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Ad.1 

Otwarcia obrad III Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych, sołtysów oraz 
zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – D.Roszko, 
A.Wiśniewską – radcę prawnego, Z-cę Wójta Gminy – E.Musiała. 
 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 14 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  

Przewodniczący Rady M.Dyko nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosił Radę oraz Wójta Gminy  
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie. 
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie III sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  I i II Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym 
oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. 

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

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

10.  Zapytania i interpelacje radnych.  
11.  Wolne wnioski. 
12.  Zamknięcie III sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodniczący Rady - przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie 
uchwały do porządku obrad:  
 Na podstawie art.20 ust.5 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 umieszczenie  
w porządku obrad III Sesji Rady Gminy Waganiec projektu uchwały:  
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia 
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, – jako punkt 10 proponowanego porządku obrad 
sesji- stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

Czy są inne uwagi, lub propozycje do proponowanego porządku obrad? 
 
W związku z brakiem innych propozycji, przewodniczący rady – poddał pod 
głosowanie zgłoszoną przez wójta poprawkę do projektu porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 

do proponowanego porządku obrad. 

 
Przewodnicząca obrad w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał pod 
głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przyjętej poprawki: 
 

1. Otwarcie III sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  I i II Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym 
oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. 

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

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

10.  Podjecie uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do 
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

11. Zapytania i interpelacje radnych.  
12.  Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie III sesji VI kadencji Rady Gminy 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 
Ad.3 

Przewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z I i II Sesji VI kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformował, że protokoły były wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z jch treścią, dlatego też zaproponował, aby zostały przyjęte bez 
odczytania. Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z I i II Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła protokoły z I i II 

Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 

 
Ad.4 

Przewodniczący Rady - przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
Poprosił o przedstawienie kandydatur. 
Zaproponował kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jarosława 
Różańskieg. 
 
Kandydat Jarosław Różański wyraziła zgodę. 
 

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

Wiceprzewodniczący Jarosław Różański. 

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja 
Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym, poprosił Wójta Gminy, 
P.Marciniak o zabranie głosu. 
 

Wójt Gminy – poinformował, że w omawianym okresie wydał 10 zarządzeń Wójta 
Gminy.  
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Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia 

budżetu gminy na rok 2011. W projekcie budżetu gminy Waganiec na rok 2011 
przyjmuje się: 
Dochody budżetowe - 13.785.000 zł., wydatki budżetowe - 16.505.000 zł, w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.089.999 zł. 
Deficyt budżetowy w wysokości - 2.720.000 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytów 188.000 zł i pożyczek 2.532.000 zł. 
Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu celem 
zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
         Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: Wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Waganiec na lata 2011 - 2017. 
W prognozie finansowej uwzględniono w dołączonych załącznikach prognozę długu 
i spłat zobowiązań jak również wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-
2017. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
         Zarządzenie Nr 45/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: nadania regulaminu 
korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012"  
w Zbrachlinie 66. 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem instruktorowi sportu. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
          Zarządzenie Nr 46/10 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji 
likwidacyjnej w składzie: 

1. Ryszard Zwierzchowski - przewodniczący 
2. Beata Doligalska - z-ca przewodniczącego 
3. Ewelina Ferner - członek 
4. Krzysztof Gapski - członek 
5. Kazimierz Nocoń - członek 

Komisja dokonała przeglądu stanu rzeczowych składników majątkowych będących 
na stanie Urzędu Gminy, ustaliła składniki majątkowe niezdatne do użytkowania 
oraz przeprowadziła ich fizyczną likwidację. 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem Skarbnikowi Gminy. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
        Zarządzenie Nr 47/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: powołania składu 
komisji inwentaryzacyjnej z podziałem na dwa Zespoły Spisowe w następujących 
składach: Zespół Nr 1 

1. Wojciech Mańkowski - przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej 
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2. Józef Kania — członek. 
3. Iwona Marciniak - członek. 
4. Maria Kopaczyk - członek. 
5. Paulina Małecka - członek. 

Zespół Nr 2 
1. Ryszard Zwierzchowski - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
2. Krzysztof Gapski - członek. 
3. Magdalena Kozłowska - członek. 
4. Adriana Rosikiewicz - członek. 

Na kontrolera spisowego powołałem p. Żannę Kaniuka. 
Przewodniczący Zespołów Spisowych złożą sprawozdanie końcowe z przebiegu 
inwentaryzacji, najpóźniej do dnia 07 stycznia 2011 r. 
Wyceny ujawnionych składników majątkowych oraz dotychczas 
ewidencjonowanych ilościowo dokona Zespół w składzie: 

1. Edward Musiał - przewodniczący 
2. Michał Milak - członek 
3. Ola Woźniak - członek 

Odpowiedzialnymi za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności 
inwentaryzacyjnych są Przewodniczący Zespołów Spisowych. 
 

Zarządzenie Nr 48/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: powołania 
członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego"  
w składzie: 

1. Joanna Karolina Mitygowska - przewodnicząca, 
2. Karolina Torbicka - zastępca , 
3. Żanna Kaniuka - członek, 
4. Anna Bierzyńska - sekretarz. 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem zastępcy wójta. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
          Zarządzenie Nr 49/10 z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania z dniem 
02.12.2010 roku Edwarda Musiała na zastępcę wójta. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
          Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie 
gminy Waganiec na rok 2010 - opis na osobnej kartce Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
decyzją z dnia 24 listopada 2010 r. ( WFB.I.3011-I-132/10 z dnia 25 listopada 2010 r.) 
zmniejszył plan dotacji celowej o 44.500 zł w związku z trudnościami w realizacji 
inwestycji. Dotacja przeznaczona była na utworzenie szkolnego placu zabaw  
w Brudnowie.  
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 Kolejnymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano 
następujących zmian w zakresie dotacji na pomoc społeczną: decyzją z dnia  
19 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-130/10 z dnia 22 listopada 2010 r.) zmniejszono plan 
o 1.126 zł na wypłaty zasiłków stałych, decyzją z dnia 19 listopada 2010 r. 
(WFB.I.3011-131/10) zwiększono plan o 16.190 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku 
okresowego, decyzją z dnia 30 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-136/10 z dnia 02 grudnia 
2010 r.) zwiększono plan o 105 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla 
pracowników socjalnych, zmniejszono natomiast o 863 zł środki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz o 2.994 zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 
  Przesunięcia między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej 
(na podst. & 12 ust. 3 uchwały Nr XXXII/180/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. ). 
 Z kwot zaplanowanych na remont pieca centralnego ogrzewania w budynku 
komunalnym w Arianach przesunięto kwotę 3.000 zł na zakup opału do budynku 
komunalnego w Zbrachlinie Nr 5.  
 W ramach środków pochodzących z dotacji celowej a przeznaczonych na 
realizację zadań z zakresu USC i OC dokonano przemieszczenia środków pomiędzy 
poszczególnym paragrafami na ogólną kwotę 3.980 zł.  
 Z kwot ujętych w budżecie na zakup usług w ramach działalności Rady 
Gminy przesunięto kwotę 1.500 zł do planu Urzędu Gminy (w tym: 500 zł na zakup 
papieru ksero oraz 1.000 zł na zakup materiałów). 
 W wyniku analizy wykorzystania środków w stosunku do planowanych na 
poszczególne zadania umieszczone w planie Urzędu Gminy dokonano szeregu 
przesunięć. Zmniejszono kilka pozycji przy równoczesnym zwiększeniu kolejnych 
na ogólną kwotę 17.400 zł. Zmiany pozwolą na pełną realizację zadań 
zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.  
 Zmieniono plan finansowy zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego. 
Zmniejszono dwie pozycje na ogólną kwotę 99 zł, zwiększając jedną pozycję na 
łączną kwotę 99 zł.  
 W ramach środków na promocję jednostek samorządu terytorialnego 
dokonano przesunięcia kwoty 20 zł z zakupu materiałów , 720 zł z zakupu usług, 
 560 zł z opłat i składek do poz. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie       
1.300 zł. Zmiana pozwoli na opłacenie zespołu muzycznego, który uświetni 
spotkanie z okazji powitania Nowego Roku.  
 Przemieszczono kwotę 41 zł z poz. podróże służbowe do poz. zakup 
materiałów w ramach środków pochodzących z dotacji celowej na przygotowanie        
i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wyborów  wójtów.  
 W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 122 zł na sfinansowanie 
wydatków związanych z tegoroczną powodzią, aby zapewnić zbilansowanie 
poniesionych już wydatków zmniejszono poz. opłaty i składki w ramach środków 
ujętych w planie finansowym Zarządu Gminnego OSP.  
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 Realizując wniosek Zarządu Jednostki OSP Włoszyca z 03 grudnia 2010 r. 
zmieniono przeznaczenie kwoty 1.200 zł z dotychczas planowanych „wynagrodzeń 
bezosobowych” do „zakupu materiałów”. Zmiana umożliwi kontynuację prac 
remontowych prowadzonych w budynku remizy. 
 W związku ze zmniejszeniem o 44.500 zł dotacji celowej skorygowano plan 
środków na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę placu zabaw 
przy SP Brudnowo. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków własnych 
gminy.  
 Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 
03 grudnia 2010 r. (GOPS-0717-B/36/2010) dokonano przemieszczenia kwoty       
4.000 zł z trzech pozycji w ramach planu finansowego Ośrodka do poz. dodatki 
mieszkaniowe 1.000 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych 3.000 zł. Ponadto 
dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.000 zł z poz. składki na ubezpieczenie 
społeczne do poz. wynagrodzenia osobowe pracowników.  
 Kolejnym wnioskiem z dnia 03 grudnia 2010 r. Kierownik GOPS (GOPS-0717-
B/37/2010) wniosła o dokonanie przesunięć między poszczególnym paragrafami       
w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.087 zł.  

Zmiany pozwolą na uregulowanie wszystkich zobowiązań do końca br.  
  
            Zarządzenie Nr 51/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania 
Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku w składzie: 

1. Ola Woźniak - lider gminny - zastępca gminnego komisarza spisowego, 
2. Magdalena Kozłowska - członek biura, 
3. Danuta Roszko - członek biura - rozliczenia finansowe. 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem gminnemu komisarzowi spisowemu. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 
            Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: odwołania 
Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
r. w składzie: 

1. Wojciech Mańkowski - zastępca gminnego komisarza spisowego, 
2. Beata Doligalska - lider gminny, 
3. Michał Milak - członek gminnego biura spisowego. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
            Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2010. 
Zmiany na podstawie otrzymanych decyzji - decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 12 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-125/10, z dnia  
15 listopada 2010 r.) zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na 
sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową  
w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz pracami porządkowymi po ustaniu 
zagrożenia powodziowego o kwotę 122 zł.  
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Następnie Wójt Gminy przedstawił pracę referatów Urzędu Gminy. 
W zakresie działalności referatu ds. budownictwa, dróg i mienia 

komunalnego, wydano: 4 zaświadczenia o braku planu miejscowego, 4 decyzje  
o warunkach zabudowy, 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,  
1 postanowienie opiniujące podział nieruchomości, 1 warunki techniczne na budowę 
zjazdu z działki na drogę gminną. 
Wszczęto: 1 postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy. 
 
 W zakresie pracy Urzędu Stanu Cywilnego: urodzenia – 4, małżeństwa – 3, 
zgony – 9, wymeldowania poza gminę – 14, zameldowania na pobyt stały (spoza 
gminy) – 2 przemeldowania na terenie gminy – 2, zameldowania na pobyt czasowy 
(spoza gminy) – 2, zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy – 3, zgłoszenie 
pobytu czasowego poza gminą – 3, wydano poświadczeń zameldowania - 7 szt., 
wydano odpisów skróconych aktów USC – 39, wydano odpisów zupełnych aktów 
stanu cywilnego – 2, udzielono informacji adresowych na wniosek – 10, wydane 
dowody osobiste - 39 szt., przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego - 36 szt., 
przyjęto zgłoszeń utraty dowodu osobistego - 2 szt. 
 

W zakresie dodatku mieszkaniowego: wydano 3 decyzje, przyznające dodatek 
mieszkaniowy. Wystawiono 256 upomnień, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne 
248, czynsz 8. 

 
Odnośnie pracy referatu podatkowego: wpłynęły 2 podania o odroczenie 

terminu płatności podatku, które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 402, 00 zł; 
wpłynęło 11 podań o umorzenie podatku, 9 rozpatrzono, w tym 7 pozytywnie na 
kwotę 744, 00 zł Jedno podanie pozostawiono bez rozpatrzenia i 1 wniosek jest  
w trakcie postępowania podatkowego; wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi z tytułu 
nabycia gruntów, które rozpatrzono pozytywnie.  
 

W zakresie pracy kadr: w ramach zakończonej umowy Nr 136/ST.EFS/2010  
o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, spełniając zapis § 2 umowy Wójt 
Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę na czas określony od dnia 01.12.2010 r. do 
dnia 31.01.2010 r. z 3 osobami bezrobotnymi w pełnym wymiarze czasu pracy 
(Adriana Rosikiewicz, Paulina Małecką, Patrycją Marciniak). 
Od dnia 01.12.2010 r. został zatrudniony Pan Stanisław Michalski na stanowisku 
pracy robotnika gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na okres 
próbny od 01.12.2010 r. do 28.02.2010 r.). 
 

Współpraca z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj: w dniu 18.11.2010 r.  
w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan Jarosław Lasota (3 miesiące 30 godzin w miesiącu). 
W dniu 08.11.2010 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Andrzej Najder (6 miesięcy 20 godzin w 
miesiącu). 
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Trzy osoby skazane (Radosław Tomaszewski, Jarosław Sokołowski, Jan Świder) 
postanowieniami Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, zostali zwolnieni 
z wykonywania pozostałej kary ograniczenia wolności. 
W dniu 16.12.2010 r. zostało wysłane wezwanie do Pana Włodzimierza 
Lewandowskiego w celu zgłoszenia się do ustalenia harmonogramu pracy 
dozorowanej. 
Obecnie nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy 
Waganiec wykonują 4 osoby (łącznie do odpracowania pozostało 230 godzin). 
W dniu 24 listopada 2010 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Waganiec". 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02 grudnia 2010 roku. Przed upływem terminu 
składania ofert wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył: Polski Związek Motorowy 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny  
w Toruniu ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń. Oferta spełniała warunki udziału  
w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. Cena brutto zaoferowana za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła: 92.991,00 zł. W dniu 14 grudnia 2010 
roku podpisano w/w wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do  
31 grudnia 2013 roku. 
W dniu 30 listopada 2010 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na: dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych 
znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych 
gminy". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08 grudnia 2010 roku. Przed upływem 
terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy: TRANS-KOL 
PALIWA sp. z o.o. ul Toruńska 186 62-600 Koło BAZA PALIW-PIOTRKÓW KUJĄ 
WSKI ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski. Oferta spełniała warunki udziału 
w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. Cena brutto zaoferowana za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła: 258.914,48 zł. Planowany termin 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, to 23 grudnia 2010 roku. 
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do  
31 grudnia 2011 roku. 
 
         Z zakresu pracy rolnictwa i ochrony środowiska: dla przedsięwzięcia: Rozbudowa 
fermy drobiu, polegająca na budowie jednego kurnika o obsadzie 30 247 szt.  
i powierzchni ok. 2000m z infrastrukturą techniczną, na nieruchomości oznaczonej: 
dz. nr 64/2, 65/2, 68/2 w miejscowości Wiktoryn, gmina Waganiec, wydano: 
obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o przystąpieniu do oceny oddziaływania na 
środowisko (możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko  
w okresie 21 dni). 
Wystąpiono do osób, które zawarły umowy na budowę przydomowych 
oczyszczalni o dokonanie wpłaty II raty - zgodnie z zawartą umową na 
wybudowanie oczyszczalni. 
Przygotowano założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - określając przedmiot zamówienia  
i charakterystykę przedsięwzięcia. 
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Wydano 2szt. warunków technicznych na przebudowę przyłączy wodociągowych - 
dla budynku byłej szkoły w Wólnem i budynku użytkowego w Plebance 
(restauracja). 
Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie 
projektu zezwolenia na wycięcie 26szt. drzew topoli w pasie drogi krajowej  
w miejscowościach: Konstantynowo, Brudnowo i Wiktoryn na wniosek GDDKiA  
w Bydgoszczy: załączeniu przekazano projekt decyzji na usunięcie drzew, protokół  
z oględzin drzew uwzględniający: stan zdrowotny drzew, ich położenie oraz gatunki 
chronione roślin, zwierząt i grzybów. 
Wydano 6 szt. decyzji na usunięcie drzew i Przygotowano do ubezpieczyciela – 
wniosek o odszkodowanie wraz z wymaganymi dokumentami, w związku  
z powstałą szkodą sprzętu komputerowego w wyniku przepięcia w sieci 
elektrycznej. 
 
Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji zajęć na kompleksie 
boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik2012” w Zbrachlinie 66 
gmina Waganiec, sporządzone przez animatora zajęć sportowych – instruktora 
sportu Pana Łukasza Szałek. 
Obiekt Sportowy ORLIK funkcjonuje od 25 - 10 - 2010 r. Kompleks ten składa 
się z boiska do piłki nożnej oraz boiska, na którym można rozgrywać mecze piłki 
siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej. Na tymże boisku można również krzewić 
walory tenisa ziemnego. Zajęcia te można realizować w następującym 
harmonogramie: 

Poniedziałek 1600-2000 
Wtorek l600-2000 
Środa 1615-2115 
Piątek 1600-2100 
Sobota 1500-2100 
Niedziela 1500 -2100 
 
Już od momentu otwarcia Obiekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony 
dzieci, młodzieży a także osób dorosłych z terenu gminy Waganiec, zarówno płci 
żeńskiej jak i męskiej. Osoby korzystające z obiektu zapisywane są zgodnie  
z harmonogramem zajęć i systematycznie w nich uczestniczą. Największym 
powodzeniem cieszy się piłka nożna, aczkolwiek druga część Obiektu także 
przyciąga młodzież. Z boiska do piłki nożnej korzysta codziennie około 80 osób, 
natomiast z drugiej części obiektu około 40 osób, (w tym także część żeńska). Czas 
gry dla jednej grupy wynosi 1 godzinę zegarową, aczkolwiek wydłużenie tego czasu 
powodują spóźnienia bądź nieobecności następnych grup. Są to jednak sporadyczne 
przypadki. Ze względu na zimową aurę liczba uczestników nieco zmalała. Oprócz 
luźnych form gry, które są zdecydowaną większością, do tej pory zorganizowałem  
w porozumieniu z drużynami mecze towarzyskie tzw. potyczki między 
miejscowościami gminy Waganiec.  
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W czasie trwania zajęć uczestnicy przestrzegają zasad i przepisów BHP, (w tym 
zmiana odpowiedniego obuwia przed wejściem na Obiekt, zakaz spożywania 
posiłków i napojów na terenie Obiektu, zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów 
alkoholowych, zakaz wyrzucania śmieci na terenie obiektu itp.). 

Oprócz tejże działalności, od przyszłego 2011 roku będę prowadził także 
różne formy rekreacji ruchowej (aerobik) w celu troski i dbałości o smukłą sylwetkę 
ciała oraz kondycji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia te będą odbywać 
się na Sali Konferencyjnej w Budynku Zaplecza Socjalnego przy Obiekcie 
Sportowym ORLIK 3-4 razy w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb 
organizacyjnych uczestników. 

W skład programu zajęć ruchowych wchodzić będą m.in.: ruch przy muzyce; 
zajęcia wzmacniające wszystkie partie mięśni: uda, pośladki, brzuch, plecy, ramiona; 
treningi specjalistyczne na poszczególne partie mięśni. 
 
W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na obrady przybył radny R.Zwierzchowski – 
godz. 1030 . 

 

Przewodniczący Rady Gminy – podziękował Wójtowi za udzieloną informacje  
i otworzył dyskusję. 
 
Radny J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego przedstawiciele firmy 
brokerskiej zostali do tego przetargu wyłonieni? 
 
Wójt – poinformował, że od szeregu lat jest podpisana umowa z firmą brokerską, 
która zajmuje się formą ubezpieczeniową. Kwestia ubezpieczeń jest to bardzo 
specjalistyczna dziedzina. Niektóre kwestie w potocznym języku nie są w ogóle 
używane, więc nawet ich interpretacja oznacza kłopoty. Uczestniczyła ona również 
w przetargu, chodzi o interpretację tych form ubezpieczeniowych. W przetargu 
występują różnego rodzaju klauzule wyłączające, włączające. Uznał, że przy pomocy 
firmy brokerskiej w przetargu można uzyskać inną ocenę ubezpieczeniową i niższe 
koszty – to jest główny powód, że firma brokerska uczestniczy w postępowaniu 
przetargowym. 
 
Przewodniczący Rady – w przeszłości było tak, że w komisjach przetargowych 
uczestniczył przedstawiciel Rady, sam był członkiem takich komisji. Czy to zgodnie 
z ustawą może być, czy nie może być przedstawiciel Rady w takiej komisji? 
 
Wójt – ustawa o zamówieniach publicznych zmienia się i był rzeczywiście taki 
moment, że był Pan M.Dyko w komisji. Od 8 lat – 9 lat ustawodawca wskazał, kto 
ma być tym członkiem. Z tego powodu z zewnątrz angażować nie może innych osób, 
pozostają tylko pracownicy Urzędu Gminy, wytypowani Zarządzeniem Wójta. 
    
Radny J.Nowak – przypomniał, że był Pan M.Dyko był członkiem takiej komisji, ale 
jak był w Zarządzie Gminy i było to bardzo dawno. 
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Przewodniczący Rady, M.Dyko – poruszył sprawę zachowania młodzieży na Orliku 
w Zbrachlinie, gdzie był świadkiem wulgaryzowania i innego nagannego 
zachowania. 
 
Wójt – przyznał rację radnemu, ale musiałby nająć specjalne służby porządkowe, 
gdyż przychodzą tam osoby dorosłe. 
 
Radny J.Nowak – również potwierdził, że takie sytuacje się pojawiają, ale jest to 
spowodowane, tym, że przychodzą oni wcześniej, niż określona godzina wejścia 
danej grupy, oczekując tak się zachowują. 
Młodzież nasza jest trudna, przeszkadza im, że np. wszystkie lampy się nie palą na 
Orliku, a jest widno. 
Uważa, że z Panem Szałkiem jest dobra współpraca i nadaje się on do tej pracy. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań z sali, podziękował Wójtowi 
za udzielona informację i zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
Ad.6 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie  
Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do 
udzielania ulg. 
Poinformował, że radni w przesłanych materiałach na sesję otrzymali projekt 
uchwały, czy zapytania do jego treści? 
 

Przewodniczący Rady – w związku brakiem zapytań z sali, przedstawił 
uzasadnienie do projektu uchwały. 
 Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
Rada Gminy uprawniona jest do określenia zasad i trybu umarzania należności 
pieniężnych oraz stosowania ulg w spłacaniu tych należności. Dokonanie umorzeń 
czy też innych ulg w spłatach należności według ściśle określonych zasad i procedur 
postępowania zagwarantuje bezpieczeństwo finansów gminy. W szczególności 
pozwoli organowi wskazanemu w uchwale do regulowania nieściągalnych 
wierzytelności. Zapewni również w kontrolowany i ujednolicony sposób udzielanie 
innych ulg przewidzianych uchwałą. Poza tym, w konsekwencji przyczyni się do 
uporządkowania spraw z zakresu windykacji należności. 
 
Projekt uchwały w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 
poz. 404 z późn. zm.) przesłany został do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów w Warszawie. Zgłoszone zastrzeżenia zostały uwzględnione  
w niniejszej uchwale.  
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Następnie zwrócił się z zapytaniem do § 5 projektu uchwały tj. „ Do umorzenia, 
odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym 
uprawnieni są: kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec,”- zwrócił 
się z zapytanie , co to są za jednostki? 

 
Wójt – poinformował, że chodzi tu, o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
i Dyrektorów szkół. 
 
 

Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom 
podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg – stanowi ona zał. 

nr 3 do protokołu, następnie zarządził głosowanie nad tym projektem uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/1010 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do 

udzielania ulg – stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu   
 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Poprosił Skarbnika 
Gminy, D.Roszko o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
  
Skarbnik Gminy – przedstawiła uzasadnienie zmian, o które wnosi Wójt Gminy 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych na rok 2010: 
 

Cyt. „omówię zmiany, najpierw te, które zostały zawarte w dostarczonych 
Państwu materiałach, a następnie kolejne zmiany, które zaszły od momentu 
wysłania materiałów.   
 Wprowadzono do budżetu kwotę 34.590 zł zdeponowaną na rachunku 
bankowym. Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w roku 1999 
na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL z Wrocławia.  Firma ta 
zaprzestała wystawiania faktur. Wspomniane roboty budowlane obejmowały 
przygotowanie pomieszczeń i urządzeń kotłowni olejowych w budynkach 
komunalnych oraz w placówkach oświatowych.  Kwota 34.590 zł obejmuje okres od 
m-ca października do grudnia 2007 r. Zastosowano tu art. 118 KC tj. trzy letni okres 
przedawnienia roszczeń. 
  
Pozyskaną w ten sposób kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów odśnieżania dróg 
gminnych. 
 Konsekwencją nie wykorzystania urlopu przez osoby, którym upłynęła 
kadencja (Wójt 32 dni urlopu oraz Zastępca Wójta 26 dni urlopu) jest konieczność 
wypłaty ekwiwalentu.  
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Na pokrycie zobowiązań wobec pracowników należy wyasygnować łączną kwotę 
22.000 zł ( w tym: na sam ekwiwalent  18.700 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 
2.850 zł oraz składki na Fundusz Pracy 450 zł).  
 Kwoty zaplanowane na zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy 
okazały się niewystarczające, głównie z powodu bardzo srogiej tegorocznej zimy. Na 
pokrycie występujących potrzeb konieczna jest dodatkowa kwota 10.000 zł.  
 
 Realizując wniosek złożony przez Zespół Obsługi Szkół w imieniu 
poszczególnych placówek oświatowych zwiększono plany finansowe na zakup 
opału i tak dla: Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie o kwotę 8.000 zł, Szkoły 
Podstawowej w Brudnowie o 6.000 zł oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach  
o 2.200 zł.   
Zwiększono ponadto o 300 zł środki dla SP Niszczewy na opłacenie kosztów 
wywozu nieczystości płynnych.  
Dokonano również przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami w 
ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 2.750 zł. Zmiany 
pozwolą na pełną realizację planowanych zadań.  
 
 Zespół Obsługi Szkół pismem z dnia 08 grudnia 2010 r. poinformował, iż  
w wyniku dokonanej analizy stopnia wydatkowania środków nie zostaną w pełni 
wykorzystane kwoty w niektórych placówkach oświatowych. Daje to możliwość 
uzupełnienia budżetów szkół jak i Urzędu Gminy o kwoty wnioskowane przez 
dyrektorów szkół oraz Wójta Gminy. Wykorzystano część wskazanych kwot, 
zmniejszając poz. wynagrodzeń osobowych: w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie  
o 18.000 zł, Gimnazjum w Zbrachlinie o 14.000 zł oraz Przedszkola w Zbrachlinie  
o 16.500 zł.  
 
Teraz omówię zmiany, jakie zaszły w ostatnim tygodniu. Zmiany te były 
przedstawiane na piątkowym posiedzeniu komisji budżetu.  
 
 Kwoty otrzymane w ramach dotacji celowych przeznaczono zgodnie z wolą 
Wojewody w następujący sposób tj. kwotę 45.890 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz kwotę 
31.810 zł na wypłatę zasiłków okresowych.  
 Ponadto w ramach planu na realizację świadczeń rodzinnych przemieszczono 
kwotę 464 zł pomiędzy poszczególnym paragrafami klasyfikacji budżetowej, tak, aby 
móc zrealizować w całości zaplanowane zadania.  
 
 Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 14 grudnia 2010 r. do umowy z dnia  
26 lutego 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą 
Waganiec zmniejszono o 2.996 zł środki w ramach dotacji celowej na realizację 
programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział dotacji 
stanowi 60 % całości zadania, przy 40 % udziale budżetu gminy.   
W konsekwencji uległa zmniejszeniu kwota stanowiąca udział gminy o 1.996 zł.  
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Pozyskaną kwotę przeznaczono na realizację innych zadań w zakresie pomocy 
społecznej. Na zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono 
225 zł, natomiast pozostałe 1.771 zł na wypłaty zasiłków stałych. Zasiłki stałe 
realizowane były w okresie I-XI. 2010 r. w ramach dotacji celowej na zadania własne 
gminy, przekazywanej w budżetu Wojewody. Pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. 
Wojewoda poinformował o występujących brakach środków na te zadania w swoim 
budżecie. W związku z tym, iż nie ma możliwości zabezpieczenia zgłaszanych przez 
gminy niedoborów poprosił o zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w miesiącu 
grudniu br. w ramach środków własnych.  
 Również zmniejszono o 738 zł środki własne oferowane przez gminę na 
wypłatę zasiłków celowych na dożywianie w ramach realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. 
Kwotę przesunięto na wypłaty również zasiłków celowych na dożywianie, ale  
w ramach zadań własnych gminy.  
 
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się kwota dochodów jak i wydatków 
budżetowych ogółem oraz w ramach dochodów kwoty dochodów bieżących,  
a w ramach wydatków kwoty wydatków bieżących. Uległy również zmianie kwoty 
dotacji celowych jak i wydatków realizowanych z tych dotacji. Nie spowodowało to 
jednakże zmiany wyniku budżetu jak i źródeł jego pokrycia.  
 
Kwoty po zmianach prezentuje wyłożony dzisiaj przed Sesją projekt Nr II uchwały 
zmieniającej tegoroczny budżet” 
 
Przewodniczący Rady – podziękował, za przedstawione uzasadnienie i otworzył 
dyskusję. 
Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu J.Różańskiego o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały, gdyż Komisja w dniu 28 grudnia br. analizowała 
te zmiany. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu – w związku z proponowanymi zmianami  
w sprawie wydatków i dochodów budżetowych, komisja Budżetowa proponuje 
przyjąć te propozycje, z jednym wyjątkiem- głównie chodzi o wypłatę ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop dla Wójta Gminy i Z-cy Wójta Gminy – jest to kwota  
22 tys. zł. A jak Pani Skarbnik przedstawiła, to Wójt ma 32 dni niewykorzystanego 
urlopu, a jego zastępca 26 dni. 
Zdaniem komisji zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu Pracy – pracownikowi przysługuje 
prawo do całorocznego nieprzepracowanego płatnego urlopu wypoczynkowego. 
Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu nie można również zamienić urlopu 
na ekwiwalent pieniężny. Dlatego Komisja Budżetu proponuje, aby przeciwko tej 
poprawce głosować. 
 
Radna E.Pietrus – poprosiła, aby radca prawny Pani A.Wiśniewska odniosła się do 
wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetu. 
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Radca Prawny – poinformowała, że w większości z obecnych na sali o tym wie, że 
Wójt, z-ca Wójta jest powołany na podstawie wyboru. Powstaje z chwilą złożenia 
ślubowania i kończy się z upływem kadencji, a to ma miejsce z chwilą ślubowania 
nowowybranego Wójta lub tego, który został powołany na następna kadencję. 
Każdy Wójt, w tym przypadku również z-ca Wójta, jak i każdy pracownik ma swoje 
uprawnienia. O tym, co się dzieje w przypadku wygaśnięcie stosunku pracy  
i niewykorzystania urlopu mówi art. 171 Kodeksu Karnego. 
 
Zacytowała ten artykuł:  
„ Art. 171. § 1. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub 
w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi 
przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym 
mowa w § 1, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie 
pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.” 
 
I tak jak wspomniała, to § 3 dopuszcza taką możliwość, i jeżeli chodzi o ten przepis, 
to stanowi on wyjątek od tego, o czym mowa w § 1. 
I teraz tak, może przybliży te przepisy - o ile w § 1 jest mowa o wygaśnięciu 
stosunku pracy i nie ma mowy o podstawie umowy o pracę, czy wyboru, czy 
mianowania. O tyle w § 3 mówi się, że ten wyjątek dotyczy tylko pracowników 
zatrudnionych na podstawie kolejnej umowy o pracę. Wójt mnie jest zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę, tylko na podstawie powołania. 
Jeżeli chodzi o prawo Wójta do urlopu, jest to przesądzone nie tylko tymi 
przepisami, które cytowała i do ekwiwalentu. Jednym z orzeczeń sądu starszych z 
1976 roku. Jak wszyscy wiedza prawo jest takie, jakie jest pozostawia wiele 
wykładni? Jedna z wykładni, to wykładnia, która dopuszcza na podstawie 
porozumienia, czyli dopuszcza zastosowanie tego § 3, natomiast literalne brzmienie 
tego przepisu wskazuje wyraźnie na to, że z chwilą wygaśnięcia kadencji Wójta jego 
roszczenie staje się proceduralne, jeśli nie będzie miał wypłaconego ekwiwalentu, to 
będzie mógł iść z tym roszczeniem do sądu. To literalna wykładnia tego przepisu, 
ponieważ jest mowa o tym, że tego przepisu § 3 absolutnie nie można traktować 
rozszerzająco. To są różne punkty widzenia.  
Zwróciła się do Wysokiej Rady, – jeśli są pytania do niej, jako pracownika 
obsługującego Urząd Gminy, to uważa, że w przypadku wystąpienia Wójta i z-cy 
Wójta o ekwiwalent do Sądu Pracy, to są nikłe szanse obrony tego stanowiska. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – zwrócił się z zapytaniem do radcy 
prawnego, czy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop, czy może tez otrzymać 
ekwiwalent? 
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Radca Prawny – poinformował, że jest tutaj specyficzna sytuacja, Wójt jest 
pracodawcą dla pracowników gminy i jednostek gminnych. 
Czynności z zakresu prawa pracy w poprzedniej kadencji wykonywał 
Przewodniczący Rady, a obecnie jest to Pani Skarbnik. W związku z tym wszelkie 
pytania w tym zakresie nie są skierowane do niej, jest pracownikiem Urzędu Gminy 
bezpośrednio podlegającym Wójtowi Gminy, w związku z tym nie może oceniać. 
Każdy z pracowników ma prawo wykorzystać urlop, a pracodawca ma obowiązek 
tego urlopu udzielić? 
 
Radny R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, kto udziela urlopu w stosunku 
do Wójta? 
 
Radna Prawny – stwierdziła, że w stosunku do Wójta jest Rada, ale jest ona organem 
wieloosobowym i trudno, aby cała Rada podpisała np. wniosek o urlop, czy też inne 
dokumenty. Z tego, co pamięta, to był wytypowany Przewodniczący Rady Gminy  
w poprzedniej kadencji. I do Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji należy 
kierować te pytania. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy plan urlopu 
był sporządzony w Urzędzie? 
 
Wójt – potwierdził, ze był taki plan sporządzony i jest przygotowywany, co roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – to, jeśli tak, to należałoby go wykorzystać. 
Pani Radca Prawny poruszyła słuszną uwagę, że jest pracownikiem Urzędu Gminy  
i jest tu pewna niezręczność, jeśli chodzi o takie konfliktowe i dwuznaczne 
informacje, ponieważ Wójt jest pracodawcą Radcy Prawnego. 
 
Radca Prawny – poinformował, że oczywiście to zaznaczyła, jednak, aby wszyscy ją 
dobrze zrozumieli – jest osobą niezależna, a to, że jest zatrudniona na umowę  
o pracę, to nie traci swojej woli, swojej wiedzy możliwości dawania opinii prawnych. 
Jak powiedziała, jakie są opinie i jakie są poglądy w tej sprawie? 
Jak padło zapytanie do niej, jako radcy prawnego, to udzieliła odpowiedzi.  
Jej zdaniem stanowisko zawężające art. 171 § 3 jest wiążące, ale jest to jej zdanie nie 
wie czy je podtrzymywał sąd, natomiast nie jest ono związane z tym, że Pan Wójt jest 
jej przełożonym. Zaznaczyła, że nigdy przez te lata pracy nie doradziła nikomu  
w ten sposób, że patrzyła pod kątem swoim, prywatnym. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – jeśli się nieprecyzyjnie wyraził, to chodziło 
mu, że Radca Prawny nie ma komfortu pracy. 
 
Radca Prawny – stwierdził, że komfort pracy ma bardzo dobry, a w swoim zawodzie 
ceni sobie niezależność i ma prawo wygłaszać swoje własne poglądy. I niech 
wszyscy wiedzą, że to nie jest niezręczna dla niej sytuacja.  
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Poproszono ją, aby przygotowała się na pytanie, i tak zawsze robi jak ma przesłane 
materiały i ta opinia niezależna od tego, czy jest pracownikiem Urzędu Gminy, czy 
nie. I można skonfrontować z innymi radcami prawnymi, jeśli nie ma do niej 
zaufania. 
 
Wiceprzewodniczący rady J.Różański – stwierdził, że tu nie chodzi o brak zaufania, 
tylko żeby konkludując, są dwa stanowiska jak radca prawny zaznaczył jedno jest 
zawężające wykładnie, a drugie zależy od sądu, czy sąd może przyznać, czy też nie, 
po złożeniu pozwu przez Wójta. 
 
Radca Prawny – przypomniała brzmienie przepisów: 
 
„ Art. 171. § 1. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub 
w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi 
przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym 
mowa w § 1, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie 
pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.” 
 
I tak § 1 mówi o wygaśnięciu stosunku pracy, natomiast § 3 mówi tylko o umowie  
o pracę.   
W związku z tym jak dla niej, jakby ustawodawca chciałby wprowadzić wyjątki,  
i jakby chciał zastosować § 3 do wszystkich stosunków pracy – to nie byłoby użyte 
słowo kolejnej umowy o pracę, tylko kolejnego stosunku pracy. Ale jest to jej opinia 
związana z tym, jak jest odbierane brzmienie przepisów. 
 
Radny J.Nowak - jeżeli ustawodawca mówi, jak słyszymy, to należy wypłacić tą 
kwotę, i o czym tu dyskutować. 
Należy wypłacić gdyż, z-ca Wójta został powołany na VI kadencję, Wójt został 
wybrany na następną kadencję, a tamta się skończyła. 
 
Radca Prawny - nawet, jeśli dopuszcza się ten § 3 i miałby w tej sytuacji 
zastosowanie, to Pan Wójt został powołany na następną kadencję, a z-ca Wójta został 
powołany na następną kadencję przez Wójta, tutaj jest mowa w § 3 o porozumieniu. 
Dopuszczać tą rozszerzoną wykładnię, to musi być zgoda obydwu stron.   
 
Radny M.Grzegórski – stwierdził, że są planowane urlopy, i kto pilnuje tego 
harmonogramu urlopowego wobec Wójta, jeżeli np. on tego urlopu nie 
wykorzystuje? 
 
Radca Prawny – jest to ta osoba, która pełni czynności z zakresu prawa pracy wobec 
Wójta. Za naruszenie odpowiada osoba, która kieruje jednostkę i tak wszystkie 
konsekwencje spadają na Pana Wójta.  
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W poprzedniej kadencji taką osobą był Przewodniczący Rady - Pani M.Szejner,  
a w ostatnim okresie jest to Pani D.Roszko – Skarbnik Gminy. 
 

Radny, R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, czy Wójt pamięta, w jakim 
okresie miał zaplanowany urlop? 
 
Wójt – stwierdził, że nie pamięta, odniósł się do dyskusji i stwierdził, że ta dyskusja 
zmierza do sugestii Pana J.Różańskiego Wiceprzewodniczącego Rady, że jest to 
„kasa”, natomiast nie dyskutuje się nad tym, czy mu się należy ten urlop, czy też nie. 
Tylko dyskutuje się nad przesunięciami budżetowymi.  
Stwierdził, że gdyby celowo chciał sobie zaoszczędzić urlop, to nie byłoby tu 
dyskusji, gdyż w budżecie by tak zabezpieczył sobie kwotę na jego wypłatę. 
Przypomniał terminy, 2 lata wstecz, gdzie jego obecność była obowiązkowa z uwagi 
na inwestycje, w tym okresie przeprowadzone i inne ważne zadania, gdzie jego 
obecność była obowiązkowa. 
Tu chodzi też o budżet gminy, bo może się zdarzyć, że nie zostanie wybrany na 
następną kadencję i wówczas urlop się skumuluje, a będą to już dużo większe 
koszty. Aby nie blokować pewnych działań gminy nie skorzystał z tego urlopu. 
Prosi, aby to tak traktować, a nie „skok na kasę”, bo to tak nie jest. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że pieniądz jest rzeczą wrażliwą i chodzi tu 
o fakt, że radni w budżecie szukają środków finansowych, aby je przesunąć  
z przeznaczeniem na remont dróg, a tu taka kwota. Jest to bardzo, wrażliwa sprawa. 
Nie ujmuje tu pracowitości Wójta, czy jego zastępcy, jednak uważa, że panowie 
mogli ten urlop wykorzystać, uzupełniając się. I dyskutantów, to właśnie zabolało. 
Stwierdził, że Wójt i z-ca Wójta są osobami operatywnymi i te urlopy powinni 
wykorzystać. Wynika z tego, że pracownicy pracujący w Urzędzie Gminy muszą te 
urlopy wykorzystać. Najbardziej tutaj boli ta kwota ekwiwalentu, i można sobie tak 
ułożyć prace i skorzystać z tego urlopu. 
 
Radny, J.Nowak – uważa, że ta dyskusja tu nie była potrzeba, na komisjach 
powinien być ten temat przedyskutowany. A tu takie dyskusje chyba chodzi  
o publikę. 
 
Radny, M.Kołowrocki – stwierdził, że Rada dyskutuje nie na temat, jest punkt 
dotyczący zmian budżetowych, a nie na temat, czy się Wójtowi urlop należy, czy nie, 
czy wykorzystał, czy nie wykorzystał. Jego zdaniem za ten urlop odpowiada 
Przewodniczący Rady V kadencji, częściowo radni. Jak kończyła się kadencja, ta 
sprawa powinna być załatwiona. Wójtowi się kadencja skończyła i tak jak  
w zakładach pracy umowa się kończy, to należy się z zakładem rozliczyć i zakład 
powinien wypłacić wszelkie należności. 
Pan Wójt pójdzie do Sądu i Rada Gminy będzie musiała z odsetkami tą kwotę 
wypłacić. Proponuje zakończyć tą dyskusję i poddać pod głosowanie przyznanie tej 
kwoty, czy też nie. 
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Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do Wójta, czy pracownikom 
Urzędu też Wójt ekwiwalenty wypłaca, czy wysyła na urlopy? 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, o których również 
Wiceprzewodniczący Rady wie wypłata ekwiwalentu za urlop należy się  
w wypadku rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik odchodzi, był taki 
przypadek w tym roku, to wówczas dostaje ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 
Sytuacja Wójta jest inna, gdyż odnośnie pracowników obowiązuje Kodeks Pracy, 
natomiast ustawa o pracownikach samorządowych i akapit Kodeksu Pracy  
o powołaniu. W dniu 2 grudnia skończyła się kadencja Wójta, więc należy to 
odbierać tak, że został odnowa zatrudniony. 
I porównywanie, czy pracownikom wypłaca, czy też nie, jest nie na miejscu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że teraz zrozumiał, że urlop należy się 
Wójtowi nie z Kodeksu Pracy, tylko z innych przepisów, i ma wątpliwości po 
wypowiedzi Wójta. 
 
Radca Prawny – poinformował, że jeśli chodzi o urlop, reguluje to Kodeks Pracy. 
Ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje ona wszystkich kwestii 
związanych ze stosunkiem pracy, i w tym zakresie te prawa i obowiązku reguluje 
Kodeks Pracy.  
 
Radna E.Pietrus – stwierdził, że wydaje się jej , że w tej dyskusji nie chodzi o nic, 
tylko o upokorzenie drugiego człowieka. Pani Mecenas wytłumaczyła, a radni drążą 
i właściwie nie wie, o co, bo to nie jest walka z przepisami, gdyż są one dla 
wszystkich. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do radnego M.Kołowrockiego 
– stwierdził, że mu się podoba jego wypowiedź i on logicznie myśli, ale czy Wójt 
zmienił Zakład Pracy?  Czy się rozstał z Zakładem Pracy?. Czy pozostał w tym 
samym Zakładzie Pracy? 
 
Radny M.Kołowrocki – z tego, co tłumaczyła Pani Mecenas prawo mamy takie, jakie 
mamy. Prosta sprawa, skończyła się kadencja i umowa również wygasła. Co było 
jakby nie został wybrany na VI kadencję? – trzeba by było wypłacić i tak to wygląda. 
A tu jest wina, że nikt nie dopilnował, a głównie Przewodniczącego Rady V kadencji, 
aby urlop został wykorzystany.  
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że Rada Gminy szuka oszczędności, a tu taką kwotę 
planuje się wypłacić za urlop. Z punktu widzenia prawa Wójtowi i Zastępcy Wójta 
należą się te pieniądze. Jeżeli Rada nie wypłaci tej kwoty, to hipotetycznie Wójt idzie 
do Sądu i Sąd Pracy swoim wyrokiem zakwestionuje kompetencje Rady Gminy.  
Z punktu widzenia prawa te pieniądze się należą, a radni 2 godziny dyskutują. 
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Wójt – przypomniał, że dyskusja przerodziła się nie w zmiany w budżecie,  
a w ocenę jego pracy.  
Zaproponował inne rozwiązanie, tzn. zgadza się na ten urlop, zgodnie z sugestią 
Pana Wiceprzewodniczącego, Wysoka Rada nakaże wziąć urlop 32 dni tj. dwa 
miesiące wolnego. 
Stwierdził, że może to wykorzystać, ale sparaliżuje, to pracę gminy, i te jego 
oszczędności wg. Pana Wiceprzewodniczącego urlopowe były spowodowane 
właśnie taką oceną sytuacji i nie może pozwolić sobie na urlop, aby nie sparaliżować 
pracy gminy. To nie jest podanie urzędnicze, gdzie najwyżej to podanie poczeka. 
Tylko jak jest problem czasowo do rozwiązania typu podpisania umowy, czy 
finansowego rozliczenia. Po pierwsze nie może tego scedować, na kogoś innego, bo 
to są jego własne osobiste kompetencje, a po drugie spowoduje straty dla gminy. 
Aby w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady był zadowolony, to dyskutowano by, 
że on ma urlop wykorzystany, ale w skali roku straciła gmina kilkaset, czy kilka 
milionów złotych, bo on nie podpisał umowy o dotację, być może byłoby to lepsze 
rozwiązanie. Poprosił, aby Wysoka Rada zdecydowała się czy ocenia jego osobę, czy 
dyskutuje nad zmianami w budżecie gminy. 
Zdaje sobie sprawę, że to są duże pieniądze, w skali roku również, są to emocje 
związane z tym, że trzeba te pieniądze gdzieś znaleźć, ale nie on ustala przepisy. 
Ustawodawca napisał wyraźnie, że koniec kadencji rozwiązuje wszystkie roszczenia. 
Zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady, że można jego osoby nie lubić, ale 
pewnych faktów nie da się ukryć pod płaszczykiem nielubienia, tylko faktów 
samych w sobie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta, że nikt zamachu na urlop Wójta 
nie robi, nikt o skoku na kasę nie mówił i nikt nie mówił, że te pieniądze się nie 
należą. 
 
Radna E.Pietrus i radna H.Malinowska – stwierdziły, że Wiceprzewodniczący 
Rady, o tym mówił i cały czas, to powtarza, i wszyscy to słyszeli.  
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że jest to dyskusja prawnicza, radca prawny 
wyraźnie podkreślił, że jest wątpliwość do interpretacji art. 171 § 3, a nie o tym, czy 
się należy czy też nie. 
 
Wójt – tu akurat usłyszał Wiceprzewodniczący, to, co chciał, a nie słyszał Pan dalszej 
części. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że tu nie o tym się mówi- to w takim razie, 
po co w Kodeksie Pracy urlop dla Wójta, jak Wójt nie może go wykorzystać. 
 
Wójt – poinformował, że jeśli tak jest dobrze, jak Wiceprzewodniczący mówi, to, po 
co ta dyskusja prasowa, że pozostali Wójtowie i Burmistrzowie mają takie zaległości, 
ani też „skok na kasę” sobie przygotowali, a może nie zostaną wybrani, to, chociaż 
będą mieć te pieniądze.  
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A on sam wie z pragmatyki, że nie mieli, kiedy wziąć, podobnie tak samo jak on sam. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że nie dyskutuje, czy miał Wójt, kiedy 
wziąć urlop, czy nie! 
 
Radna H.Malinowsk – poinformowała, że przez cały czas właśnie 
Wiceprzewodniczący o tym mówi. 
  
Przewodniczący Rady – zarządził 15 min. przerwę godz. 1215    

 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady godz. 1235, i otworzył 
dyskusje, następnie zwrócił się do Pani Skarbnik i zapytał się jak to wygląda 
finansowo, jeżeli chodzi o ekwiwalenty Pana Wójta i Zastępcy? 
 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że dla Wójta jest to kwota 12.367 zł brutto, dla  
z-cy Wójta 6.371 zł brutto. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił Wysoką Radę o przedstawienie wniosków. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z tym, że na Komisji Budżetu zostało 
pewne stanowisko wypracowane, to – składa wniosek, aby wyłączyć kwotę 22 tys.zł 
z propozycji zmian do budżetu, kwotę planowaną na wypłatę ekwiwalentów dla 
Wójta i dla z-cy Wójta. 
  

Radna E. Pietrus – przypomniała wniosek, który zgłaszała wcześniej i ponownie go 
zgłasza - przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010 rok w takiej formie, jaki jest proponowany bez zmian. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, jakie będą konsekwencje, jeżeli Rada 
przyjmie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Budżetu. 
 

Radca Prawny – stwierdziła, że każda uchwała jest sprawdzana- opiniowana przez 
Nadzór Wojewody, jeżeli ten Nadzór uznałby, że ta kwota się nie należy i jest to 
niezgodne z prawem, to zrobi zastrzeżenie do uchwały. 
Jeżeli chodzi o konsekwencje, to nie może przewidzieć, że ktoś wystąpi do Sądu, czy 
też nie. Ale w przypadku wygranej w stosunku do Rady, to wiemy jak to wygląda, 
natomiast przegranej w stosunku do decyzji Rady, to cała kwota, odsetki i koszty do 
wypłaty z budżetu gminy. 
 
Przewodniczący rady – przedstawił zgłoszone wnioski: 
I wniosek - wykreślenie z projektu uchwały pozycji kwoty 22 tys. zł. przeznaczonej 

na wypłatę ekwiwalentu Wójta i z-cy Wójta . 
 
II wniosek - przyjąć projekt uchwały w całości tak jak jest proponowany. 
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Przewodniczący Rady – jako najdalej idący wniosek poddał pod głosowanie 
wniosek I zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Budżetu. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 6 głosami „za”, 8 głosami „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym” odrzuciła wniosek o wykreślenie z projektu uchwały 

pozycji kwoty 22 tys. zł przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentu Wójta i z-cy 

Wójta. 

 

Przewodniczący Rady – zgodnie ze zgłoszonym II wnioskiem i procedurą dalszej 
części tego punktu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2010 rok, w takiej wersji jaką radni otrzymali w materiałach przesłanych na 
opbrady – stanowi on załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 2 głosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr III/11/10 zmieniającą uchwałę  

Nr XXXVII/212/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010- 

stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 
własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. W materiałach radni 
otrzymali projekt uchwały.  
Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 
 

Wójt Gminy – poinformował, że niniejsza uchwała stanowi wyraz dbałości Gminy 
Waganiec o właściwy rozwój wszelkich form aktywności fizycznej, które poprzez 
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub 
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych 
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.  
       Ze względu na zmianę przepisów niniejsza uchwała zastąpi podobną regulację 
prawną dotychczas obowiązującą. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest 
uzasadnione.  
Następnie Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.                    
           

W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju 
sportu w Gminie Waganiec – stanowi on zał. Nr 7 do protokołu.  
Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr III/12/10 w sprawie określenia warunków  

i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie 

Waganiec – stanowi ona zał. Nr 8 do protokołu. 
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Radny R.Zwierzchowski złożył wniosek o przerwę. 
Przewodniczący Rady – zarządził 15 min. przerwę – godz. 1235 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady godz. 1250 , i dokonał otwarcia 
następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. Poinformował, że w materiałach radni 
otrzymali projekt uchwały z ujętymi propozycjami stawek wynagrodzenia Wójta, są 
to propozycje wynagrodzenia, jakie Wójt otrzymywał ostatnio na koniec V kadencji  
i propozycje kwot wynagrodzenia zasadniczego minimalnego i maksymalnego wg. 
widełek.  Przedstawił projekt uchwały – stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję. 
 

Radny W.Marut – przedstawił propozycje do wynagrodzenia Wójta, jako wniosek: 
wynagrodzenie zasadnicze bez zmian  -  4.455,00 zł, dodatek funkcyjny - 500, 00 zł, 
dodatek specjalny - 991, 00 zł, dodatek stażowy – 20% - 891, 00 zł.  Łącznie wynosi to 
-  6.837,00 zł (brutto).        
W miarę możliwości współpracy ten dodatek funkcyjny może ulec zmianie. 
 
Radna H.Malinowska – zwróciła się z zapytaniem skąd radny wziął tą kwotę 500 zł 
dodatku funkcyjnego? 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że jest to wniosek radnego W.Maruta. 
 
Radna E.Pietrus – poinformowała, że jest za przyjęciem stawek proponowanych  
w projekcie uchwały tak, jakie było wynagrodzenie na koniec V kadencji. Zwróciła 
się do Pani Skarbnik, jaka to jest kwota netto? 
 
Skarbnik Gminy – poinformował, że jest to kwota 5.800,00 zł, netto.  
 
Radna E.Pietrus – stwierdziła, że w innych gminach Wójtowie mają dużo większe 
wynagrodzenia. 
 
Radny J.Różański – poinformował, że w innych gminach nie wypłacają urlopowego. 
 

Radny R.Zwierzchowski – stwierdził, że co Gminę Waganiec interesują inne gminy, 
są one bogatsze i są biedniejsze. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, w poprzedniej kadencji Rady były próby 
obniżenia Wójtowi pensji, i chciałby się zapytać, na jakiej podstawie była taka 
decyzja. 
 
Przewodniczący Rady – chodziło konkretnie o wynagrodzenie zasadnicze, to był 
przekroczony ten próg, który był przyjęty – było to poniżej minimum zasadniczego 
wynagrodzenia. Wojewoda wówczas uchylił uchwałę. 
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Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że pozwoli sobie wyjaśnić radnemu, że 
wówczas uchwała była przyjęta zgodnie z prawem, natomiast w międzyczasie 
politycy w Warszawie zmienili rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia. To jest 
wina polityków, którzy w Warszawie rządzą i dlatego ta uchwała była niezgodna  
z prawem i musiała Rada Gminy ją zmienić. Po prostu podnieśli kolegom 
Burmistrzom i Wójtom najniższe wynagrodzenie. 
Było to odgórnie narzucone Radzie, po prostu Rada uchwala, ale minimum narzucili. 
 
Wójt – zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady, aby nie wprowadzał obecnej 
Rady Gminy w błąd, gdyż ten próg już istniał wtedy, przy podejmowaniu tej 
uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że jest to trudno teraz powiedzieć, gdyż 
przepisy się zmieniają. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem do radnego W.Maruta, gdyż wspomniał 
on, że „ w miarę postępującej współpracy dodatek funkcyjny będzie podwyższony”, 
– co radny rozumie pod tym pojęciem „ postępująca współpraca”? 
 
Radny W.Marut – poinformował, że jest to współpraca z radnymi i ze 
społeczeństwem gminy – taki wniosek złożył. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z pytaniem, czy jest ustalony minimalny dodatek 
funkcyjny dla Wójtów? 
 
Radca Prawny - poinformował, że w zeszłym roku zmieniło się rozporządzenie 
ustalające tabele wynagradzania minimalnego wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy, w tym Wójta i z-cy Wójta. Poprzednie przewidywało minimalna stawkę tzn. 
widełki, obecne przewiduje tylko maksymalna stawkę. I maksymalna stawka 
dodatku funkcyjnego dla Wójta wynosi 1900, 00 zł. 
 
 Radny P.Kosik – stwierdził, że z góry nie można zakładać, że praca z Wójtem się nie 
będzie układała. On zakłada, że współpraca się będzie układać, dlatego składa 
wniosek – proponuje przyjąć tak jak jest w projekcie uchwały wg. wynagrodzenia na 
koniec V kadencji, i wówczas przyjąć, że jak się nie będzie układała współpraca, to 
obniżyć ten funkcyjny. 
 
Radca Prawny – stwierdził, że w uchwale nie może być ujęty zapis: „w miarę 
postępującej współpracy”, ani „w razie nieukładającej się współpracy”. Nieukładany 
jest regulamin premiowania, aby były takie zapisy. W uchwale należy przyjąć 
kategorie cyfr. 
Od 2008 roku Orzecznictwo Sądu dopuszcza taką możliwość, wcześniej była taka 
tendencja. I obecne sądy dopuszczają taką możliwość o zmianie dodatku 
funkcyjnego w każdą stronę. 
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Radny P.Kosik - zaproponował, aby każdy z radnych się wypowiedział, dlaczego 
jest za obniżeniem, lub za podwyższeniem tego dodatku. 
Składa to, jako wniosek. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że skoro radny W.Marut złożył wniosek, to 
należy go przegłosować jak Pani Radca Prawny zauważyła dyskutujemy nad 
cyframi- radny podał konkretne kwoty, to głosować należy wniosek. Raz radni są 
przeciwko dyskusji, później za dyskusją. 
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że jak pozwoli sobie zauważyć, to radny nie był 
przeciwny dyskusji, co miało miejsce przed godziną, teraz jest obniżenie rangi 
dyskusji i stwierdza się, że ta dyskusja nie ma racji zaistnienia. Dlaczego, bo jest 
mniej ważna od tamtej? 
 
Wiceprzewodniczący Rady –stwierdził, że jak on przedstawił, „ratio legis” pewnego 
rozumowania. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, – co znaczy to słowo „ratio legis” ?, gdyż 
on i pozostali obecni na sali mogą nie rozumieć, co to znaczy. 
  
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że są trzy wnioski zgłoszone, ale Pan 
Wiceprzewodniczący Rady chce tylko wniosek radnego W.Maruta głosować  
i uważa, że nad innymi wnioskami radni mają nie dyskutować.   
Uważa, że wniosek radnej E.Pietrus i radnego P.Kosika jest taki sam i powinien być 
również przegłosowany.  
Radny Kosik zgłosił również inny wniosek, wówczas jak przejdzie to radni się 
wypowiedzą, jak nie to nie będzie dyskusji. I będą inne wnioski głosowane. 
 
Radca Prawny – poinformował, że dodatek funkcyjny, o którym mowa była miał 
maksymalne wskazanie 1900, 00 zł, natomiast załącznik nr 2 do Rozrządzenia 
wynagradzania pracowników samorządowych wskazuje, że tabela stawek dodatku 
funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wynagradzania, czyli 
stawka dodatku funkcyjnego musi stanowić procent najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w załączniku nr 2 jest tabela stawek dodatku 
funkcyjnego i jest stawka od 1 – 9, przy każdej np. przy 1-  jest do 40% zasadniczego i 
tak przy 2 - do 60% zasadniczego najniższego w tabeli dla pracowników 
samorządowych. 
I nie można podać kwoty 500 zł, tylko np. 50% najniższego, czyli to będzie 550, 00 zł, 
trzeba to przeliczyć na procenty i jednocześnie zmieścić się do kwoty 1900, 00 zł. 
Należy przyjąć kwotę i przełożyć ją na procenty. Propozycja 500 zł, to jest 45, 45%.  
Podała inne wyliczenie procentowe, jeśli będzie 45%, to będzie kwota 495, 00 zł, jeśli 
będzie 50%, to będzie kwota 550, 00 zł.  
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Radny J.Nowak – stwierdził, że obniżając wynagrodzenie Panu Wójtowi, to jest on, 
jako radny już piątą kadencję i Wójt również. Jego zdaniem jak był pierwszą 
kadencję, to powinien dostać niskie wynagrodzenie i stopniowo, co kadencję 
powinno mu się je zwiększać.  
Ten człowiek pracuje, są wyniki, co widać i zostawia to Wysokiej Radzie – niech 
podejmie decyzje, co do tej propozycji zmiany wynagrodzenia.  
Uważa, że jest to głupotą coś zabierać, bo jeśli będzie Rada widziała, że Wójt nie 
pracuje, to można mu zabrać na następny rok, są to stare pieniądze, jest to złośliwość 
tak nie można. Stwierdził, że przy głosowaniu będzie wstrzymujący. 
 
Radna H.Malinowska – złożyła wniosek o utrzymanie wszystkich stawek 
wynagrodzenia na obecnym poziomie. 
 
Radny R.Zwierzchowski – poinformował, że jest podana uchwała maksymalne, 
minimalne, teraz się dowiaduje, że są tabele, dlaczego radni ich nie otrzymali? 
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że każdy radny jest w Komisji Rady i komisje pracowały 
nad oszczędnościami przy projekcie budżetu z przeznaczeniem ich na drogi gminne, 
wiaty i itp., były one przyjęte z różnych działów i się znalazły, te oszczędności. 
Dlaczego na posiedzeniach komisji nie było to tak gorąco dyskutowane w sprawie 
obniżenia pensji rozumie, że można wszędzie szukać oszczędności, ale znalezienie 
tych kwot wydaje się dużym osiągnięciem każdej z komisji. 
A tu nie było dyskusji, a teraz jest mowa o obniżeniu wynagrodzenia. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że jeżeli zostało przegłosowane 22 tys. zł, a tu teraz jest 
dyskusja o 3 tys. zł, to my, jako Rada Gminy ośmieszamy się. 
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że każda dyskusja jest ważna, ale, po co są komisje, coś 
się ustala, a tego tematu nie było. Komisje są po to, aby usprawnić prace gminy- przy 
budżecie komisje zaoszczędziły 100 tys. zł, a tu się dyskutuje nad taką kwotą i oceną 
Wójta. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że prace w komisjach są ważne, aby wypracować 
pewne ważne tematy. Jest zwolennikiem takich debat, rozważań. Uczestniczył we 
wszystkich posiedzeniach i dla niego było to bardzo ważne. 
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że na Komisji Budżetu, której jest członkiem była 
dyskusja na temat kwestii wynagrodzenia dla Wójta i wówczas padły takie słowa, że 
„pozostawić wynagrodzenie tak jak jest, w poprzedniej kadencji nie udało się 
obniżyć, lepiej dać sobie z tym spokój”.  
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że radny podniósł kwestie, że coś na 
Komisji Budżetu było ustalane, to należy radnemu, przypomnieć, że na temat 
ekwiwalentu też było ustalane, to pewną niekompetencję radny wykazuje. 
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Wójt – stwierdził, że po raz drugi uczestniczy w dyskusji nad swoją osobą i to takiej 
negatywnej dyskusji. Rada Gminy w tej chwili ocenia z punktu widzenia 
politycznego. Nikt nie spytał jak jego osoba kształtowała się w pracy w poprzedniej 
kadencji. 
Natomiast wynik jego wynagrodzenia, to nie jest wynik negatywnej oceny, gdyż 
radny Marut pyta „jak będzie wyglądała współpraca? Czyli co? Jak np. założy Wójt 
lampę w Wiktorynie, to będzie dobra współpraca? Jak nie założy tej lampy, to będzie 
zła współpraca? 
Przypomniał Wysokiej Radzie, że posiada również własne kompetencje. Jednym 
znacznikiem tych kompetencji jest odpowiedzialność – nie to, co radni podejmują 
tylko za to, co on sam wykonuje.  
Odpowiada za prawie 14 mln budżet. Każdy jego podpis, to ma na tzw. „plecach” 
kłania się prokurator. I należy wziąć to również pod uwagę, a nie tylko sympatie, czy 
antypatie polityczne. 
Następnie opuścił obrady, aby nie przeszkadzać w dalszej dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady – zarządził 10 min. przerwę, godz.1320 
 
Po przerwie o godz.1340 przewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Skarbnika 
Gminy o przedstawienie kwot dotyczących dodatku funkcyjnego. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że kwoty dodatków funkcyjnych wahają się od  
275 zł do 1.100 zł. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że w pierwszej kolejności głosowanie 
odbędzie się nad wnioskiem radnego Maruta, przy 50% dodatku funkcyjnym  
tj. 550 zł, na co radny wyraża zgodę. Gdyż przyjęty będzie, dod. funkcyjny 
procentowo. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 8 głosach „za” i 7 głosach „przeciw” 

przyjęła wniosek radnego Maruta – 50% dodatku funkcyjnego.  

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła przeliczenie wg. przyjętego wniosku przez Radę 
Gminy, tj. wg. II stawki - 50% dodatku funkcyjnego:  
- wynagrodzenie zasadnicze -  4.455,00 zł,  
- dodatek funkcyjny (wg. stawki 2 - 50%) - 550,00 zł,  
- dodatek specjalny (20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego) -  1.001,00 zł,  
- dodatek stażowy – 20% - 891, 00 zł.   
Łącznie wynosi to -  6.897,00 zł (brutto).        
 
Radna H.Malinowska – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego wniosek radnego 
Maruta został przegłosowany, a jej wniosek nie został przegłosowany? 
 

Przewodniczący Radny – stwierdził, że był to wniosek najdalej idący. 
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Radna H.Malinowska – poinformowała, że każdy wniosek powinien być 
głosowany, i dlaczego jej wniosek nie był najdalej idący. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały  
i rozpatrywany był jako najdalej idący wniosek radnego Maruta, jak był wniosek 
również zgłoszony o przegłosowanie projektu uchwały w takiej wersji w jakiej był 
przedstawiony, to który jest ważniejszy? – poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie. 
 

Radca Prawny – radny zwrócił się z zapytaniem, który wniosek najdalej idący?,  
to zależy od Rady, czy wynagrodzenie ma być niższe, czy wyższe, tj. wg. Wysokiej 
Rady – ustalono, że będzie głosowany wniosek r.Maruta. Pan Przewodniczący ustala 
przebieg głosowania i taką decyzję podjął, a radni nie wnieśli żadnych uwag, co do 
tego.  
Następnie każdy radny będzie głosował uchwałę ze składnikami wynagrodzenia 
przyjętego wniosku r.Maruta, wówczas każdy radny może podnieść rękę „za”, 
„przeciw” jak i „wstrzymując się”. 
 
 Przewodniczący Rady – przedstawił II projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec z uwzględnieniem przegłosowanych 
propozycji – wniosek radnego W.Maruta – stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 8 głosach „za” i 7 głosach ”przeciw” 

podjęła uchwałę Nr III/13/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjecie 
uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin 
Ziemi Kujawskiej.  
Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia. 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Związku Gmin 
Ziemi Kujawskiej, w skład Zgromadzenia Związku wchodzą obligatoryjnie 
burmistrzowie i wójtowie gmin: po jednym przedstawicielu w gminach liczących do 
5 tys. mieszkańców, po dwóch przedstawicieli w gminach liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców. 
Przedstawicieli w gminach wybiera zainteresowana rada gminy (w formie uchwały). 
Osoby wchodzące w skład Zgromadzenia są przedstawicielami gmin  
w Zgromadzeniu. Każdy przedstawiciel w Zgromadzeniu ma jeden głos. Kadencja 
Zgromadzenia upływa z dniem wyboru do rad gmin. 
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Członkami ZGZK są gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, 
Nieszawa, i gminy wiejskie: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek , 
Waganiec, Zakrzewo. 
Przewodniczący Rady - poprosił o zgłoszenie kandydatur.  
 

Radny Jerzy Nowak – zgłosił kandydaturę Marcina Grzegórskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący rady – w związku z brakiem innych kandydatur przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Kujawskiej z uwzględnioną kandydaturą radnego M.Grzegórskiego – 
stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/14/10 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Kujawskiej- stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Ad.11 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu tj. zapytania i interpelacje 
radnych, udzielił również głosu sołtysom obecnym na sali. 
 
Sołtys N.Zbrachlina Szudzik H. – zwróciła się z zapytaniem, kto powinien 
odśnieżać chodnik przy szkole w Zbrachlinie?,  gdyż dzieci idą ulicą. 
 

Wójt – poinformował, że powinien to robić właściciel posesji, do której przylega ten 
chodnik. 
 
 Sołtys Włoszycy E.Marciniak – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie wiata, przy 
sklepie we Włoszycy dla dzieci dojeżdżającej do szkoły, jest to wniosek dawno 
zgłoszony. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – stwierdził, że jak wspomniał radny Kosik były robione 
przymiarki do projektu budżetu na 2011 r. – zwraca się z zapytaniem ile jest 
przeznaczone środków finansowych na remont tych gminnych dróg? 
 

Przewodniczący Rady M.Dyko – poinformował, że poszczególne komisje, te 
problemowe obradowały nad projektem uchwały na 2011 rok – będzie on 
przedstawiony w dniu 29.12.2010 r. na obradach najbliższej sesji. 
 

Wójt – poinformował, że w projekcie budżetu jest ujęta kwota 210 tys. zł  
z przeznaczeniem na drogi, natomiast poszczególne komisje znajdowały pozycje do 
wykreślenia i przeniesienia tych środków na remont dróg. 
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Odnośnie wiaty poinformował, że w obecnych warunkach jest to niemożliwe, 
natomiast przypomniał, że ta wiata nie była planowana w wydatkach budżetowych 
w 2010 r., obiecał tylko, że w miarę możliwości się ją zamontuje, wcześniej niż na 
wiosnę, to nie może być zrealizowana, zresztą trzy wiaty są ujęte w budżecie do 
postawienia w roku przyszłym.  
 
Ad.12 

Przewodniczący Rady - zgodnie z następnym punktem wolne wnioski udzielił głosu 
wszystkim obecnym na sali. 
 

Radny M.Kołowrocki – zgłosił wniosek, aby do obwodu Brudnowo, Konstantynowo 
dołączyć sołectwo Wiktoryn, wówczas byłby obwód dwumandatowy. Mieszkańcy 
Wiktoryna mają utrudnienie, gdyż obwód do głosowania jest w Sierzchowie.  
Tak było kiedyś i było to dobre rozwiązanie. Wnosi, aby to już funkcjonowało  
w następnych wyborach.  
 
Następny wniosek, to zwołać sesję wyjazdową i dokonać przeglądu wszystkich dróg 
na terenie gminy, przez wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy, gdy pozwolą na to 
warunki atmosferyczne.  
 
Wnosi również, aby Komisja Oświaty dokonała objazdu wszystkich szkół na terenie 
gminy i trasy autokarów szkolnych.  
 
Realizując wniosek sołtysa Konstantynowa, J.Wiwatowskiego zgłoszony  
w V kadencji Rady Gminy, aby powołać komisję z Rady Gminy i sołtysów w celu 
kontrolowania przywożonego materiału na drogi gminne. 
 
Radny W.Marut – poinformował, że drogowskazy w m.Wiktoryn źle wskazują, są 
one ustawione z trasy E-1 w jednym kierunku, co wprowadza błąd np. straż, policje  
i pogotowie, gdyż były takie przypadki. Tak samo to wygląda w m.Brudnowo. 
Składa wniosek o zmianę tego oznakowania. 
 
Poinformował, że jest brak oświetlenia w m.Wiktoryn , wnosi o naprawę oświetlenia 
na skrzyżowaniu w miejscowości Wiktoryn Nr 1, i naprawa lampy oświetleniowej  
nr 101-112 oraz naprawa oświetlenia w miejscowości Józefowo ( przy posesji 
Państwa Andrzejewskich). 
 
Radny J.Nowak – zwrócił uwagę na samochody do odśnieżania z Zarządu Dróg 
Powiatowych, które jeżdżą z podniesionym pługiem. Taka sama jest sytuacja, gdzie 
jest skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną przy Urzędzie Gminy, gdzie 
przejeżdżał samochód i nie posypał tego skrzyżowania, a obecnie samochody nie 
mogą tam podjechać, gdyż jest tam znak stop i po zatrzymaniu jest problem. 
 
Radna E.Pietrys - potwierdziła taką sytuację. 
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Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – poinformował, że przy posesji Państwa 
Lamparskich jest zagrożenie dla przejeżdżających samochodów, gdyż jest tam 
uszkodzony mostek i jezdnia się zarwała. 
Składa wniosek o naprawę mostku przy posesji Państwa Lamparskich  
w m. Zbrachlin i posypanie tego odcinka piaskiem. 
 
Składa również wniosek o naprawę mostku na odcinku Nowy Zbrachlin - 
Kaźmierzyn w kierunku posesji Pana Katolik, który jest również uszkodzony. 
 
Poinformowała, również, że jadąc od Nowego Zbrachlina w kierunku Bertowa jest 
uszkodzony kanał, i jest też niebezpiecznie. 
 
Sołtys Wiktoryna Sobieraj – stwierdził, że trwa budowa autostrady i w niedługim 
czasie będzie wieś Wiktoryn podzielona, dlatego wnosi o zamontowanie dwóch 
tablic sołeckich po obu stronach nowobudowanej autostrady w m.Wiktoryn. 
 
Radny P.Kosik – składa wniosek o umieszczenie tablicy ogłoszeniowej  
w m.Sierzchowo - obecnie obwieszczenia są wieszane przy sklepie, w sklepie u Pani 
Sołtys. Obecna stara jest zniszczona, wnosi o jej przestawienie i umieszczenie nowej, 
estetycznej tablicy ogłoszeniowej. 
 
Poinformował, że drogowskazy w kierunku Raciążka i Nieszawy są poniszczone, 
albo je zlikwidować, albo właściwie oznakować te trasy dojazdu do tych 
miejscowości. Dlatego składa wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych 
o właściwe oznakowanie drogi powiatowej w miejscowości Sierzchowo – centrum. 
 
W miarę upływu okresu zimowego, składa wniosek o postawienie wiaty dla dzieci 
dojeżdżającej do szkoły w miejscowości Sierzchowo (przy posesji Pana 
Maciejewskiego). Dzieci są zobligowane do dowozu w centrum wsi, a w praktyce to 
autokar zatrzymuje się również przy posesji Pana Maciejewskiego, bo czekają tam 
dzieci, – jeżeli będzie problem z kosztami, to tez może pomóc, materiały budowlane 
ma w sklepie i może wesprzeć te prace. 
 
Proponuje też w formie wniosku, aby wystosować pisma do właścicieli rowów 
melioracyjnych o wyczyszczenie ich, wycięcie dzikich gałęzi, i dbanie o nie przez 
cały okres tam gdzie one przylegają wzdłuż linii melioracyjnej. 
 
Radny J.Nowak - złożył wniosek, aby ul.Wspólna w Wagańcu na Osiedlu była 
odśnieżana ciągnikiem gminnym, jeżeli jest nadana ulica, to uważa, że należy też ją 
odśnieżać. Jeżeli byłby ten wniosek pozytywnie załatwiony, to mieszkańcy byliby 
wdzięczni. 
 

Radna E.Pietrus – poinformował, że jest za zgłoszonym wnioskiem przez radnego, 
gdyż są tam problemy z dojazdem, jest to odcinek nienależący do posesji. 
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Radny R.Zwierzchowski – składa wniosek o uporządkowanie oznakowania na 
skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy (przy posesji Pana Olenderskiego) – 
zlikwidować znak „stop”, a wprowadzić znak „skrzyżowanie równorzędne”. Jego 
zdaniem nie powinien być tam znaku „stop”, tylko powinno być tam skrzyżowanie 
równorzędne i wtedy jadący od strony Łówkowic będzie zobowiązany, żeby 
zwolnić. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – poinformował, że w stronę miejscowości 
Niestuszewo nie pali się 5 lamp.  
Składa wniosek o naprawę lamp oświetleniowych w m.Sierzchowo ( 5 lamp). 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – złożyła wniosek o położenie chodnika wzdłuż 
ul.Dworcowej tj. w kierunku Piekarni i w kierunku dworca PKP – ponowienie 
wniosku z poprzedniej kadencji.  
Poinformował, że w kierunku piekarni jest tan niezabezpieczony kanał, i jest tam 
bardzo niebezpiecznie. 
 
Sołtys Niszczew T.Jóźwiak - złożył wniosek o zamontowanie oświetlenia na 
skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy. 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak – złożył wniosek o założenie wiaty przy sklepie  
w miejscowości Włoszyca. 
Złożył również wniosek o odwodnienie rowów w miejscowości Włoszyca wzdłuż 
drogi powiatowej. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbańskiego – poinformował, że po przebudowie jedynki 
przepusty zostały zrobione i ta woda z jedynki wylewa się mieszkańcom na pola  
i powstają stawy. Przyczyna tego jest brak pogłębionych rowów. 
Składa wniosek o udrożnienie rowów przy drodze krajowej E-1 w miejscowości 
Siutkowo. 
 
Poinformował, że jest problem z odśnieżaniem i zgłaszaniem tego jak Urząd Gminy 
jest nieczynny, gdyż mieszkańcy nie wiedzą, do kogo to zgłaszać.  
Złożył wniosek o usprawnienie sprawy zgłaszania potrzeb odśnieżania dróg na 
terenie gminy, podanie osób do kontaktu. 
Zwrócił się do Wójta z zapytaniem, jak przedstawia się sprawa tego zjazdu  
w m.Siutkowo. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, czy przetarg na 
budowę ścieżki rowerowej się odbył? 
 
Wójt – poinformował, że w najbliższym czasie na posiedzeniu Związku Gmin Ziemi 
Kujawskiej się odbędzie. 
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Radny W.Stefańskiego – poinformował, że obliczył, iż elektryczne zegary przez  
4,5 godz. na dobę mają oszczędności, dlatego uważa, że należy fotokomórki 
skasować , a pozakładać właśnie te elektryczne zegary. Taki zegar kosztuje ok. 200 zł 
i zamontowanie ok. 500 zł, koszty. 
 
Złożył oficjalny wniosek o zamontowanie zegarów do regulacji pracy oświetlenia 
ulicznego i zdemontowanie fotokomórek. 
 
Wójt – poinformował, że fotokomórek na terenie gminy jest niewiele i tylko na 
obwodach gdzie są 3-4 słupy. Zegar pełnowartościowy, kosztyje ok. 600 zł  
i założenie jego ok. 300 zł, gdyż trzeba będzie to zlecić Energetyce. 
 
W sprawie zjazdu poinformował, że odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych jest taka, że skrzyżowanie pozostanie do zaprojektowania w II etapie, 
kiedy będzie robiona II część tej jedynki w kierunku Torunia. Do tego czasu będzie 
utrzymany zjazd w takim kształcie, w jakim obecnie jest. Natomiast 
przeprojektowanie z tego skrzyżowania zostało zapewnione pisemnie, gdyż takie 
pismo otrzymał, a będzie realizowane w II etapie, przy realizacji II odcinka. 
 
Przewodniczący Rady Gminy M.Dyko – poinformował, że są posesje np. 500 m. od 
drogi gminnej, gdzie mieszkańcy mają problemy z ich odśnieżaniem, i można podjąć 
decyzję, że pod względem konieczności, trudnej sytuacji o tym odśnieżaniu sprzętem 
gminnym. 
W pierwszej kolejności odśnieżanie dróg gminnych, dojazd autokarów do szkoły, 
rozumie to, ale jednak są też wyjątkowe sytuacje. 
Dlatego składa wniosek o uporządkowanie sprawy odśnieżania na terenie gminy 
pod względem kolejności i pierwszeństwa, a w dalszej kolejności w miarę 
możliwości prywatne odcinki, tam gdzie są sytuacje wyjątkowe.  
 
Odniósł się do wypowiedzi r. Nowaka, który wspomniał o utrudnieniu tego 
podjazdu, gdyż jest znak „stop”, w okresie zimowym jest to wielkie utrudnienie. 
Rozumie, że ten znak jest potrzebny, ale w okresie zimowym jest utrudnieniem. 
Złoży również wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o utrzymanie 
dróg powiatowych w okresie zimowym – uporządkować odśnieżanie dróg 
powiatowych i skrzyżowań. 
 
Poinformował również, że będzie zapraszał na posiedzenia sesji Starostę 
Powiatowego, radnego Powiatowego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 
 

Radny J.Nowak – poinformował, że można by było zaprosić również 
przedstawiciela województwa odnośnie oznakowania dróg, które są źle ustawione 
np. znak „ustąp” zlikwidować na skrzyżowaniu przy Urzędzie, gdzie w okresie 
zimowym nie można podjechać jest ślisko. 
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Wójt – poinformował, że nikt z województwa nie zatwierdzał tego znaku, tylko kilka 
miesięcy Wysoka Rada poprzedniej kadencji zatwierdzała organizację ruchu tymi 
zmianami. Organizacja ruchu drogowego zatwierdza się na cały rok, i cała procedura 
organizacji ruchu trwa ok.3-4 m-ce. Rozumie, że jest to kłopot, ale ten znak powstał  
z jednego powodu, jak zwiększenie bezpieczeństwa. 
Jeżeli chodzi o problem z podjazdem, to może pomóc poprzez zebranie tego 
zmielonego śniegu i posypanie piaskiem. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że jest to droga powiatowa, to niech Zarząd Dróg 
Powiatowych zrobi rondo bezkolizyjne, proponuje złożyć taki wniosek, pod 
rozważenie. 
 
Wójt - stwierdził, że rozumie Pana Przewodniczącego odnośnie odśnieżania 
prywatnych posesji i robi to, jednaki, pozostawił to do swojej gestii i żaden 
pracownik nie podejmie decyzji, są to przypadki gdzie są osoby starsze samotne  
i chore. 
Zdarzają się też przypadki, gdzie w tygodniu zgłasza się ok. 30 osób, które nagle 
jadą do szpitala, często jest to nieprawda, albo ktoś nie może z garażu wyjechać. Miał 
też telefony, gdzie jest starsza osoba i mieszkający z nią inni domownicy, i ona 
dzwoni o odśnieżanie, bo nikt inny nie może wziąć w rękę łopaty do odśnieżania,  
i jest to niekiedy zwykłe naciąganie. 
W sprawie ul.Wspólnej, to nie jest tak, że nadana ulica, to należy odśnieżać, jest to 
teren Wspólnoty, nie jest to droga gminna, ale też nie stwierdza, że nie odśnieży, 
jednak nie jest to obowiązkiem, gdyż nadana jest ulica. 
Nie może tu powiedzieć, że wszystkie drogi prywatne będą odśnieżane. 
 
W sprawie niepalących się lamp, to może powiedzieć, że w tej chwili jest tzw. mała 
wojna z Energetyką, gdyż ona postanawia na swoim, że przyjmuje zgłoszenia i nic 
nie robi. Gmina zamawia zmianę przesterowania, naprawę lamp, one są 
przyjmowane, ale nienaprawiane. Energetyka powołała z dniem 1 stycznia 2010 r. 
nową Spółkę Energa Oświetlenie i próbuje tymi niechęciami napraw, a tym samym 
złością społeczeństwa oddziaływać na Wójtów, aby podpisali niekorzystne umowy. 
Koszt konserwacji 1 punktu został wyceniony na 12, 50 zł brutto na m-c, a gmina ma 
tych punktów ok.500.  
Jeżeli Wysoka Rada uważa, że stać gminę na to, to podpisze taką umowę i wówczas 
może się zmieni podejście Energetyki. 
Rozumie zdenerwowanie mieszkańców, jednak tak wygląda sytuacja z Energetyką  
i nie wie jak to się skończy, pobliskie miny również czekają i nie podpisują tych 
umów, i mają również takie problemy jak w naszej gminie z oświetleniem ulicznym. 
 
Odnośnie zaoszczędzenia środków finansowych, że pracowały Komisje Rady Gminy 
i zaoszczędziły w projekcie budżetu, to nie są oszczędności, tylko zabranie z innych 
inwestycji i przeniesienie tych środków na naprawę dróg. 
Poinformował, że w niedługim czasie będzie zwiększony budżet na oświetlenie, 
gdyż w prezencie otrzymujemy ok.40 lamp przy jedynce.  
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Jeżeli się rozpocznie budowa II części, to dostaniemy ich ok. 50 szt. I te lampy będzie 
trzeba przyjąć, nie będą one na naszym stanie, ale będzie gmina płacić za ich 
naprawy i oświetlenie. 
Do Zarządu Dróg Powiatowych oczywiście będzie się zwracał z tymi uwagami, 
które zostały zgłoszone. Odnośnie propozycji radnego Zwierzchowskiego, to jest 
innego zdania. Gdyż niezależnie, czy będzie skrzyżowanie „równorzędne”, czy 
„stop” – to faktem jest, że przeszkadza ten budynek, przez którego nic nie widać,  
i koniecznością jest się zatrzymać, jednak poruszy również tą sprawę. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – zwróciła się z zapytaniem, gdy w okresie wolnym od 
pracy zaśnieży, to, do kogo mieszkańcy mają się zwracać o pomoc?. 
 
Wójt - poinformował, że jego telefon i z-cy Wójta są znane i do nich wykonywać te 
telefony, a później zostanie powiadomiony operator tego sprzętu, jednak trzeba 
uzbroić się w cierpliwość, gdyż jak jest odśnieżane w jednym końcu gminy, niestety 
operator tego nie zostawi i się nie przemieści dalej. 
 
W sprawie zapytania odnośnie zalewania pól z odcinka jedynki, to w tym tygodniu 
ma spotkanie w sprawie melioracji i używania dróg gminnych, to również poruszy 
ten problem. 
 
Poinformował, że radny P.Kosik, poruszył temat oczyszczania rowów 
melioracyjnych, to na terenie naszej gminy nie działa żadna Spółka Wodna. 
Natomiast z mocy prawa przy takiej sytuacji, gdzie nie ma tej Spółki, to każdy 
użytkownik urządzeń melioracyjnych jest zobowiązany do ich konserwacji  
i naprawy. 
Jest to zapis tylko prawny w formie ustawy, gdyż niewiele osób o to dba. Ze 
skargami przychodzą nie Ci mieszkańcy, którzy nie czyszczą, tylko Ci, którzy dbają 
pogłębiają, gdyż do niech napływa ta woda i nie ma odpływu. Kilka lat temu 
próbował pomóc, aby rolnicy powołali Spółkę Wodą, gdyż nie jest to jego rola, jako 
zarządcy, tylko jest to stowarzyszenie użytkowników. Wówczas podeszli rolnicy do 
tego lekceważąco, i odebrali, jako wyłudzenie dodatkowych pieniędzy. 
Natomiast faktem jest, że urządzenia nie będą działać. Mało tego w budżecie 
Wojewody i budżecie Marszałka, co roku są pieniądze do wzięcia właśnie na 
konserwację i budowę takich urządzeń, ale warunek jest jeden – muszą powstać 
Spółki Wodne. Efekt jest taki, że wszyscy narzekają, a nikt nic nie robi. 
I gdyby, te apele dały skutek, to pewnie byłoby bez problemu.  
Urząd Gminy poprzez pracę pracowników robót publicznych, udrażnia główne ciągi 
tej melioracji, bo gdyby one nie były udrożnione, to sytuacja byłaby jeszcze gorsza. 
 

Przewodniczący Rady Gminy M.Dyko – zamknął dyskusję i poinformował, że 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański odczytał wnioski zgłoszone na III Sesji Rady 
Gminy, a następnie zostaną one poddane pod głosowanie. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy, J. Różański, jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na III Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego M.Kołowrocki  

1. Dołączyć do obwodu Brudnowo, Konstantynowo sołectwo Wiktoryn, 
wówczas byłby obwód dwumandatowy. 

2. Dokonać przeglądu wszystkich dróg na terenie gminy, przez wszystkie 
Komisje Stałe Rady Gminy, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.  

3. Objazd wszystkich szkół i trasy autokaru szkolnego przez Komisję Oświaty.  
4. Realizacja wniosku sołtysa Konstantynowa, J.Wiwatowskiego w celu 

kontrolowania przywożonego materiału na drogi gminne, przez radnych, 
sołtysów lub powołaną do tego celu komisję. 

Wniosek zgłoszony przez radnego W.Maruta  
5. Właściwe oznakowanie miejscowości Wiktoryn, Brudnowo . 
6. Naprawa oświetlenia na skrzyżowaniu w miejscowości Wiktoryn Nr 1,  

i naprawa lampy oświetleniowej nr 101-112 oraz naprawa oświetlenia  
w miejscowości Józefowo ( przy posesji Państwa Andrzejewskich). 

 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa N.Zbrachlina H.Szudzik 

7. Naprawa mostku przy posesji Państwa Lamparskich w m.Zbrachlin  
i posypanie tego odcinka piaskiem. 

8. Naprawa mostku na odcinku Kaźmierzyn – Nowy Zbrachlin w kierunku 
posesji Pana Katolik. 
 

Wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryna W.Sobieraj 
9. Zamontowanie dwóch tablic sołeckich po obu stronach nowobudowanej 

autostrady w m.Wiktoryn. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego P.Kosika 

10. Zamontowanie tablicy ogłoszeniowej w m.Sierzchowo, przestawienie starej. 
11. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o właściwe oznakowanie drogi 

powiatowej w miejscowości Sierzchowo – centrum. 
12. Postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły w miejscowości 

Sierzchowo (przy posesji Pana Maciejewskiego). 
13. Wystosować pisma do właścicieli rowów melioracyjnych o wyczyszczenie ich 

i dbanie przez cały okres wzdłuż linii melioracyjnej, tam gdzie one przylegają. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka i radną E.Pietrus 

14. Odśnieżanie ul. Wspólnej  w Wagańcu. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego R.Zwierzchowskiego  

15. Uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy 
(przy posesji Pana Olenderskiego) – zlikwidować znak „stop”, a wprowadzić 
znak „skrzyżowanie równorzędne”. 
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Wniosek zgłoszony przez sołtys Sierzchowa J.Czekałę  
16. Naprawa lamp oświetleniowych w m.Sierzchowo ( 5 lamp). 

 
Wniosek zgłoszony przez sołtys Wagańca B.Gajdzińsjką 

17. Położenie chodnika wzdłuż ul.Dworcowej tj. w kierunku Piekarni  
i w kierunku dworca PKP – ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji. 

 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Niszczew T.Jóźwiaka  

18. Zamontowanie oświetlenia na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy. 
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Włoszycy E.Marciniak 

19.  Założenie wiaty przy sklepie w miejscowości Włoszyca. 
20. Odwodnienie rowów w miejscowości Włoszyca wzdłuż drogi. 

 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Siutkowa J.Urbańskiego 

21. Udrożnienie rowów przy drodze krajowej E-1 w miejscowości Siutkowo. 
22. Usprawnić sprawę zgłaszania potrzeby odśnieżania dróg na terenie gminy, 

podanie osób do kontaktu. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego W.Stefańskiego 
      23.Zamontowanie zegarów do regulacji pracy oświetlenia ulicznego  
i zdemontowanie fotokomórek. 
 
Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy M.Dyko 

24.Uporządkowanie sprawy odśnieżania na terenie gminy pod względem 
kolejności i pierwszeństwa, a w dalszej kolejności w miarę możliwości 
prywatne odcinki, tam gdzie są sytuacje wyjątkowe.  

25. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o utrzymanie dróg powiatowych 
w okresie zimowym – uporządkować odśnieżanie. 

 

Radny J.Nowak poinformował, że każdy wniosek powinien być oddzielnie 
głosowany. 
 
Radna E.Pietrus – stwierdził, że ze wszystkimi wnioskami się nie zgadza i jak ma 
głosować? 
 
Wójt – poinformował, że część, duża część wniosków zgłoszonych – to nie są 
wnioski i jest duża część uzależniona od realizacji przyszłorocznego budżetu. 
Proponuje je przesegregować i pozostawić wnioski, które są wnioskami i wnioski, 
które są tylko uwagami. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że na większość wniosków Pan Wójt już 
udzielił odpowiedzi, dlatego też zaproponował, aby nie głosować tych wniosków, 
gdyż one są różne i dotyczą różnej realizacji. 
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Zgłoszonych wniosków jest dużo, zostaną one zapisane w protokole, Wójt się z nimi 
zapozna, a on będzie pilnował ich realizacji. 
Następnie Pan Wójt na najbliższej sesji przedstawi ich pogrupowanie i poinformuje 
radnych i sołtysów o ich realizacji, czy też przesunięć ich realizacji, czy też informacji 
o braku ich realizacji. 
 

Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków z III sesji bez głosowania, zgodnie  
z przedstawioną przez niego propozycją ich realizacji. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła propozycje 

zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady w sprawie wniosków z III sesji. 

 

 

Ad.13 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko złożył 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i następnie zamknął 
obrady III sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1520 

 
Protokołowała:                        

 


