocowało, że Rada 
Gminy podjęła taką, a nie inną decyzję. 
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Podziękował wszystkim radnym, którzy oddali głos na jego kandydaturę. Stwierdził, 
że nie zawiedzie ich, tym bardziej, że w tej Radzie znalazło się 12 radnych i stażem 
jak i wiekiem można przyjąć, że jest to najmłodsza rada z tych wszystkich Rad, które 
były, uczestniczyły przez wszystkie kadencje. 
Zapewnił również, że nie zawiedzie oczekiwań radnych i będzie służył zawsze 
pomocą, jako doświadczony samorządowiec VI kadencji. I w tej VI kadencji, aby 
każdy i z każdym osobno na komisjach, współpracował. Stwierdził, że nie opuści 
żadnej komisji, chyba, że ze względów zdrowotnych, czy innych gdzie nie będzie 
mógł uczestniczyć. 
Jeszcze raz serdecznie podziękował.  
Zwrócił się do sołtysów, że każde wnioski, wszystko, co będzie zgłaszane na 
poszczególnych sesjach będą przestrzegane i pilnowane, aby były one wypełniane do 
końca i wyjaśniane. 
Obiecał również, że będzie współpracował z Wójtem Gminy, z z-cą Wójta i z Panią 
Skarbnik, aby ta Rada, ta VI kadencja układała się pomyślnie. 
Prosi o jedno – jest to gmina, która składa się z 15 radnych i tutaj w imieniu 
wszystkich i jego własnym, aby nie przemawiały tutaj żadne animozje polityczne. 
Ani żadne przekonanie polityczne. Po prostu musi być to silna grupa, która będzie 
pracować dla dobra tej gminy. Jest wiele wyrzeczeń i tym może zapewnić radę 
Gminy, że nie będzie to łatwa kadencja, ze względu na rozpoczęte inwestycje, ze 
względu na to, co będzie planowało się zrobić. Jego takim szczególnym priorytetem 
jak wszyscy wiedzą są jego zamysły, jego skromne życzenie, aby wyjść trochę na 
obrzeża naszej gminy. Sprecyzował, aby Rada nie była osamotniona ze strony Wójta, 
bo wiadomo jak jest, jaka jest sytuacja na obrzeżach gminy, konkretnie mówi o stanie 
dróg gminnych, który jest fatalny. W miarę możliwości, w miarę rozstrzygnięć na 
poszczególnych komisjach prosiłby i będzie pomagał swoim doradztwem po to, aby 
był poprawiony stan dróg gminnych. Wie, że nie będzie to łatwe i nie zrobi się tego 
w jednym roku, ale w czteroletniej kadencji można by, cokolwiek zrobić. 
Nie chciałby słyszeć od strony sołtysów, ze drogi są fatalne, że nic się nie robi w tym 
kierunku. Dosyć się nasłuchał w poprzedniej kadencji tych uwag – tego typu,  
o stanie naszych dróg.  Zapewnia sołtysów i radnych, aby współpracować godnie dla 
dobra tej gminy. Bo to jest najwyższym celem. Społeczeństwo zaufało wszystkim, 
niezmiernie, wybrano radnych po to, aby spełnić ich oczekiwania, marzenia, aby nie 
czuli się osamotnieni. 
Stwierdził, że ze swojej strony dołoży wszystkich starań, aby tak się stało, a nie 
inaczej. Zapewnił, że będzie współpracował również z Wójtem gminy nie na 
szczeblu jakiejś złośliwości, po prostu będzie chciał pracować dla dobra tej gminy. 
 
Jeszcze raz podziękował za wybór, tak poważnej, a zarazem zaszczytnej funkcji – a 
jest to uwieńczeniem tego, że po raz szósty został wybrany przez mieszkańców na 
radnego, a jednocześnie dzięki woli Rady Gminy został jej szefem – 
Przewodniczącym Rady Gminy. Na zakończenie jeszcze raz podziękował za 
zaufanie, co do jego osoby. 
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Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Michał Dyko – przejął prowadzenie obrad I sesji  
VI kadencji Rady Gminy Waganiec i zajął miejsce przy stole prezydialnym. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady M.Dyko - dokonał otwarcia następnego punktu porządku 
obrad tj. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy VI kadencji. 
Punkt ten będzie przeprowadzony w następującej kolejności: 

a) przyjęcie regulaminu głosowania,  
b) wybór komisji skrutacyjnej, 

      c) zgłaszanie kandydatów, 
d) przeprowadzenie głosowania. 

Zgodnie z art.19 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym wybór 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy będzie się odbywał w głosowaniu tajnym.  
 
Przewodniczący Rady – poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali 
przed obradami, następnie przedstawił projekt regulaminu głosowania wyborów 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec VI kadencji – stanowi on zał. nr 9 do 

protokołu. 

W związku z brakiem uwag do przedstawionego regulaminu Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła regulamin 
głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady – zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej,  
i jednocześnie przypomniał, że osoby kandydujące na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy nie mogą być członkami tej komisji.  
Zarządził głosowanie nad przyjęciem 3 osobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła skład 3 osobowy 
Komisji Skrutacyjnej. 
 
Poprosił o podanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radny J.Różański - zaproponował kandydaturę radnej Szczesnej Katarzyny. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny J.Różański – zaproponował kandydaturę radnego Marcina Skowrońskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Radosław Zwierzchowski – zaproponował kandydaturę radnego Marcina 
Grzegórskiego . 
Kandydat wyraził zgodę. 
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Przewodniczący obrad – poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionych 
kandydatur do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej: Szczesna Katarzyna, Marcin 
Skowroński, Marcin Grzegórski. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła skład Komisji 
Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali  przed 
obradami, poprosił o wgląd do nich, a następnie przestawił projekt uchwały  
w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania,  
z uwzględnionym składem komisji – stanowi on zał. nr 10 do protokołu. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w projektu uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/4/10 w 
sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania – 
stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 

 
Następnie poprosił o przedstawienie kandydatur na Wybór Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. 
 
Radna Henryka Malinowska zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Kosika. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Wojciech Marut zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Różańskiego. 
Kandydatka wyraziła zgodę. 
 
Przewodnicząca Rady – zarządził 10 min. przerwę w celu ukonstytuowania się 
Komisji Skrutacyjnej oraz  przygotowania kart do głosowania z uwzględnieniem 
zgłoszonych kandydatur na wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Rady wznowił obrady  
i poprosił radnych, aby głosowanie odbyło się tak samo jak na wybór 
Przewodniczącego Rady Gminy tj. w rogu sali znajduje się stolik, na którym stoi 
urna do głosowania, aby radni po wyczytaniu, tam dokonywali głosowania w celu 
zachowania tajności głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia urny do głosowania, zabezpieczenia jej,  
i rozdania kart do głosowania.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna opuściła obrady w celu 
dokonania przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu. 
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Przewodniczący Rady – zarządził 10 min. przerwę. 
 
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Rady wznowił obrady  
i udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, Marcinowi 
Skowrońskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M.Skowroński zapoznał z protokołem Komisji 
Skrutacyjnej – stanowi on wraz z kartami do głosowania zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Komisja stwierdziła, że na 15 radnych – głosowało 15 radnych: 
- głosów ważnych oddano 15. 
- głosów nieważnych oddano 0. 
 
Komisja stwierdziła, że kandydat radny Kosik Piotr w głosowaniu tajnym uzyskał  
6 głosy „za”, kandydat radny Jarosław Różański uzyskał 9 głosy „za”. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że Wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy VI kadencji większością głosów został wybrany radny Jarosław Różański. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy VI kadencji i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały– stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr I/4/10 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy VI kadencji – stanowi ona zał. nr 13 do 

protokołu. 

 
Przewodniczący Rady M.Dyko w imieniu obecnych na sali złożył gratulacje 
radnemu Jarosławowi Różańskiemu. 
  
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – podziękował za zaufanie i wybór. 
 
Wójt Gminy P.Marciniak – pogratulował wyborów Przewodniczącego Rady Gminy 
– Panu Michałowi Dyko  i  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Panu Jarosławowi 
Różańskiemu oraz wręczył symboliczne bukiety róż. 
 
Wójt - poprosił o 5 min. przerwę  
 
Przewodniczący Rady – na wniosek Wójta zarządził 5 min przerwę, – godz. 1415 

 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady, – godz. 1430 .  
Poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Wójta Gminy Waganiec w sprawie 
zwołania II sesji Rady Gminy, który przedstawił: 
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Wniosek o zwołanie sesji rady gminy 

  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o zwołanie Sesji Rady 
Gminy Waganiec na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia niniejszego 
wniosku.   

Termin II sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. – godz. 1430 

 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z a art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez 
wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady gminy. W tym celu 
przewodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od 
dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta i opublikowaniu w Monitorze Polskim. 

Zgodnie z opublikowanymi wyjaśnieniami, PKW, wójtowie wybrani  
w pierwszej turze powinni złożyć ślubowanie na sesji rady gminy zwołanej w ciągu 
7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim oddzielnego komunikatu Państwowej 
Komisji Wyborczej o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
na obszarze kraju przeprowadzonych 21 listopada 2010 r.  
Takie stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej pojawiło się po raz pierwszy.  
Do tej pory obowiązywała interpretacja zgodnie, z którą wszyscy wybrani na nowa 
kadencję wójtowie, składali przysięgi dopiero po drugiej turze i ogłoszeniu pełnych 
wyników w Dzienniku Urzędowym.  
Sesja, na której ślubowanie będą składać radni powinna się odbyć najpóźniej  
w czwartek, 2 grudnia. Zgodnie z terminem publikacji w Monitorze Polskim 
wyników pierwszej tury tj. z dnia 29 listopada 2010 r., ostateczny termin ślubowania 
nowych szefów gminy upłynie w poniedziałek (6 grudnia). Ślubowanie Wójta musi 
się odbyć na sesji zwołanej przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Aby uniknąć konieczność dwukrotnego zwołania sesji w ciągu kilku dni 
wnioskuję o zwołanie w w/w trybie, w dniu dzisiejszym sesji z jednym punktem 
porządku obrad. 

 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie II  Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na VI kadencję. 
4. Zamknięcie II sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodniczący Rady Gminy M.Dyko - poinformował, że zgodnie z w/w 
wnioskiem zwołuje II sesję VI kadencji Rady Gminy Waganiec w dniu 2 grudnia 
2010 r. po obradach trwającej w tej chwili sesji - stanowi on zał. nr 14 do protokołu. 

 
Ad.6 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia następnego punktu 
przyjętego porządku obrad tj. wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Realizacja tego punktu będzie się odbywać dwuetapowo, gdyż Rada Gminy wybiera 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie wybiera pozostały skład 
osobowy komisji, zgodnie ze statutem gminy zaproponował czteroosobowy skład 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Radca Prawny Pani Agnieszka Wiśniewska –poinformowała, że zgodnie ze 
statutem gminy i ustawą o samorządzie gminnym nie ma tajności głosowania, 
dlatego też poprosiła o zgłaszanie kandydatur na wybór Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  
Stwierdziła, że głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o podanie kandydatur. 
 
Radny  Jerzy Nowak zgłosił kandydaturę Jana Bróżka. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Jarosław Różański zgłosił kandydaturę Radosława Zwierzchowskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem innych kandydatur z sali zamknął listę 
zgłoszeń. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że jest to głosowania pozytywne, czy podniesienie ręki 
„za” kandydaturą. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Jana Bróżka? 
 
Radni w obecności 15 radnych - w wyniku głosowania jawnego na kandydaturę 
radnego Jana Bróżka oddali 6 głosów „za”. 
 
Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad kandydaturą radnego Radosława 
Zwierzchowskiego. 
 
Radni w obecności 15 radnych - w wyniku głosowania jawnego na kandydaturę 
radnego Radosława Zwierzchowskiego oddali 7 głosów „za”. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że tak nie może być, że ktoś się wstrzymał, gdyż miało 
być pozytywne głosowanie „za”, a nie było wstrzymujących – brakuje 2 głosów, 
stwierdza, że głosy były źle policzone. 
  
Przewodniczący Rady - zwrócił się z zapytaniem, czy może ponowić głosowanie? 
Radca Prawny – stwierdziła, ze nie można ponowić głosowania, gdyż radni już 
wybrali, jest 7 głosów „za” kandydaturą radnego R.Zwierzchowskiego – większość 
głosów„za”. 
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Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – zgadza się z opinią, tak jak stwierdziła Pani 
Mecenas, że 7 głosów otrzymał R.Zwierzchowski , a 6 głosów otrzymał J.Bróżek. 
 
Radna H.Malinowska – stwierdziła, że to 7 głosów „za”, to jest mniej niż połowa 
składu Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że głosowanie jest pozytywne tak jak  
stwierdził Pan Wójt. 
 
Radny J.Nowak – chodzi o to, że w tym głosowaniu brakuje głosów- jego zdaniem 
jest źle policzone przez Przewodniczącego Rady. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że jeżeli nie ma osoby, która będzie miała 
odwagę cywilną się przyznać odnośnie głosowania, która nie brała udziału w nim, to 
proponuje przeprowadzić ponowne głosowanie, ale przy zmianie kandydatów.  
Jest teraz 7 głosów do 6 głosów, nie można się doliczyć, zakładając, że dołoży się je 
radnemu Bróżkowi byłoby 8 i radnemu Zwierzchowskiemu byłoby 9. Jeśli 
głosujemy, podejmujemy uchwałę, to nie może być, że gdzieś te głosy zaginęły, a 
każdy wie jak głosował. Proponuje się przyznać, albo przeprowadzić ponowne 
głosowanie. 
  
Radny J.Różański – przychylił się do stanowiska Radcy Prawnego, że 7 radnych 
głosowało „za” kandydatem R.Zwierzchowskim, a 6 głosowało „za” kandydatem 
J.Bróżkiem. Jego zdaniem jest sprawa rozstrzygnięta. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że nie chodzi o to, gdyż zależy na tym, czy były te 
głosy dobrze policzone. 
 
Radny P.Kosik – jego zdaniem jest sprawa oczywista, że źle zostały głosy policzone, 
było robione to pochopnie i za szybko. 
 
Radca Prawny A.Wiśniewska – poinformowała, że do tej pory zostało 
przeprowadzone głosowanie nad kandydatami, a w dalszej kolejności będzie 
poddana pod głosowanie uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, czyli zgodnie z tym, co na Radzie zostało policzone w pierwszej 
kolejności kandydatura radnego R.Zwierzchowskiego. I radni będą głosowali nad 
konkretną tą przegłosowaną kandydaturą, gdyby uchwała nie przeszła, to będzie 
ponowne głosowanie nad kandydaturą radnego J.Bróżka. 
Zwróciła się do radnych, gdyż jest to początek Rady, aby uniknąć w przyszłości tego 
rodzaju nieporozumień i wątpliwości, poprosiła, aby radni podnosili wyżej ręce  
i dłużej je trzymali, a Pan Przewodniczący Rady przeliczy głosy, aby nie było 
wątpliwości przy następnym głosowaniu. 
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Teraz nad uchwałą przechodzi się do trybu głosowania, – że każdy radny ma prawo 
podjąć głos, czyli nie ma głosowania pozytywnego, tylko będzie głosowanie „za”, 
„przeciw”, „wstrzymujący”.  
 
Przewodniczący Rady – poprosił Wiceprzewodniczącego Jarosława Różańskiego  
o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym, o pomoc w liczeniu podczas głosowań, 
aby uniknąć pomyłek przy głosowaniach. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zajął miejsce przy stole prezydialnym. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, poprosił o wgląd do tych 
materiałów.  
Przedstawił treść tej uwały z uwzględnieniem przegłosowanej kandydatury 
R.Zwierzchopwskiego, który uzyskał większość głosów „za” i zarządził głosowanie 
nad jej przyjęciem. 
 

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu. 

  
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 8 głosami „za” i 6 głosami „przeciw” i 
brakiem głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wybory 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji – 
stanowi ona zał. nr 16 do protokołu. 

 
Wiceprzewodniczący Jarosław Różański – stwierdził, że może swojego głosu nie 
policzył, który był „za”. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady 
mieszają z tym liczeniem przy głosowaniach, przecież tak nie może być!  
  
Radny M.Kołowrocki – uważa, że ta uchwała nie może przejść. Podczas pierwszego 
głosowania – przeprosił, że tak powie, ale Pan Różański głosował nie tak jak 
potrzeba i teraz sam się przyznał, że znów głosował nie tak jak potrzeba. 
 
Wiceprzewodniczący Jarosław Różański – stwierdził, że po prostu zapomniał 
swojego głosu policzyć. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że nie wie jak to jest, ale może, dlatego że radny 
Różański tak szybko chce wszystko objąć, nie przywiązuje wagi do tego głosowania, 
– ale tu nie o to chodzi. 
Należy głosować i trzymać tak długo rękę jak zostaną głosy policzone, a nie „knocić” 
każde głosowanie i liczenie. 
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Radca Prawny – w związku z ta zaistniałą sytuacją zaproponowała przeprowadzenie 
reasumpcji głosowania nad tą uchwałą i uznać tą poprzednią za nieważną, dlatego, 
że powstał taki sam błąd jak przy pierwszym głosowaniu nad kandydatem. 
Poprosiła Przewodniczącego Rady o ponowne odczytanie uchwały, a radnych  
o przytrzymanie dłużej rąk i bardzo dokładnie przeliczenie głosów. 
 
Wójt Gminy – stwierdził, że rozumie, że Rada jest młoda stażem, i wiekiem, ale 
pragnie zwrócić uwagę, że te głosowania, które się odbywają maja fundamentalne 
znaczenie i mają wpływ na dalsza działalność Rady Gminy. Bo jeśli by się pojawiło  
w Nadzorze Prawnym Wojewody, a wszystkie uchwały idą do tego Nadzoru i nie 
byłoby wyjaśnienia, że w obecności 15 radnych, głosowało np. 14 radnych, to istnieje 
przesłanka do unieważnienia tej uchwały. 
Nadzór Wojewody ma 30 dni od dnia przesłania, Wójt ma 7 dni na przesłanie tych 
uchwał do Nadzoru. Może się okazać, że będzie sesja budżetowa, a Wojewoda 
zakwestionuje prawomocność wyboru i te wszystkie wcześniejsze uchwały również 
„padają”. 
 To są daleko idące skutki prawne, prosi, aby nie spieszyć się i dokładnie dokonywać 
prac związanych z głosowaniem. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że poprzednie głosowanie nad przyjęciem 
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uznaje za 
nieważne i zarządza reasumpcję głosowania nad projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, następnie ponownie przedstawił treść 
projektu uchwały z uwzględnieniem kandydatury R.Zwierzchowskiego.  
 
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 9 głosami „za” i 5 głosami „przeciw” i i 1 
głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr I/5/10 w sprawie wybory 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji – 
stanowi ona zał. nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  
w głosowaniu jawnym większością głosów został wybrany radny Radosław 
Zwierzchowski. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w dalszej części tego punktu odbędzie 
się wybór członków Komisji Rewizyjnej, przypominając, że zgodnie z przyjętą 
propozycją na wstępie tego punktu w skład komisji wchodzą trzy osoby, poprosił  
o podanie kandydatur.  
 
Radny Jerzy Nowak – zgłosił kandydaturę radnego Jana Bróżka. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę radnej Henryki Malinowskiej.  
Kandydatka wyraziła zgody na kandydowanie. 
 
Radny Jarosław Różański– zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Maruta. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem innych kandydatur z sali zamknął 
listę zgłoszonych kandydatur. 
Poinformował również, że zgłoszeni radni: Jan Bróżek, Henryka Malinowska, 
Wojciech Marut zostali wytypowani, jako członkowie Komisji Rewizyjnej, są to trzy 
kandydatury zgodnie z przyjętą ilością osobową składu komisji. 
 
Następnie poprosił o wgląd do materiałów tj. projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec z uwzględnieniem przyjętych 
kandydatur – stanowi ona zał. nr 18 do protokołu. 

 
Rada gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/6/10 w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec – stanowi ona zał. nr 

19 do protokołu. 

 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego. Zgodnie ze statutem jest to czteroosobowy skład komisji. 
 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłoszenie kandydatur do Komisji 
Budżetowej . 
 
Radna H.Malinowska – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
   
Radny J.Bróżek – zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Nowaka . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny W.Góralski – zgłosił kandydaturę radnego  Jarosława Różańskiego . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny J.Nowak  zgłosił kandydaturę radnego Piotra Kosik . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie . 
 
Radny P.Kosik – zgłosił kandydaturę radnego Marcina Skowrońskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny J.Różański – zgłosił kandydaturę radnej Katarzyny Szczesnej. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych propozycji z sali zamknął listę 
zgłoszeń. 
 
Wójt Gminy - poinformował, że każdy radny może cztery razy głosować poprzez 
podniesienie ręki nad przedstawianymi kandydaturami oddając głos „za”. 
Kandydatury będą przedstawiane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, głosowania jest 
„za” i „wstrzymujący”. Wówczas będą liczone oddane głosy – suma tych głosów 
będzie mówiła, że udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. 
Powtórzył ponownie, że zgodnie ze statutem gminy komisja składa się z 4 członków, 
każdy radny ma do oddania 4 głosy „za” danym kandydatem. Jest zgłoszonych 6 
kandydatów, ale przechodzi tylko 4 radnych – będzie to głosowanie imienne nad 
każdą kandydaturą osobno, i w ten sposób będzie ustalony skład komisji. 
  
Radny M.Kołowrocki – zaproponował karty do głosowania z nazwiskami 
zgłoszonych kandydatów, gdyż radni mogą oddać więcej niż przysługujące 4 głosy. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił Radcę Prawnego A.Wiśniewską o przedstawienie 
uzasadnienia do przeprowadzenia głosowania. 
 
Radca Prawny – poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, iż 
głosowanie jest jawne, w związku z tym głosowanie odbywa się poprzez 
podniesienie ręki. Głosowanie tajne jest tylko w tych sytuacjach, które są wskazane  
w ustawie. Propozycja Wójta Gminy, że każdy radny ma 4 głosy do oddania tj. „za”  
i pozostałe „wytrzymujące”. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki „za” 
i podniesienie ręki, jako głos „wstrzymujący”, aby wynik był łącznie 15 tj., że 
wszyscy radni brali udział w głosowaniu.  
 
Przewodniczący Rady - przedstawił listę zgłoszonych kandydatur: 

1. Ewa Pietrus 
2. Jerzy Nowak 
3. Jarosław Różański 
4. Piotr Kosik 
5. Marcin Skowroński 
6. Katarzyna Szczesna 

 
Zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnej Ewy 
Pietrus. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnej Ewy Pietrus oddała  
8 głosów „za”, i 7 głosów „wstrzymujących”. 
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Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Jerzego Nowaka. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego Jerzego Nowaka, 
oddała 9 głosów „za”, i 6 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Jarosława Różańskiego. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego Jarosława 
Różańskiego, oddała 10 głosów „za”, i 5 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Piotra Kosika. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego Piotra Kosika, 
oddała 9 głosów „za”, i 6 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Marcina Skowrońskiego. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego Marcina 
Skowrońskiego, oddała 12 głosów „za”, i 3 głosy „wstrzymujące”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnej 
Katarzyny Szczesnej. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnej Szczesnej Katarzyny, 
oddała 8 głosów „za”, i 7 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że w skład Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania mi Porządku Publicznego weszli radni: Jerzy Nowak, Jarosław Różański, 
Piotr Kosik, Marcin Skowroński. 
 
Radny Piotr Kosik – zwrócił uwagę, że podniósł 5 razy rękę, czy ktoś to zauważył? 
 
Przewodniczący Rady - stwierdził, że jego zdaniem głosowanie się już odbyło. 
  
Radny P.Kosik – zaproponował 5 min. przerwę, aby Przewodniczący Rady mógł się 
naradzić. 
 
Przewodniczący Rady – na wniosek radnego Kosika zarządził 5 min. przerwę – 
godz. 1510 
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Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady – godz. 1525 i przedstawił 
projekt uchwały w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec VI kadencji,  
z uwzględniony składem przegłosowanych kandydatur, które odczytał wcześniej tj. 
Jerzy Nowak, Jarosław Różański, Piotr Kosik, Marcin Skowroński. 
– stanowi on zał. nr 19 do protokołu. 

  
Następnie zarządziła głosowanie nad jej przyjęciem. 
 
Radna Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/7/06  
w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec VI kadencji – 
stanowi ona zał. nr 20 do protokołu. 

 
Ad.8 
Przewodniczący Rady - dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec. 
Podobnie jak przy poprzedniej komisji zgodnie ze statutem gminy, jest to skład 
czteroosobowy. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o przedstawienie kandydatur do składu 
osobowego Komisji Rolnictwa. 
 
Radny J. Nowak zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego . 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radna E.Pietrus zgłosiła kandydaturę radnej Henryki Malinowskiej. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny J.Różański zgłosił kandydaturę radnego Marcina Grzegórskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny W.Góralski  zgłosił kandydaturę radnego Radosław Zwierzchowskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny R.Zwierzchowski zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Góralskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych propozycji z sali zamknął listę 
zgłaszanych kandydatur do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
 
Poinformował, że tak jak przy poprzednim głosowaniu, radni będą mogli 
zagłosować cztery razy poprzez podniesienie ręki na poszczególnych kandydatów. 
Zostaną oni wyczytani zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń, następnie przedstawił listę 
zgłoszonych kandydatur: 
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1. Mieczysław Kołowrocki 
2. Henryka Malinowska  
3. Marcin Grzegórski 
4. Radosław Zwierzchowski 
5. Góralski Wiesław 

 
Zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami. 
  
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Mieczysława Kołowrockiego . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radne M.Kołowrockiego, 
oddała 9 głosów „za”, i 6 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnej 
Henryki Malinowskiej . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnej H.Malinowskiej, 
oddała 10 głosów „za”, i 5 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Marcina Grzegórskiego . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego M.Grzegórskiego, 
oddała 15 głosów „za”, i 0 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Radosława Zwierzchowskiego. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego 
R.Zwierzchowskiego, oddała 9 głosów „za”, i 6 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego 
Wiesława Góralskiego. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego W.Góralskiego, 
oddała 10 głosów „za”, i 5 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że w wyniku głosowania jawnego do składu 
osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska weszli radni: Henryka 
Malinowska, Wiesław Góralski, Marcin Grzegórski, natomiast dwóch radnych 
otrzymało taka samą liczbę głosów. 
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Zgodnie ze statutem wchodzą 4 osoby do składu Komisji Rolnej, dlatego też 
proponuje dogrywkę nad dwoma kandydaturami, które otrzymały taką samą liczbę 
głosów „za” i „wstrzymujących”: 

1. Mieczysław Kołowrocki 
2. Radosław Zwierzchowski  

 
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
M.Kołowrockiego . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego M.Kołowrockiego, 
oddała 7 głosów „za”, i 8 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
R.Zwierzchowskiego . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – na kandydaturę radnego 
R.Zwierzchowskiego, oddała 8 głosów „za”, i 7 głosów „wstrzymujących”. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że w dodatkowym głosowaniu radny 
Kołowrocki otrzymał 7 głosów „za”, a radny R.Zwierzchowski otrzymał 8 głosów 
„za”. Stwierdził, że do komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wszedł radny 
Radosław Zwierzchowski. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że jeżeli głosowane było Kołowrocki, 
Zwierzchowski, i wyszła taka suma głosów, to stwierdza, że miał mniej głosów  
i Zwierzchowski powinien wejść do Komisji Rolnej. 
Ale stwierdza, że w tym głosowaniu nie brał udziału, więc skąd się 
Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącemu Rady wzięło łącznie 15 głosów. 
Pyta się jak to jest przeprowadzane, od samego początku głosowania jawne są 
przeprowadzane w bardzo dziwny sposób. Nie ma pretensji, może nawet nie 
pracować w żadnej komisji, a inni radni mogą pracować nawet w dwóch komisjach – 
tylko, wnosi, aby nauczono się liczyć. 
 
Przewodniczący Rady - przedstawił skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
Henryka Malinowska, Wiesław Góralski, Marcin Grzegórski, Radosław 
Zwierzchowski.  
Następnie poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali przed obradami  
i odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Waganiec, z uwzględnieniem przyjętych kandydatur  
i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały – stanowi ona zał. nr 22 do 

protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 10 głosach „za, 1 głosie „przeciw” i 4 
głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr I/8/06 w sprawie powołania 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec – stanowi ona zał. 

nr 22 do protokołu. 

 
Ad.9 
W dalszej części przyjętego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał otwarcia 
następnego punktu tj. wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki 
Społecznej Rady Gminy. 
Podobnie jak przy wcześniejszych komisjach skład komisji jest czteroosobowy. 
 
Przewodnicząca Rady - poinformował, że wg. jego spostrzeżeń jest jeszcze czterech 
radnych, którzy nie są w żadnej komisji Stałej Rady Gminy, dlatego też proponuje 
radnym rozważenie tych kandydatur.  
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 
Radny J.Nowak - zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny J.Różański - zgłosił kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny M.Skowroński - zgłosił kandydaturę radnej Katarzyny Szczesnej. 
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny R.Zwierzchowski - zgłosił kandydaturę radnego Wacława Stefańskiego. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem innych zgłoszeń z sali, zamknął listę 
zgłoszonych kandydatur. 
W związku z czteroosobowym składem Komisji Oświaty, i zgłoszeniem  
4 kandydatur, dlatego też zostanie poddana pod głosowanie uchwała z tymi 
kandydaturami: Mieczysław Kołowrocki, Ewa Pietrus, Katarzyna Szczesna, Wacław 
Stefański. 
 
Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy, poprosił  
o wgląd do tych materiałów. Przedstawił treść tej uchwały z uwzględnieniem 
przyjętego składu komisji – stanowi ona zał. nr 23 do protokołu. 

 
Następnie poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/9/06                   
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu  i Opieki 
Społecznej Rady Gminy Waganiec VI kadencji – stanowi ona zał. nr 23 do protokołu. 
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Ad.10 

Przewodnicząca Rady – poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania Wójta 
poprzedniej kadencji o stanie Gminy.  
 
Wójt Gminy Piotr Marciniak – stwierdził, że sprawozdanie będzie dotyczyć 
budżetu i finansów.  
Cyt.  
„ Budżet tegoroczny został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 r., dotychczas był 
zmieniany siedmiokrotnie uchwałą Rady Gminy i trzykrotnie zarządzeniem Wójta  
i wynosi: 
- po stronie dochodów 14.773.143 zł 
- po stronie wydatków 16.710.655 zł 
- deficyt budżetowy w wysokości 1.937.512 zł, który zostanie pokryty tzw. wolnymi 
środkami z lat ubiegłych w kwocie 187.512 zł oraz pożyczkami w wysokości 
1.750.000 zł. 
 
Realizacja budżetu: na ostatni okres sprawozdawczy tj. 30 września br. - dochody 
osiągnięto w kwocie 27.007.973 zł na 29.988.554 zł, tj. 90 % planu rocznego, - wydatki 
zrealizowano w wysokości 24.735.074 zł na planowane 31.926.066 zł, tj. 77 % kwot 
planowanych - osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.272.899 zł, przy 
planowanym deficycie w skali roku 1.937.512 zł.  
   W międzyczasie (uchwałą Rady Gminy z dnia 10 listopada br.) nastąpiła 
korekta budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 15.630.260 zł 
tj. równowartość odprowadzonych na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nadwyżki środków uzyskanych za 
wycinkę drzew. 
Na dzień 15 listopada 2010 r. : dochody ukształtowały się na poziomie 12.690.246 zł, 
tj. 86 % planu rocznego;  wydatki w kwocie  12.031.779 zł, czyli 72 % planowanych 
kwot;  nadwyżka budżetowa w kwocie 658.467zł. 

Budżet realizowany jest przez dyrektorów szkół, kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Zespołu Obsługi Szkół, a w pozostałych 
pozycjach przez Wójta Gminy. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień dzisiejszy 
wynosi  921.266 zł. 
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin zapłaty 
już upłynął. Wszystkie zobowiązania zarówno wobec kontrahentów, pracowników, 
ZUS-u, urzędów skarbowych reguluje na bieżąco. 
 

Na ostatni okres sprawozdawczy tj. 30 września 2010 r. należności budżetowe 
(kwoty podatków należnych, a nieuiszczonych przez podatników z terenu gminy) 
wyniosły: w zakresie podatku rolnego 50.806 zł; podatku od nieruchomości  
792.893 zł; podatku leśnego 107 zł; podatku od środków transportowych  39.254 zł;  
podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej – 4.065 zł,  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 49 zł.  
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Zaległości dotyczą również należności pozapodatkowych i tak: z tyt. czynszów 
najmu lokali mieszkalnych 23.431zł; za centralne ogrzewanie obiektów komunalnych  
1.872 zł; czynszów dzierżawy obiektów komunalnych 1.590 zł; opłaty za 
użytkowanie wieczyste  8.871zł; zwrot za zużytą energię elektryczną   5.582 zł; usługi 
sprzętem gminnym 503 zł;  za pobór wody 43.432 zł; podgrzanie wody 4.943 zł; za 
odprowadzanie ścieków 31.201 zł. 
Zaciągnięte pożyczki: 

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w kwocie 2.625.000 zł (umowa zawarta w dniu 15.10.2002 r.) na 
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unormowanie gospodarki ściekowej dla miast 
i gmin zrzeszonych w ZGZK – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 
w gminie Waganiec – I etap”.  Spłacono dotychczas 2.000.000 zł, pozostało do spłaty 
625.000 zł ( z tego: w roku 2010 kwota 125.000  zł, w roku 2011 kwota 500.000 zł), 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli (obecnie jest to  
3,75 x 0,2 = 0,75 %). 
Wniosek o umorzenie części pożyczki został złożony w m-cu październiku 2010.  
W odpowiedzi Zarząd Funduszu poinformował o umorzeniu z dniem 30.06.2011 r. 
kwoty 262.500 zł, stanowiącej 10 % wypłaconej pożyczki. Warunkiem umorzenia jest 
zawarcie z NFOŚiGW umowy w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe 
przedsięwzięcie ekologiczne.  
 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu w kwocie 336.000 zł (umowa zawarta w dniu 12.10.2007 r.) na 
dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych  
i użyteczności publicznej I etap”. Dotychczas spłacono 176.000 zł, pozostało do spłaty 
160.000 zł ( z tego: w latach 2011-2012 po 80.000 zł).  
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0, 7 stopy redyskonta weksli obowiązującej na 
dzień 01 stycznia danego roku. 
 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu w kwocie 2.682.000 zł (umowa zawarta w dniu 20.08.2010 r.) na 
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowościach: Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin i Waganiec. 
Oprocentowanie pożyczki stanowi 0, 7 stopy redyskonta weksli obowiązującej na 
dzień 01 stycznia danego roku.  
Z kwoty 2.682.000 zł w roku bieżącym zostanie uruchomione 1.400.000 zł, natomiast 
pozostałe 1.282.000 zł w roku przyszłym.  
Spłata będzie następowała w latach 2012 – 2017 ( z tego: w roku 2012 kwota 432.000 
zł oraz w kolejnych latach po 450.000 zł).  
 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu w kwocie 350.000 zł (umowa zawarta w dniu 20.10.2010 r.) na 
dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego”. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,7 stopy redyskonta 
weksli obowiązującej na dzień 01 stycznia danego roku.  
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Kwota pożyczki wpłynęła na konto gminy w dniu 10 listopada 2010 r. Spłata będzie 
następowała w latach 2011-2015 ( z tego: w roku 2011 kwota 50.000 zł oraz po 75.000 
zł w kolejnych latach).  
 
Obciążenie budżetu z tyt. nie spłaconych pożyczek w roku bieżącym kształtuje się na 
poziomie 16 % (przy maksymalnych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych -  
60 %), natomiast kwoty rat pożyczek podlegających spłacie w roku bieżącym 
stanowią 4 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych (przy 
maksymalnych 15 %). 
 

Zarządzeniem Nr 17/2010 z dnia 29 marca 2010 r. Wójt Gminy udzielił 
poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi 
Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. w Kujawskim Banku Spółdzielczym w 
Aleksandrowie Kuj. w wysokości 25.000 zł celem zabezpieczenia realizacji programu 
dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poręczenie ważne do dnia 
31.12.2010 r.  
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2010: budowa sieci 
wodociągowej 30.600 zł;  modernizacja nawierzchni dróg gminnych (Kol. Święte, 
Nowy Zbrachlin-Wólne, Przypust) 575.300 zł; Zagospodarowanie terenów 
parkowych w Wagańcu 65.500 zł; budowa szkolnego placu zabaw w Brudnowie 
44.500 zł;  budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), 
Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec  1.736.000 zł;  budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany  26.762 zł;  
budowa linii oświetleniowych 40.000 zł; kontynuacja budowy budynku zaplecza 
socjalnego, modernizacja trybun w Zbrachlinie 244.730 zł; budowa boiska 
sportowego (Moje boisko-Orlik 2012) 868.600 zł; budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków  275.000 zł; rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa 
parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną, z miejscem rekreacji i obiektami małej 
architektury w Zbrachlinie  538.000 zł; modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej 
w Zbrachlinie  3.500 zł; adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju 
Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem 24.400 zł; zakup działek w Nowym 
Zbrachlinie i Wiktorynie 37.000 zł; współfinansowanie zakupu samochodu 
pożarniczego dla Jednostki OSP Zbrachlin  365.700 zł; zakup kosiarki 6.000 zł; zakup 
wyposażenia do stołówki szkolnej w Zbrachlinie  5.000 zł; budowa ścieżek 
rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK zs. Aleksandrów Kuj. 6.738 zł. 
 
Wieloletnie zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. 
Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec – wartość 
kosztorysowa 4.762.863 zł, lata realizacji 2007-2011; budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany - wartość 
kosztorysowa 4.237.708 zł, lata realizacji 2008-2012; budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin – wartość kosztorysowa zadania 822.108 zł, lata 
realizacji 2008-2016; budowa środowiskowej hali sportowej w Zbrachlinie (Sali 
gimnastycznej) – wartość kosztorysowa zadania 2.500.000 zł, lata realizacji 2011-2015; 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Podpisane umowy na realizację zadań wieloletnich: w dniu 04 maja 2010 r. zawarto 
umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym REMBUD z Włocławka na 
realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, 
Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin – I etap”. Wartość zadania brutto 4.563.030,52 
zł, z tego: w roku 2010 – 1.708.000 zł oraz w roku 2011 kwota 2.855.030,52 zł.   
Termin realizacji do 30 września 2011 r.  
 
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych ( wpływ środków w późniejszym 
terminie): umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013 – podpisana w dniu 27 sierpnia 2010 r. na kwotę 295.000 zł 
na realizację zadania „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz budowa parku ze 
ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną z miejscem rekreacji i obiektami małej 
architektury w m. Zbrachlin”. Termin złożenia wniosku o płatność określono na 01-
30 listopada 2010 r.  
Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – podpisana w 
dniu 10 lutego 2010 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 26 sierpnia 2010 r. na 
kwotę 1.100.000 zł na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin”. Termin 
złożenia wniosku o płatność określono na 01-31 grudnia 2011 r.  
Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 – podpisana w dniu 23 
listopada 2010 r. na kwotę 1.300.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. 
Termin złożenia wniosku o płatność określono na 01-30 września 2012 r.  
Umowa pomiędzy gminą Waganiec a Zarządem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zawarta w dniu 26 kwietnia 2010 r. na dofinansowanie w formie dotacji 
celowej w kwocie do 333.000 zł budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w 
Zbrachlinie spełniającego wymogi ustalone w programie „Moje boisko-Orlik 2012”, 
Umowa pomiędzy gminą Waganiec z Ministrem Sportu i Turystyki zawarta w dniu 
17 sierpnia 2010 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 04 listopada 2010 r. na 
dofinansowanie z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO-ORLIK 2012” do kwoty     
356.000 zł.  
Projekty : Gmina realizuje aktualnie następujące projekty z udziałem środków 
europejskich: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Projekt Systemowy – 
Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej; Zespół Obsługi 
Szkół – Projekt Kluczowy – e-usługi – e-organizacja – pakiet rozwiązań 
informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-
pomorskiego w części dotyczącej modułu „e-Edukacja”.  
Elementem projektu jest zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół 
podstawowych; Zespół Obsługi Szkół – Lepszy start – lepsza przyszłość 
(przedszkola); Zespół Obsługi Szkół – COMENIUS; Zespół Obsługi Szkół – Program 
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Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych; Zespół Obsługi Szkół – pilotażowy program UCZEŃ NA WSI – 
pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie; Zespół Obsługi Szkół – Uczeń na 6  
w powiecie aleksandrowskim; w okresie od III do VII 2010 r. realizowany był projekt 
POKL – Lepszy start (remiza OSP Plebanka) 
 
 Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 
dniu 15 listopada 2010 r. został złożony w biurze Rady Gminy oraz przesłany do RIO 
celem zaopiniowania projekt budżetu na rok 2011. 
 
Wysokość środków ujęta w projekcie budżetu gminy na rok 2011 na opłacenie 
kosztów ubezpieczeń ( dot. części budżetu realizowanej przez Urząd Gminy  
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). 
 
Stacja Uzdatniania Wody Stary Zbrachlin 400 zł; drogi gminne 600 zł; budynki 
komunalne – Ariany 500 zł; ( w tym : Kaźmierzyn 100 zł, Zbrachlin 100 zł, Waganiec,  
ul. Wspólna 100 zł, Sierzchowo 550 zł, Niszczewy 100 zł, Waganiec, ul. Dworcowa 
150 zł, Wólne 50 zł) Urząd Gminy 10.000 zł; Ochotnicze Straże Pożarne                   
4.300 zł; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 550 zł; Gminna Oczyszczalnia Ścieków            
1.500 zł; razem: 19.000 zł. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował za przedstawioną informację i zwrócił się  
z zapytaniem do obecnych na sali, czy są zapytania do Wójta Gminy? 
W związku z brakiem pytań z sali zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
Ad.12 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady I sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1615 

 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący obrad jako         
                                                                                                                najstarszy wiekiem radny: 
                                                                                                             Henryka Malinowska 

 


