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Ad.1 

Otwarcia obrad IV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych i zaproszonych 
gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – D.Roszko, A.Wiśniewską – 
radcę prawnego oraz sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 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, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy                
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie IV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2011 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2011: 

                       a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
                       b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
                       c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
                       d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
                       e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2011-2017. 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 

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

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

9. Wyrażenie zgody na porozumienie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości – dz. nr 4/1 o powi.0.3424 ha obręb geodezyjny Zbrachlin.  

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

 
Wójt Gminy – zaproponował zmianę do proponowanego porządku obrad, tj. 
wykreślenie punktu 9 „ wyrażenie zgody na przeniesienie użytkowania wieczystego 
z budynkiem dawnej kolei wąskotorowej, ale chodzi tu również o rozliczenie 
zalęgłości podatkowej, gdzie są rozbieżności w ewidencji gminy i ich deklaracji. PKP 
miało to uzgodnić, niestety ni zostało to uzgodnione i dlatego wnosi o wykreślenie 
tego punktu, zostanie on rozpatrzony w późniejszym terminie. 
 

Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad wniesioną poprawką do 
porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wykreślenie punktu 9  

z proponowanego porządku obrad. 

 

Radny M.Kołowrocki – przypomniał, o wnioskach z poprzedniej sesji  
i poinformował, że sołtysi złożyli wniosek w sprawie ustalenia wysokości diety za 
udział w sesjach, wnosi, aby został on przedstawiony radnym i rozpatrzony. 
 

Przewodniczący Rady – poinformował, że wnioski, które nie były przegłosowane na 
poprzedniej sesji będą przy wolnych wnioskach rozpatrywane, poinformował 
również, że do Rady Gminy wpłynął wniosek sołtysów gminy Waganiec w sprawie 
podwyższenia diet sołeckich. Na komisjach Stałych Rady Gminy był on 
przedstawiony, i Przewodniczący Komisji przy budżecie przedstawią opinie tych 
komisji. Jednak jak radny wnioskuje o jego rozpatrzenie, to proponuje 
wprowadzenie tego wniosku, jako punkt 9. 
 
Wójt - zaproponował, aby wniosek ten był ujęty w punkcie 5 porządku obrad, jako 
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, gdyż jak rada 
przyjmie ten wniosek, to będzie on musiałby być wprowadzony do budżetu na  
2011 r. 
 

Radny M.Kołowrocki – złożył wniosek, aby pismo sołtysów w sprawie diet zostało 
przeniesione do punktu 5 proponowanego porządku obrad do rozpatrzenia przy 
dyskusji na budżetem gminy na 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła rozpatrzenie wniosku 

sołtysów w punkcie 5 podpunkt „d” proponowanego porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady – przedstawił proponowany prządek obrad po zmianach 
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem: 
 

1. Otwarcie IV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2011 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2011: 

                       a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
                       b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
                       c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
                       d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
                       e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2011-2017. 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 

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

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

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady M.Dyko przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radny P.Kosik zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady J.Różańskiego . 
 
Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – otworzył obrady i poprosił o wgląd do materiałów, które 
radni otrzymali wraz z zaproszeniami w związku z następnym punktem porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2011 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  
Następnie otworzył dyskusję i poprosił Pełnomocnika Pana E.Musiała  
o przedstawienie uzasadnienia. 
 
E.Musiał – poinformował, że jeżeli chodzi o sam gminny program, to jest on 
obszernie ujęty w załączniku do uchwały, który radni otrzymali, poprosił  
o zadawanie pytań. 
  
Radny M.Grzegorski – zwrócił się z zapytaniem, kto jest członkiem tej komisji? 
 
E.Musiał – poinformował, że jest to siedmio - osobowy skład Komisji, należą do niej: 
Szczepan Urbański, Wanda Gmyrek, Zbigniew Marciniak, Maria Kołowrocka, Maciej 
Włoch, Ewa Pietrus i Edward Musiał. Komisja jest powołana Zarządzeniem Wójta 
Gminy i kadencja trwa.  
Jest również terapeuta, który przyjeżdża raz w tygodniu. 
 
Radny R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, ile osób korzysta z porad 
terapeuty? 
 
E.Musiał – poinformował, że nigdy nie jest to stała liczba uczestników, jest 3 takich 
stałych, a przychodzi również, że ok. 20 osób, są to osoby, które przychodzą same, są 
też z orzeczeniami Sądu, część z polecenia Komisji. 
 
Wójt – poinformował, że ten punkt konsultacyjny służy pomocą osobom, które są 
uzależnione, ale również ich rodzinom. Terapeuta, który prowadzi ten punkt, 
pomimo, że ma dyżury, to również udziela swojego prywatnego telefony i jest 
dostępny w razie nagłych potrzeb. Stwierdził, że największym sukcesem tego 
programu jest to, że Ci ludzie przychodzą i to jest sukces też terapeuty, który spełnia 
te warunki. Jeżeli chodzi o skład komisji, to rotacje w tym zespole są niewskazane, 
gdyż osoby te są przeszkolone kierunkowo w zakresie alkoholizmu i narkomanii.  
Ci ludzie są przedstawicielami pewnych profesji, które miały kontakt z różnymi 
środowiskami, są one znane osobom potrzebującym, przed którymi się te osoby 
otwierają. 
W związku z brakiem dyskusji z sali Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na 2011 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej – stanowi on zał. nr 2  do niniejszego protokołu. 
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Następnie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – podjęła uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie 

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień na 2011 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 

Społecznej – stanowi ona zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady M.Dyko – otworzył następny punkt przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 
2011.  
Poinformował, że punkt ten został rozpisany na podpunkty i zgodnie z tą kolejnością 
będzie rozpatrzony: 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2011 – stanowi on zał. nr 4  do protokołu. 
 
W dalszej części tego punktu odczytał uchwałę nr 302/2010 Składu Orzekającego  
Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 r.  
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2011 rok 
kserokopia uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach: przewodniczący - Halina Strzelecka; członkowie – Elżbieta Osińska  
i  Jan Sieklucki  postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej 
Gminy Waganiec na 2011 rok.  
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr 300/2010 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia  
14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2011 r. – 
kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach: przewodniczący - Halina Strzelecka; członkowie – Elżbieta Osińska  
i  Jan Sieklucki,  postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania 
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 
2011 r.  
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
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Stwierdził, że podejmowany jest budżet gminy na 2011 rok. Każda komisja Stała 
Rady Gminy analizowała ten budżet. Jest on mało zadawalający. Komisje pracując 
nad nim, ukierunkowały się, aby jak najwięcej środków finansowych przeznaczyć na 
drogi gminne i oświetlenie. 
Ten budżet jest taki, a nie inny, mało zadawalający. Jest tu mało optymizmu, to  
w porównaniu do potrzeb, te środki finansowe są znikome. W niektórych punktach 
Komisje przesuwały środki finansowe, aby jak najwięcej pozyskać na remonty dróg 
i oświetlenie. Jeżeli podczas roku budżetowego będą dodatkowe środki finansowe  
z dotacji, czy też inne, to również będą one w miarę możliwości przesuwane. 
Wiele spraw jest ważnych, jak np. kuchnia w szkole w Zbrachlinie, która wymaga 
wyposażenia i remontu, jako Przewodniczący Komisji Oświaty V kadencji często 
wizytował z komisją obiekty oświatowe i również stan kuchni w Zbrachlinie. 
Stwierdził, że nie ma pieniędzy, po prostu kanalizacja, która jest prowadzona 
pochłonie duże pieniądze, jest wiele założeń przez Wójta zaprogramowanych w tym 
budżecie, są to poszczególne remonty, instalacje elektryczne itp. 
Dlatego też dużo na gminnych drogach się nie zrobi, po prostu tylko doraźnie, a nie 
mówi tu o inwestycjach, gdyż nie ma na to środków finansowych. 

Przytoczył, to, gdyż sołtysi i radni muszą być poinformowani, że dużo się nie 
osiągnie, bo będą na pewno w ciągu całego roku składane wnioski w tym celu, 
napraw dróg i oświetlenia. 
 
Następnie poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Stałych Rady  
i radnych, w pierwszej kolejności Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego  – J.Różańskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że Komisja Budżetu nad analizą 
projektu budżetu Gminy Waganiec na 2011 r. obradowała w dniu 9 grudnia 2010 r. 
Komisja zasadniczo jest za przyjęciem budżetu gminy na 2011 r., natomiast radni 
złożyli wnioski dotyczące poprawek do budżetu: zrezygnować z planowanego 
remontu ciągnika rolniczego – kwota 20.000 zł, zrezygnować z zakupu sceny – kwota 
20.000 zł, zrezygnować z budowy drugiego placu zabaw w Zbrachlinie – kwota 
34.500 zł, z planowanej kwoty 19.000 zł na utrzymanie zieleni na zakup 
profesjonalnych kosiarek do koszenia trawy przeznaczyć 10.000 zł. 
Wyżej wymienione kwoty komisja proponuje przeznaczyć na budowę  
i modernizacje dróg gminnych.    
 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  - R.Zwierzchowskiego 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że komisja po analizie 
budżetu gminy na 2011 rok proponuje zmiany, do projektu budżetu gminy na rok 
2011, przesunięcie remontu ciągnika kwota 20.000 zł na remont dróg, zrezygnować  
z zakupu sceny kwota 20.000 zł na remont dróg, przesunięcie w czasie, budowy 
placu zabaw (przedszkole Zbrachlin) kwota 34.500 zł na remont dróg, ustanowienie 
symboli gminy (herb, barwy), wykonanie materiałów promocyjnych gminy kwota 
10.000 zł, Komisja też proponuje to przesunięcie na remont dróg. 
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W przypadku jak wpłyną dokumenty z Komisji Heraldycznej z zatwierdzeniem 
przesłanego materiału w sprawie symboli gminy, Komisja postanowiła pozostawić  
tą kwotę w celu przeprowadzenia dalszych prac.  
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 19.000 zł – przesunięcie kwoty 
10.000 zł na drogi gminne, pozostaje kwota 9.000 zł na utrzymanie zieleni. 
Komisja Rewizyjna proponuje też zrezygnować z remontu wozu pożarowego kwota 
5.650 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. 
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej – W.Stefańskiego.  
 
Przewodniczący Komisji W.Stefański– poinformował, że Komisja Oświaty po 
analizie projektu budżetu gminy na 2011 r., tak jak poprzednie komisje proponuje 
zmiany: przesunięcie terminu remontu ciągnika na 2012 r., przesunięcie terminu 
zakupu sceny na 2012 r., przesunięcie terminu budowy placu zabaw na 2012 r. 
Pozyskane środki z w/w przesunięć komisja proponuje przeznaczyć na remont dróg 
gminnych. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – M.Grzegórskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnej – stwierdził, że komisja rolna jest zgodna  
z pozostałymi komisjami rady i proponuje zmiany do projektu budżetu gminy na 
2011 r. tj. zwiększając środki na remonty dróg gminnych, z pozycji: remont ciągnika 
– kwota 20.000 zł, zakup sceny kwota 20.000 zł, ustanowienie symboli gminy (herb, 
barwy), wykonanie materiałów promocyjnych gminy – kwota 10.000 zł, budowa 
placu zabaw przedszkole w Zbrachlinie – kwota 34.500 zł – przesunięcie w czasie, 
utrzymanie zieleni w miastach i gminach- kwota 19.000 zł – przesunięcie kwoty 
10.000 zł na remont dróg gminnych, pozostaje kwota 9.000 zł na utrzymanie zieleni. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje nad wniesionymi poprawkami. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
z zapytaniem, o jaki wóz strażacki chodzi komisji?, Czy o OSP Sierzchowo, jeżeli tak, 
to wnosi o przedstawienie uzasadnienia tej zmiany do projektu budżetu? 
  
Przewodniczący Komisji R.Zwierzchowski – stwierdził, że cała komisja tak 
przyjęła, chodzi o samochód OSP Sierzchowo, a czy ta propozycja zostanie przyjęta, 
to zadecyduje Rada Gminy.  
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, czy Przewodniczący Komisji widział 
wycenę naprawy?, czy komisja wie, w jakim stanie jest ten wóz? 
 

Przewodniczący Komisji R.Zwierzchowski – stwierdził, że nie widział tej wyceny, 
i też nie wie czy po tym remoncie nadawałby się ten wóz do użytku, i co to jest za 
wóz. 
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Radny P.Kosik – stwierdził, że decyzja była taka, zabrać z tej pozycji tą kwotę, bez 
dodatkowych informacji na ten temat. 
Przewodniczący Komisji R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego 
komisja rewizyjna nie miała tej wyceny naprawy? 
 
Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie pytał 
się o tą opinię, była obecna na każdej komisji z materiałami i jeżeli były zapytania na 
ten temat, to były one do wglądu. 
 

Radny P.Kosik – stwierdził, że może zrozumieć obawy Komisji Rewizyjnej  
o zasadność tych środków finansowych. Jeżeli mają być te materiały do wglądu, to 
zwraca uwagę, że ta wycena jest wiarygodna przygotowana przez profesjonalną 
stację napraw pojazdów. 
 

Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją 
propozycję, są przygotowane autopoprawki i Rada Gminy będzie nad nimi 
głosować. 
 

Przewodniczący Komisji R.Zwierzchowski – stwierdził, że dyskusja na ten temat 
była, jednak nie wiedział o tej opinii, i że jest wycena tej naprawy. 
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że jest członkiem OSP Sierzchowo i to nie jest tak, że jest 
to kwota wzięta z nikąd. Wóz Strażacki stoi, i wiadomo, że ten wóz służy jednostce, 
jako wóz reprezentacyjny. Broni tego wniosku złożonego do budżetu o ten remont. 
 
Radny M.Kołowrocki – złożył wniosek do budżetu, gdyż uchwałą nr III/13/10 Rady 
Gminy zabrano sporą część wynagrodzenia Wójtowi Gminy i z tej części proponuje  
o zabezpieczenie diety dla sołtysów, tj. kwotę w wysokości 7,5 tys. zł, bo tyle jest 
potrzebne. Natomiast pozostałą kwotę, zabezpieczyć w budżecie na 2011 r. w pozycji 
wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na ewentualną podwyżkę 
wynagrodzenia po udzielonym absolutorium dla Wójta Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że padło stwierdzenie, że budżet jest niezadawalający, on 
uważa, że wręcz przeciwnie. Uważa, że jest on na miarę możliwości naszej gminy. 
Punktem wyjściowym są dochody gminy, a nie wydatki.  
Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę 
gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę 
finansową w sposób jawny i samodzielny. Jest on rocznym planem: dochodów  
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki; przychodów i wydatków: 
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych  
i środków specjalnych; funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Brał udział w pracach komisji i na poszczególnych komisjach informował, że były 
zebrane wszystkie wnioski radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Były one 
wnikliwie analizowane. I powinny się one znaleźć po stronie wydatków.  
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Dochody, aby uzyskać, dochody to są określone źródła i wirtualnie nie można 
ustalać. Tylko należy realnie stąpać po ziemi i wiedzieć ile tych środków 
finansowych będzie. 
I optymizm Przewodniczącego Rady, że zwiększą się dotacje, raczej odwrotnie 
znając pragmatykę Urzędów Centralnych, (bo stamtąd wpływają dotacje  
i subwencje), to w niektórych pozycjach możne być mniej niż było przewidywane w 
projekcie budżetu. Deficyt, który jest proponowany w projekcie budżetu to jest taki 
bezpieczny pułap do wydawania pieniędzy.  
Zgodził się z Przewodniczącym Rady, że priorytetem w tym budżecie powinny być 
drogi. Jednak rozpoczęte inwestycje na I i II część budowy kanalizacji trwają, są one 
dofinansowywane I część – ok. 1 mln zł., II część ok. 1mln.300 tys. zł. i niestety  
z przykrością stwierdza, że w tym budżecie nie drogi są priorytetem. 
Generalnie zgadza się ze wszystkimi Komisjami Stałymi Rady Gminy i wniesionymi 
poprawkami, poza drobnymi zmianami. Nie zgadza się z terminologią przysunięcie 
realizacji zadania na 2012 r. Przygotowany jest budżet roku 2011 i to sformułowanie 
nie ma odniesienia do 2012 r., gdyż jest to odrębna terminologia, powinno być to, 
ujete, że jest wykreślenia z pozycji wydatki. 
Nie zgodził się z wnioskiem remont ciągnika i pozostawił 10 tys. zł, gdyż  
w przeciwnym przypadku ten ciągnik za 2-3 m-ce będzie stał w garażu i nie będzie 
pracował właśnie doraźnie na tych drogach, o których wszyscy mówią. 
W sprawie utrzymania zieleni w miastach i gminach, Komisja Rolna i Rewizyjna 
wnioskowała, aby pozostawić kwotę, 9 tys. zł, jednak przychylił się do pozostałych 
Komisji, czyli pozostawił 10 tys. zł. Utrzymanie zieleni, to są dwa nowe obiekty, 
umowy gwarancyjne wymagają pewnych czynności łącznie z wkładem gminy, i to 
utrzymanie, to nie jest tylko koszenie trawy. 
Zgodnie z wnioskiem wszystkich komisji zrezygnował z budowy placu zabaw  
(przedszkole w Zbrachlinie), jest to decyzja, która nie spowoduje problemów 
związanych z funkcjonowaniem oświaty, po prostu przedszkole nie będzie miało 
placu zabaw. Ewentualnie będzie wykorzystywane to, które jest kilkaset metrów 
dalej. 
Przychylił się również do wniosku o wykreślenie z budżetu gminy zakupu sceny. 
W sprawie ustanowienia symboli gminy (herb, barwy), wykonanie materiałów 
promocyjnych gminy, też się przychylił do wniosków wszystkich komisji, 
aczkolwiek prace nad insygniami gminy rozpoczęła poprzednia Rada Gminy  
V kadencji, w 2008 r. W 2009 r. powstało kilka projektów i rada wybrała właściwy 
wzór do dalszej obróbki. Wniosek o opiniowanie został przesłany w listopadzie  
2009 r. do dnia dzisiejszego Komisja Heraldyczna nie przesłała odpowiedzi. 
Odniósł się też do stwierdzenia, że kwoty będą przenoszone na drogi gminne  
i oświetlenie. 
Z otrzymanych materiałów po posiedzeniach wszystkich komisji, to tylko Komisja 
Rewizyjna wnioskowała o drogi gminne i oświetlenie, natomiast pozostałe 
wnioskowały tylko o drogi gminne. 
Jeżeli chodzi o tą kwotę, 15 tys. zł plus pochodne, to pozwolił rozdysponować,  
w dziale drogi 7 tys. zł, 7, 5 tys., zł w dziale wynagrodzenia osobowe dla 
pracowników robót publicznych, gdyż są problemy z organizacją finansową. 
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Jeżeli chodzi o budżet gminy na 2011 rok, to należy zwrócić uwagę, że projekt 
przyjęty przez Regionalną Izbę Obrachunkową, też ma granice modyfikacji. I nie 
wszystkie pozycje można zmieniać. 
 
Wnosi o przyjęcie tego budżetu w br. zgodnie z przedstawionymi propozycjami 
zmian, gdyż Rada Gminy posiada wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu 
gminy oraz do dokonywania w nim zmian w trakcie roku budżetowego, poprzez 
podjęcie uchwały.   
Budżet powinien zostać uchwalony przez Radę Gminy przed rozpoczęciem roku 
budżetowego, w szczególnych przypadkach dopuszcza się, by przyjęcie uchwały 
budżetowej nastąpiło później, lecz przed końcem pierwszego kwartału roku 
budżetowego. Jednak, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, Regionalna Izba 
Obrachunkowa w terminie do dnia 30 kwietnia roku budżetowego ustala gminie 
budżet obejmujący jedynie wydatki na obowiązkowe zadania własne gminy oraz 
zadania zlecone. Do tego dnia podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt 
uchwały. Jak do końca roku nie ustali Rada Gminy budżetu, to będzie musiała się 
tłumaczyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Przyjęto, że ostateczny termin mija 31 stycznia 2011 r. jest to data, do której powinno 
nastąpić podjęcie uchwały budżetowej przez Radę Gminy. 
 

Przewodniczący Rady – odniósł się z swojej wypowiedzi, że dla niego ten budżet 
jest niezadawalający i wyraża opinię innych radnych. 
Podał przykłady np. wymiana drzwi kwota 3.500 zł, czy jest to obligatoryjnie 
przyjęte, można negocjować i można to wykonać za 2 tys. zł. 
Był obecny na każdej komisji i np. zastanawiano się nad budową linii wodociągowej 
w m.Niszczewy- N.Zbrachlin 35 tys. zł, materiały na bieżące utrzymanie ujęć sieci 
wodociągowej 15 tys. zł, modernizacja stacji uzdatniania wody, sieć wodociągowa w 
Kaźmierzynie 30 tys. zł, opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej, 
urządzenia obecnego niezwiązanego z infrastrukturą drogową 50 tys. zł, 
dofinansowanie trasy Nieszawa – Ujma 50 tys. zł, remont ciągnika 20 tys. zł itd. – te 
wszystkie pozycje i kwoty w projekcie budżetu były wnikliwie analizowane. Radni 
zastanawiają się nad wszystkimi propozycjami i były różne rozważania, jednak Rada 
jest nastawiona na naprawę dróg gminnych i te propozycje Komisji są takie, jakie są. 
Stwierdził, że będzie podpisywał ten budżet z pewnym drżeniem ręki. 
 
Wójt – poinformował, że tez był obecny na komisjach i jak były pytania, to udzielał 
wyjaśnień były też komisje, które nie życzyły sobie tych wyjaśnień. 
W budżecie przyjmuje się założenia i trudno jest dokładnie zaplanować, jednak jak 
okaże się, że będą te wydatki mniejsze, to pozostanie to w budżecie. Analizując 
pojedyncze przypadki, trudno jest mu się odnieść po czasie, albo będą odczytane 
pozycje budżetu i on wówczas udzieli wyjaśnień. Taka wybiórcza ocena pozycji nie 
daje obrazu całości. 
To, co nie budzi wątpliwości, co nie zagrozi realizacji zadania w całości, uwzględnił 
propozycje radnych. 
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Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że budżet jest dla niego bardzo 
ważny wymienił tylko przykłady i nie jest za tym, aby był on realizowany punkt po 
punkcie, bo miało to miejsce na Komisjach Stałych Rady Gminy. Tylko informował, 
jakie są wydatki i dlatego się cieszy jak pozostaną środki i znajdą one miejsce  
w budżecie, to dla niego jest Bardzo ważne. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – zwrócił się z zapytaniem w sprawie 
projektu uchwalenia budżetu na 2011 r., w związku z tym, że większość radnych, to 
są nowe osoby, to prosi o wyjaśnienie np. § 12 i § 13 proponowanej uchwały. 
 
Wójt – poinformował, że brzmienie § 12, to: „ Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł; 

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie 
wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane; 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych  
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 

kwocie 3.000.000 zł, 
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.720.000 zł, 
c) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 630.000 zł”. 

 
Stwierdził, że jest to upoważnienie do bieżącej działalności wydatkowania gminy, 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każde zlecenia wykonania czegoś jest to 
zaciągnięcie zobowiązania i po prostu bez tego upoważnienia jak zaistnieje potrzeba 
musiałby w trybie pilnym zwołać Radę Gminy, aby wyraziła swoją zgodę. Podobnie 
jest z punktem mówiącym o zaciąganiu pożyczek. 
Przykład: uchwalony jest budżet, jest przetarg wykonawca zobowiązuje wykonać 
zadanie od zaraz i w związku z tym Rada Gminy musiałaby się zebrać i wyrazić 
swoją zgodę. Później w Wojewódzkim Funduszu okazałoby się, że jest tam pewne 
uchybienie i konieczne będzie ponowienie procedury i Rada Gminy wówczas 
musiałaby się zebrać i wyrazić ponownie opinię. 
Jest to upoważnienie generalne dopuszczalne przez ustawodawcę finansów 
publicznych na taka realizację i usprawnienie prac Wójta, wykonawcy uchwał, który 
odpowiada za ich realizację. Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w stosunku do 
budżetu gminy przysługuje organowi wykonawczemu, w przypadku gminy – 
Wójtowi Gminy. 
 
Radny M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta- remont ciągnika, czy też 
wozu strażackiego, czy jest wycena zrobiona i jaki wykonawca to robi, czy jest to 
kilka firm. Chodzi mu o głownie o sytuację, gdzie jak będzie to gminny sprzęt, to 
dany zakład może większe stawki żądać za te naprawy. 
 



str. 12 

 

Wójt – poinformował, że procedury, które powodują wydatkować środki z budżetu 
gminy są ściśle określone w kilkunastu ustawach. Najważniejsza z nich to jest 
ustawa o zamówieniach publicznych.  
Ustawa mówi, że, do 14 tys. EURO nie stosuje się procedury zamówień publicznych, 
ale do końca to nie jest tak, wewnętrzne instrukcje obowiązujące w Urzędzie Gminy 
nakazuje te 14 tys. EURO podzielnie jeszcze na inne procedury – do 600 tys. zł 
wystarczy zapytanie przez telefon 2-3 firm i sporządzenie przez pracownika notatki, 
ale do wyższej kwoty zbierane są pisemne oferty. Nie jest to formalne zamówienie 
publiczne w trybie określonym w ustawie. Ale jest to np. wybranie ofert cenowych 
na wykonanie remontu drogi. Nie dzieje się to dowolnie szukane są informacje  
i oferentów, za jaka cenę zostaną zadania wykonane.  
Oczywiście zdarza się sytuacja, że jest tylko jeden wykonawca, gdyż więcej ofert nikt 
nie złoży. Ale w tym przypadku również są prowadzone negocjacje. 
 
Radny R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, jeśli ciągnik się popsuje, to jest 
prowadzony do mechanika, czy szuka się tańszego? 
 
Wójt – poinformował, że jeśli jest taka sytuacja, że jest doraźna naprawa, to robione 
jest to we własnym zakresie, albo w jakimś warsztacie, to zależy od usterki, wówczas 
ustalana jest cena naprawy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, w sprawie ewentualnego 
niezrozumienia Wójta wypowiedzi, chodzi o termin uchwalenia budżetu, że Wójt 
powiedział, że jak do końca roku nie ustali Rada budżetu, to będzie się miała 
tłumaczyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W związku z tym, że wybory były 
późno, w późniejszym jesiennym terminie, to Rząd przepisy okołobudżetowe przyjął 
i wyjątkowo odnośnie tego budżetu do końca lutego Rady Gmin mogą uchwalać 
budżet gminy. Czy on dobrze zrozumiał, czy jest inaczej? 
 
Wójt – poinformował, że dobrze radny zrozumiał, jest to wyjątkowa sytuacja. Jednak 
on mówił o generalnych zasadach przyjmowania budżetu. W tym roku rzeczywiście 
Minister Finansów odstąpił. Na podstawie art. 42 ustawy z 26 listopada 2010 r.  
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej przesunięto 
termin podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r. Uchwałę budżetową na rok 2011 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed 
rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie 
później niż do 28 lutego 2011 r. Jest to informacyjna sugerująca Regionalnym Izbom 
Obrachunkowym, że w terminie do dnia 31 marca 2011 r., ustalają budżet jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.  
Zwrócił uwagę, że to są nie konsekwencje prawne, tylko czysto fizyczny wymiar dla 
gmin. Podał przykład: w ubiegłym roku, odnośnie przetargu na kanalizację robiony 
był przetarg, w tym samym czasie równorzędnie z inną gminą i tamta gmina miała 
podpisane wcześniej porozumienie z Marszałkiem na dotacje na 2 m-ce i ogłosiła 
przetarg. Miała ona 9 oferentów. Gmina Waganiec, gdyż miała podpisane 
porozumienie o 2 m-ce później, to miała wówczas tylko 4 oferty w tym 1 oferta nie 
spełniała warunków. 
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Kwoty były podobne, gdyż było to w miarę porównywalne zadanie, różnica była 
tylko przy kosztorysie inwestorskim. Gmina ta uzyskała lepszy efekt o prawie  
1,5 min. w przetargu. Jest to czysto wymiernie finansowy efekt. 

Stwierdził, że Wysoka Rada może się przymierzać, że przyjmie w lutym  
2011 r. ten budżet, tylko zagrożone będą różne zadania, które wymagają zapisów  
w budżecie, na początku roku budżetowego.    
 
Przewodniczący Rady zamknął dyskusje i ogłosił 15 min. przerwę o godz.1150. 
 
Przewodniczący Rady – po przerwie o godz.1110 wznowił obrady i udzielił głosu 
Wójtowi Gminy. 
  
Wójt – poinformował, że zostało przegłosowane przyjęcie rozpatrzenie wniosku 
sołtysów w sprawie diet i należy przedyskutować ten temat przed przyjęciem 
budżetu gminy. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawił wniosek który wpłynął do Rady Gminy od 
sołtysów gminy Waganiec – stanowi on załącznik nr 7  do protokołu. 

 
Poprosił o opinię Przewodniczących Komisji Rady Gminy, które również zapoznały 
się z tym wnioskiem. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej J.Różański – poinformował, że komisja 
przyjęła, aby zmienić wysokość uposażenia sołtysów, po wyborach sołtysów, które 
na wiosnę br. się odbędą. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Zwierzchowski – stwierdził, że komisja 
również postanowiła odłożyć ten wniosek do rozpatrzenie po wyborach sołeckich. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty W.Stefański – stwierdziła, że komisja zapoznała 
się z wnioskiem sołtysów o wzrost diet za udział w posiedzeniach sesyjnych dla 
sołtysów gminy Waganiec i postanowiła, że powróci do tego tematu po wyborach 
sołtysów w 2011 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rolnej M.Grzegórski – również jak pozostałe komisje, 
komisja rolna stwierdziła, aby odłożyć w czasie do końca kadencji ten wniosek,  
a później powrócić do dyskusji nad tym tematem. 
 
Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czym się radni kierują?, wybory są 
w marcu, teraz pieniądze byłyby zaplanowane w budżecie, a najbliższe posiedzenie 
sesji będzie również pod koniec I kwartału. A jeżeli Rada Gminy nie przyjmie tego 
wniosku, to pozostaną w budżecie. 
 
Radny J. Nowak – poinformował, że pozostawić temat diet sołeckich i powrócić 
wówczas jak będzie dyskusja nad dietami rady gminy, gdyż radni nie chcą 
podwyższać teraz diet radnych. 
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Przewodniczący Rady – poinformował, że zostanie poddany pod głosowanie 
wniosek wszystkich Komisji Rady Gminy o przesunięcie w czasie rozpatrzenie 
wniosku sołtysów w sprawie podwyższenia diet, po wyborach sołeckich. 
 
Radny Kołowrocki – poinformował, że złożył wniosek i wnosi, aby został on 
przegłosowany.  
 
Wiceprzewodniczący Rady – złożył propozycję, gdyż będą autopoprawki Wójta 
Gminy do budżetu głosowane, to do tych autopoprawek zostanie włączony wniosek 
radnego, gdyż autopoprawki będą oddzielanie głosowane. 
 
Radny W.Marut – poprosił o sprecyzowanie tego wniosku. 
 
Radny M.Kołowrocki – składa wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym 
budżecie kwoty 7 tys. zł z przeznaczeniem pod ewentualną podwyżkę diet dla 
sołtysów, natomiast drugą część tej kwoty, którą proponował we wniosku wcześniej 
zgłoszonym, to znajduje się ona w autopoprawkach proponowanych przez Wójta 
Gminy. 
 
Radny M.Grzegórski – proponuje, aby ten wniosek został teraz przegłosowany,  
a nie w autopoprawkach. 
 

Radny P.Kosik – poinformował, że wg. kolejności zgłoszonych wniosków pierwszy 
był wniosek sołtysów o podwyższenie diet. Jeśli zostanie on odrzucony, to 
automatycznie nie ma racji bytu drugi.  
 
Radny J.Nowak – poinformował, że jeśli na komisjach była dyskusja i została podjęta 
decyzja, to, po co tu robić jakieś wnioski, pod wnioski? Tą decyzję, którą podjęli 
radni na komisjach poddać pod głosowanie. 
 
Wójt – poinformował, że dyskusja zmierza w niebezpiecznym kierunku. Ten 
wniosek sołtysów może być głosowany jedynie w formie wniosku, ale to będzie 
instrukcja do dalszych działań. Zwrócił uwagę, że autopoprawki do budżetu wnosi 
jedynie Wójt. Jeżeli Rada Gminy przegłosuje ten wniosek, to musi być sformułowany 
kolejny wniosek do Wójta o zmianę w budżecie, informujący skąd wziąć? Gdzie 
dołożyć?  
 
Radny M.Grzegórski – zaproponował, aby wniosek sołtysów został przegłosowany 
jeszcze raz. 
 
Przewodniczący Rady – ponownie odczytał wniosek sołtysów - stanowiący załącznik 

nr 7 do protokołu. 

 
Wójt – poinformował, że pod względem merytorycznym ten wniosek nie jest 
zgodny z prawdą. Jeżeli Rada będzie głosować, to należy przyjąć, że będzie to 
głosowanie nad zwiększonym trudem pracy sołtysów, a nie nad punktami 
zawartymi we wniosku. 
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Wiceprzewodniczący Rady – zaproponował, aby głosując nad budżetem gminy na 
2011 r. zabezpieczyć kwotę w budżecie na podwyżkę diet dla sołtysów, a na 
następną sesję przygotować projekt uchwały. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że zgadza się z radnym Różańskim, gdyż 
składając wniosek o to mu chodziło. 
 
Radny M.Grzegórski – zaproponował, aby wniosek sołtysów został odrzucony ze 
względów formalnych, gdyż jest źle sformułowany. Jeśli sołtysi złożą wniosek 
kolejny zgodny z ustawą, to będzie głosowany.  
 
Radny M.Kołowrocki – ponowił swój wniosek i wnosi o jego przegłosowanie:    
- zgodnie z przyjętą uchwałą Nr III/13/10 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy  
w dniu 20 grudnia 2010 r., ustalono Wójtowi mniejsze wynagrodzenia o kwotę  
14.988 zł proponuje, aby została rozdysponowana na poczet ewentualnej podwyżki 
diet dla sołtysów w wysokości 7,5 tys. zł. Jeżeli Rada nie przyzna, to kwota 
pozostanie w budżecie na inne cele. Natomiast kwotę 7,5 tys. zł proponował, aby 
ujęta została na podwyżką wynagrodzenia dla Wójta po absolutorium, jednak nie 
zauważył, że Wójt rozdysponował tą kwotę w autopoprawkach.  
Dlatego wnosi o przegłosowanie pierwszej części tego wniosku o zabezpieczenie 
kwoty na podwyżkę diet. 
 
Radny Zwierzchowski – zwrócił się do radnego Kołowrockiego, kiedy sobie on 
obmyślił tą podwyżkę diet dla sołtysów po ostatniej sesji? Przecież nikt nie mówił, że 
Wójtowi Gminy, Rada tego wynagrodzenia w ciągu roku nie podniesie. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek 
sołtysów o podwyżkę diet, który został odczytany. 
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 3 głosami „za”, 9 głosami „przeciw”  

i 2 głosami „wstrzymującym” odrzuciła wniosek sołtysów. 

 

Wójt – poinformował, że Rada Gminy musi podjęć decyzje czy dalej rozpatrywać 
wniosek, czy też nie. Później wystąpić z wnioskiem do Wójta o umieszczenie go w 
budżecie. Jak zauważył radny Kołowrocki, to tą kwotę w autopoprawkach już ujął- 
7,5 tys. zł, jest dołożone do poz. 6 w autopoprawkach i pozostała kwota mieści się w 
drogach. Jedynie w tych dwóch obszarach można operować. Zaproponował 
głosowanie porządkowe nad samym wnioskiem, a później głosowanie nad 
wniesionymi poprawkami przez Wójta. 
  
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego 
M.Kołowrockiego o zabezpieczenie kwoty 7,5 tys. zł na podwyżkę diet dla sołtysów.  
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  

i 3 głosami „wstrzymującym” przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego 

Kołowrockiego o zabezpieczenie kwoty 7,5 tys. zł na podwyżkę diet dla sołtysów. 
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Przewodniczący Rady – złożył wniosek do Wójta o zabezpieczenie kwoty 7,5 tys. zł 
z pozycji „remont dróg gminnych” na „diety dla sołtysów uczestniczących  
w posiedzeniach Rady Gminy”.  
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym” przyjęła wniosek w sprawie zabezpieczenia kwoty 

7,5 tys. zł z pozycji „remont dróg gminnych” na „diety dla sołtysów 

uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy”.  

 

Przewodniczący Rady – zaradził 10 min przerwę, godz.1300, aby przyjęte wnioski 
przez Radę Gminy zostały rozpatrzone przez Wójta i ujęte w autopoprawkach. 
 
Przewodniczący Rady – po przerwie, godz.1315 otworzył dyskusje i poprosił Wójta 
Gminy o przedstawienie II wersji autopoprawek. 
 
Na obrady nie powrócił radny R.Zwierzchowski. 
  
Wójt Gminy P.Marciniak przedstawił autopoprawki wersja II do projektu budżetu 
na 2011 r. – wersja I i II autopoprawek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wersja I autopoprawki proponowane przez Wójt Gminy zostały przesłane przed 
obradami radnym, po pracach Stałych Komisji Rady Gminy, natomiast 
autopoprawki wersja II zawierają dodatkowo uwzględniony wniosek radnych, który 
zostały uwzględniony na obradach sesji tj. diety dla sołtysów uczestniczących  
w posiedzeniach Rady Gminy – kwota 7.000 zł, przy czym zmniejszyła się kwota 
92.820 zł – remont dróg gminnych, proponowana przez Wójta Gminy w I wersji 
autopoprawek. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawki 
wersja II do projektu budżetu na 2011 r. przedstawione przez Wójta, poddając każdą 
autopoprawkę oddzielnie pod głosowanie. 
 
Dział 700„ Gospodarka Mieszkaniowa”, rozdział 70005, § 6050– zmiana nazwy 
zadania inwestycyjnego z „zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu” na 
„założenie trenów parkowych w Wagańcu”. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016, § 4270 – zmniejszenie o 10.000 zł – 
remont ciągnika rolniczego. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75075, § 6060 – zmniejszenie  
o 20.000 zł – zakup sceny 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75075, § 4300 – zmniejszenie  
o 10.000 zł- ustanowienie symboli gminy (herb, barwy), wykonanie materiałów 
promocyjnych gminy. 



str. 17 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 10 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” i 2 

głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 801 „Oświata i Wychowanie”, rozdział 80104, § 6050 - zmniejszenie o 34.500 zł 
– Budowa placu zabaw ( przedszkole w Zbrachlinie). 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75023, § 4010 – zmniejszenie   
o 7.500 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy (uchwała Rady 
Gminy wynagrodzenie Wójta). 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 9 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” i 3 

głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
 

 

 

Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75023, § 4110 – zmniejszenie   
o 1.140 zł – składka na ubezpieczenie społeczne UG (uchwała Rady Gminy 
wynagrodzenie Wójta). 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 9 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” i 3 

głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 
 

 

 

Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75023, § 4120 – zmniejszenie   
o 180 zł – składka na Fundusz Pracy UG (uchwała Rady Gminy wynagrodzenie 
Wójta). 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 9 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” i 3 

głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75095, § 4430 – zwiększenie   
o 500 zł – składka członkowska na poczet Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz 
Budowy Autostrady A-1 (uchwała Rady Gminy i pismo Stowarzyszenia). 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 801 „Oświata i Wychowanie”, rozdział 80114, § 4360 - zmniejszenie o 1.600 zł – 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej (Zespół Obsługi Szkół) mylnie zastosowany paragraf 
klasyfikacji budżetowej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 801 „Oświata i Wychowanie”, rozdział 80114, § 4370 - zwiększenie o 1.600 zł – 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej (Zespół Obsługi Szkół) mylnie zastosowany paragraf 
klasyfikacji budżetowej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 
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Dział 852 „Pomoc Społeczna”, rozdział 85219, § 4300 - zmniejszenie o 180 zł – zakup 
usług pozostałych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) mylnie zastosowany 
paragraf klasyfikacji budżetowej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 852 „Pomoc Społeczna”, rozdział 85219, § 4400 - zwiększenie o 180 zł – opłaty 
za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe 
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji 
budżetowej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 852 „Pomoc Społeczna”, rozdział 85219, § 4010 - zmniejszenie o 7.800 zł – 
wynagrodzenia osobowe pracowników (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 
zmiana sposobu finansowania obsługi księgowej Ośrodka w okresie I-VI 2011 r. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 852 „Pomoc Społeczna”, rozdział 85219, § 4170 - zwiększenie o 7.800 zł – 
wynagrodzenie bezosobowe (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) zmiana sposobu 
finansowania obsługi księgowej Ośrodka w okresie I-VI 2011 r. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”, rozdział 90004, § 4300 - 
zmniejszenie o 10.00 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach (usługi). 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016, § 4270 – zwiększenie o 85.820 zł – 
remont dróg gminnych.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75095, § 3030 – zwiększenie   
o 7.000 zł – diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 8 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” i 4 

głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt budżetu gminy na 2011 rok po 
przegłosowanych zmianach wynosi: dochody 13.785.000 zł, wydatki 16.505.000 zł, 
deficyt budżetu 2.720.000 zł.  
 
Następnie zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Waganiec na rok 2011 poddając jej treść pod głosowanie. 
Projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/16/10 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 - stanowi ona zał. nr 10 

do niniejszego protokołu. 
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Ad.6 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 
2011-2017. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 
 
W dalszej części tego punktu odczytał uchwałę nr 301/2010 Składu Orzekającego  
Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Waganiec -  kserokopia uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach: przewodniczący - Halina Strzelecka; członkowie – Elżbieta Osińska  
i  Jan Sieklucki  postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Waganiec -  kserokopia uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję.  
 
Wójt – Wieloletnia Prognoza Finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego to 
nowość, która ma się przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. 
Ten dokument pojawił się w uchwale po raz pierwszy w tym roku. Poprzednio te 
dane, które są zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym, Prognozy Finansowe 
Gminy były załącznikiem do uchwały budżetowej w związku ze zmianą ustawy  
o finansach publicznych pojawił się nowy element i praktycznie te dane, które są 
zawarte w Wieloletnim Planie są jednocześnie zawarte w budżecie. Dlatego są dwie 
uchwały jest uchwała budżetowa i uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy. Ale dane są te same, które są przewidziane w budżecie, część przynajmniej, 
bo niektóre dane wykraczają poza budżet. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy w tych Wieloletnich Planach 
Inwestycyjnych może również zaplanować cokolwiek z bodową, czy remontem 
dróg. 
 
Wójt – poinformował, że dyskusja jest z Wieloletnią Prognozą Finansowa Gminy, 
natomiast Wieloletni Plan Inwestycyjny jest to inny dokument, w którym umieszcza 
się dane, tylko musi być przewidziany tok finansowania, gdyż musi być to 
odzwierciedlenie w budżecie. 
Generalnie Wieloletnie Plany Finansowe zawierają inwestycje, które są planowane 
do wykonania w okresie wieloletnim niejednokrotnie budżetu. 
Podał przykład: budowa kanalizacji, jeśli jest ona rozkładana 3 – 4 lata, to w tym 
Wieloletnich Programach Inwestycyjnych są określone, w jakich latach, jakie kwoty 
inwestycyjne musza być zawarte. I te kwoty są przenoszone na kolejne lata 
budżetowe. 
 
Przewodniczący Rady – przeglądając ten materiał, nie zauważył, aby były tak 
potrzebne te inwestycje, które by w latach 2017 można by było wnieść, takie tematy, 
którymi są właśnie naprawy dróg gminnych. 



str. 20 

 

Wójt – poinformował, że w przypadku gminy jest to rok 2017, gdyż są zaplanowane 
w tym okresie spłaty zaciągniętych pożyczek. Jeżeli z Wojewódzkim Funduszem jest 
promesa, czy w tej chwili jest pożyczka, właśnie na kanalizację, chociażby 
równocześnie zawartą umowę z Wojewódzkim Funduszem, czy Narodowym 
Funduszem otrzymuje się harmonogram spłat i ten dokument zawiera ostatnią datę, 
kiedy istniej obciążenie budżetu z tego tytułu, w przypadku gminy jest to rok 2017. 
Zwrócił uwagę na zapytanie Przewodniczącego Rady, gdyż poprzednia Rada Gminy 
przyjmowała dokument, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Waganiec i niektóre 
zadanie, które tam były ujęte w kolejności, zostały przeniesione do tego 
Wieloletniego Planu. T teraz zmiana w planie, to wiąże się z kilkoma dokumentami 
przede wszystkim ze Strategią Rozwoju i tymi inwestycjami, które zostały 
zaplanowane i są realizowane. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, iż rozumie to było przyjęte, jednak Wójt nie 
uwzględnił w tym Planie Wieloletnim takiej ważnej dla gminy inwestycji, jak te 
drogi. Stwierdził, że nie ustalał tego i jest to faktycznie zaakceptowane, są tu takie 
budowle, nie twierdzi, że to nie powinno być, ale hale sportowe pół miliona jest 
przeznaczone w budżecie do jej budowania, gdzie potrzeby innych inwestycji są 
bardziej potrzebne. 
Nie podważa tego, że potrzebna jest hala sportowa, ale Wójt powinien się sugerować 
wieloletnimi założeniami, że będą podejmowane takie inwestycje jak budowa dróg  
i oświetlenie.  
Stwierdził, że to jest jego uwaga, aby do 2017 r. było to też ujęte. 
 
Wójt – stwierdził, że rozumie intencje, ale te dokumenty nie przyczynią się do tego 
wręcz odwrotnie. Był Pan Przewodniczący Rady członkiem Rady V kadencji, która 
przyjmowała ten plan, i nie może to być nowością. Modyfikacja tego planu polega na 
ścisłej spójności z budżetem jednorocznym wbrew pozorom, bo wszystkie elementy 
tego Wieloletniego Planu musza spójnie zbiegać się z budżetem przyszłym  
i obecnym. Odnośnie tej hali, to zwrócił uwagę, że jest tam również planowana 
dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 750 zł. Plany Wieloletnie muszą posiadać 
również źródło finansowania. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy w ciągu roku budżetowego 
można, co kol wiek wnosić i zmieniać w tym Wieloletnim Programie. 
 
Wójt – w każdym miejscu i momencie przy tych zasadach, o których mówił Trzeba 
wspólnie zbiegać się z wydatkami i dochodami. 
 
Przewodniczący Rady w związku z brakiem dyskusji z sali odczytał projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 i 
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem – projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr IV/17/10 w sprawie: Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017- stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu tj. podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. 
Poinformował, że w materiałach przesłanych wraz z zaproszeniami radni otrzymali 
projekt uchwały. Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia do projektu 
uchwały.  
 

Wójt – poinformował, że dotychczasowy dzierżawca lokalu użytkowego,  
o powierzchni całkowitej 85,6 m2 znajdującego się w budynku handlowo- biurowym 
przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu zwrócił się do niego z prośbą  
o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat jest to Gminna Biblioteka 
Publiczna. Przedmiotowa umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 
01.01.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.   

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat i poddał jej 
treść pod głosowanie – projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/18/10 

sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 3 lat - stanowi ona zał. nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8 

Przewodniczący Rady - otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat. Stwierdził, że projekt uchwały radni otrzymali, poprosił o wgląd do 
projektu i poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia. 
 

Wójt - dotychczasowy dzierżawca lokalu użytkowego składającego się  
z 3 pomieszczeń o powierzchni całkowitej 43,5 m2 znajdującego się w budynku 
biurowo - handlowym przy ul. Dworcowej 11 w Wagańcu zwrócił się do niego z 
prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Jest to Zespół 
Obsługi Szkół.  Przedmiotowa umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 
01.01.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.   
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Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat i zarządził 
głosowanie nad jej treścią – projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/19/10  

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 3 lat - stanowi ona zał. nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9  

Przewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący zapytań i interpelacji radnych.  
 

Radny J.Nowak – poinformował, że w 2010 r. odbyło się spotkanie mieszkańców 
gminy Waganiec, sołtysami Wagańca i zastępca Wójta Gminy, było to takie 
spotkanie takie robacze, tematem spotkania było zagospodarowanie terenu przy 
blokach. Mieszkańcy wnioskowali o plac zabaw, ławki, zagospodarowanie terenu 
pod wypoczynek dzieci i młodzieży. Była też mowa, że Zarząd Spółdzielni musiałby 
przekazać teren pod dzierżawę Gminy, aby móc starać się o dofinansowanie, jako 
właściciel tego terenu o dotację. Na jakim etapie jest ta sprawa? 
Zwrócił się do Wiceprzewodniczącego J.Różańskiego, jako pracownika Wspólnoty, 
aby tą sprawę przyśpieszyć, gdyż nie ma odzewu z Zarządu Wspólnoty  
o przekazaniu tego terenu. 
 
Wójt – stwierdził, że najprawdopodobniej chodzi radnemu o dotację z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest to dotacja nie w całości na zadanie, tylko mniejsza 
kwota procentowo przyznawana. 
Aby, to nastąpiło musi być ogłoszony nabór wniosków, będzie to ok. marca, 
kwietnia. 
Musi być też wola społeczeństwa, aby zachować elementy, które są potrzebne do 
złożenia wniosku. Chodzi o przyjęcie własności terenu. Plan Odnowy Miejscowości 
jest to dokument, który tworzą mieszkańcy i odnosi się do jednego obszaru, 
administracyjnego, w tym wypadku sołectwa Waganiec. Jest to cały cykl 
postępowania od opracowania schematu, co to są za potrzeby, aż po ankiety, które są 
wśród mieszkańców i później wybranie ważniejszych zadań wybranych przez 
społeczeństwo i z tego tworzy się program, i stanowi źródło do złożenia wniosku. Ta 
propozycja musi się znaleźć również w budżecie. 
 
Radny J.Nowak – wnosi o pomoc w tych zamierzeniach i możnaby było złożyć jeden 
wniosek na zadania w Wagańcu, ale na dwa sołectwa Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady na wniosek sołtys Kułakowskiej, udzielił głosu sołtysom 
obecnym na sali w tym punkcie. 
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Sołtys Józefowa, H.Kułakowska – stwierdziła, że jest to miły gest radnych  
i sołtysów z Wagańca, ale jest pytanie, czego się doczekają ościenne miejscowości, 
gdyż nie ma na te drogi, o których tak się często mówi. Nie jest przeciwko 
młodzieży, ale niestety wszystko co się robi, to jest w centrum. Mieszkańcy Wagańca 
korzystają z dotacji mieszkaniowych, z zapomóg i innych pomocy. Uważa, że 
mogliby mieszkańcy wziąć się i zmobilizować i wykonać te prace przy Osiedlu. 
Rozumie, że te dzieci i to społeczeństwo chce mieć lepiej, ale niech też włoży do tego 
swoją pracę. 
Sołtysi obecni na sesji walczą o utwardzenie dróg i nie ma na to śr.finansowych  
i również dla dzieci tych pozostałych wiosek też nic nie ma. 
 
RadnyJ.Nowak – stwierdził, że może to Panią sołtys zdenerwować, ale ustawę  
o dotacjach mieszkaniowych uchwali sejm. I niestety jak się tym mieszkańcom 
należy, to je otrzymują. A Pani sołtys nie może negować, czy ktoś otrzymuje, jest 
komisja i zgodnie z przepisami jest to przyznawane. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, czy na ścieżkę 
rowerową są środki finansowe tylko z dotacji, czy Gmina również inwestuje? 
 
Wójt – poinformował, że Gmina inwestuje również, jest to 10 % wartości inwestycji. 
 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego Pan Wójt nie 
podstawił dla Sołectwa Wiktoryn samochodu na wybory, gdyż o to wnioskowała na 
piśmie. Po rozmowie z Panem Wójtem uzyskała informację, że o godz. 14 
mieszkańcy będą mieli samochód i oni czekali 2 godz. Oczywiście to nic nie znaczy 
do wyników wyborów, gdyż mieszkańcy są zadowoleni, ale wprowadziła ich  
w błąd. 
 
Radny W.Marut – poinformował, że zgłaszał naprawę lamp w m.Józefowo  
i w Wiktorynie na ostatniej sesji. W m.Józefowo zostały one naprawione,  
a w Wiktorynie nie, – dlaczego tak się stało? 
 
Radny M.Kołowrocki poinformował, że na ostatniej sesji były przedstawione 
wnioski, wnosi o ich przedstawienie i realizację. 
 
Przewodniczący Rady – wnioski będą przedstawione pod koniec sesji. 
 

Sołtys Włoszycy E.Marciniak – poinformował, że zgłaszał sprawę zalewania 
m.Włoszyca, obiecane było, że będzie to zrobione, był pracownik Urzędu i dnia 
dzisiejszego nie zostało to zrobione. 
 
Radny M.Kołowrocki - poinformował, że mieszkańcy zwracają się z zapytaniem, 
dlaczego nie ma funduszu sołeckiego. Poprzednia Rada Gminy odrzuciła ten 
fundusz. Zwraca się z zapytaniem, czy do końca marca 2011 r. musi zostać 
rozpatrzony ponownie? 
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Były wnioski z m.Bertowo i Brudnowo o utworzenie takiego funduszu, wówczas 
pytał Pani Mecenas i otrzymał informację, że muszą wejść wszystkie sołectwa na 
terenie gminy. Stwierdził, że na terenie gminy Aleksandrów Kuj., Gmina chciała 
wejść  i weszła, np. Wołuszewo nie i nie weszło. 
Uważa, że jest to dobra rzecz i uważa, że należy się nad tym zastanowić. 
 
Radny W.Góralski – zwrócił się z zapytaniem, co będzie z remontem drogi 
Włoszyca, Zbrachlin, Bertowo? Drugie pytanie, dotyczy, autobusu szkolnego, który 
wozi dzieci? 
 
Przewodniczący Rady – poruszył sprawę rozliczenia drogi w m.Przypust  
i pozostałych dróg, które zostały zalane przez powódź, kwota odszkodowania  
ok. 44 tys. zł. Prosi o dokumentację rozliczenia tej drogi i mieszkańcy się pytają jak to 
było rozpatrzone tymi środkami finansowymi. Droga była robiona, tylko  
w Przypuście, tj. zjazd wyliczył, że jest to odcinek ok. 108 m. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – złożył uwagę do Przewodniczącego Rady Gminy 
odnośnie uczestniczenia sołtysów na sesji. Powołał się na ustawę o samorządzie 
gminnym, gdzie jest wyraźnie ujęte, że sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach na 
takich samych zasadach jak radny. Poza jednym wyjątkiem ma prawo głosu. 
Sołtysi tego nie negują. Jest to też w statucie ujęte. Sołtysi nie mają możliwości 
uczestniczenia w sesji, to po co tu są , mogą tylko na koniec sesji zabrać głos, jak już 
Rada uchwali. A to jest zapisane w uchwale, to nie jest jego widzimisie. Tak mówi 
uchwała i to ma być wprowadzone. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – zwróciła się z pytaniem, w sprawie Spółki 
Wodnej, czy planowane jest coś w tym temacie . W br. sytuacja jest bardzo uciążliwa 
jeżeli chodzi o rozlewiska, które powstały poprzez zanieczyszczone rowy. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się do Wójta, aby pomógł w tworzeniu tych Spółek. Wie, że 
jest to w gestii rolników i ich musi być też inicjatywa, ale nie wiedzą jak zacząć te 
działania. 
 
Wójt – w sprawie Spółek Wodnych poinformował, że kilka lat temu objechał całą 
gminę, aby powstały te Spółki, i otrzymał informację, że chce znów wyciągnąć 
pieniądze od rolników i nic z tego nie wyszło. Musi być to dobrowolne 
Stowarzyszenie Użytkowników Urządzeń Melioracyjnych. 
Działa na zasadzie Stowarzyszenia, ma własny Zarząd i Gmina może ewentualnie 
pomagać w kwestiach formalnych. Z zebranych składek i pozyskanych dotacji może 
realizować naprawy i inwestycje. W jego przekonaniu najlepiej jakby funkcjonowała 
Spółka Gminna obejmująca cały obszar na terenie gminy i byłby wówczas zlewnie  
w kierunku Wisły i kierunku Tężyny.  
Generalnie zgadza się, że w tej chwili jest bardzo źle, potęguje to jeszcze obecna aura, 
a ilość zgłoszeń o pomoc jest coraz większa, w czym jest bezsilny. Rowy SA w 
większości zanieczyszczone , zarośnięte, nieudrożnione, to te służące pomocniczo , 
SA w większości zaorane i nie stanowią złącznika i powstają rozlewiska. 
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Właściciel pola jest właścicielem urządzeń melioracyjnych. Stwierdził, że nie uchyla 
się od pomocy pomagał również angażując pracowników interwencyjnych, do 
czyszczenia tych głównych ujść. 
Jeżeli chodzi o wysokość składek, to sami zainteresowaniu powinni się zebrać, 
wybrać władze i określić jakie potrzeby będą realizować, i określić wówczas 
wysokość składniki. Formy są rożne, od hektara, od rurociągu, od rowu, można 
przyjąć różne formy.  

W sprawie naprawy drogi w Przypuście, to udostępni Przewodniczącemu 
Rady dokumenty, bo już wpłynęły. 

Jeżeli chodzi o drogę Włoszyca, Zbrachlin, Bertowo, to jest przyjęty budżet , 
który będzie realizował i drogi będą remontowane, ale musi przygotować materiały 
na wykonawstwo i materiał, a później będą rozmowy odnośnie remontów dróg,  
w jakim są stanie, i oczywiście jak będą sprzyjać warunki atmosferyczne. 

   Zapytanie w sprawie funduszu sołeckiego, to do końca m-ca marca każdego 
roku Rada Gminy musi podjąć decyzję czy przyjmuje ten fundusz, czy też nie. Nie 
jest prawdą, że wybiórczo można przyjmować fundusz wśród sołectw, mogą one 
uczestniczyć wszystkie lub żadna. Jeżeli Rada Gminy przyjmie uchwałę  o przyjęciu 
funduszu sołeckiego, to wszystkie sołectwa wchodzą, jednak wówczas nie wszystkie 
muszą z nich korzystać, te które nie wykorzystają tych środków, to zostaną one 
przekazane w nadwyżkę i nie mogą one być na nic innego przeznaczone. Te 
sołectwa, które chcą skorzystać, to musza być konkretne zadania, ujęte w strategii 
Gminy. 

Jeżeli chodzi o zapytanie i naprawę lamp w m.Wiktoryn, to były one 
naprawiane i uszkodził się podnośnik, prace został przerwane, ale ma obietnice, że 
naprawione będzie w późniejszym czasie. 

W sprawie dowozu mieszkańców, to po wyborach się dowiedział, że 
samochód tam nie dojechał, kierowca dostał dyspozycję, natomiast zapomniał o tym 
kursie. W tym wypadku bierze winę na siebie, w tych godzinach był na przerwie  
i nie przypomniał o tym kursie. 

W sprawie zapytania Sołtysa Marciniaka, to dopóki nie przyjdzie odwilż, to 
niestety nic w temacie tych zlewisk nie będzie robione. To jest droga powiatowa i te 
prace, które próbował robić, to było w zakresie pomocy mieszkańcom. Przepust ten 
jest tak uszkodzony , że pracownik już wtedy nic nie mógł zrobić. Zwrócił uwagę , że 
mieszkańcy zaorali rów i niestety dlatego powstaje taka sytuacja. 

Sołtys Włoszycy E.Marciniak poinformował, że woda przelewa się przez 
drogę, można wystosować do rolników pismo, aby dbali o rowy przylegające do 
gruntów. 
 
Wójt – poinformował, że pisma można wysłać, ale one nie skutkują. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że ustosunkuje się do uwagi sołtysa  
z Bertowa. 
Poinformował, że były też wnioski od sołtysów o przeniesienie „wolnych 
wniosków” na początek obrad, tak jak to miało miejsce wcześniej, nie wie dlaczego 
nastąpiła ta zmiana. Jednak zauważył, że sołtysi wówczas po „wolnych wnioskach” 
opuszczali salę i na koniec obrad było tylko na sali 3-4 sołtysów.  



str. 26 

 

Sołtys jest częścią społeczeństwa i obecność i przekazywanie mieszkańcom 
informacji z sesji jest to najbardziej wskazane. Jednak rozważy te wnioski. 
 
Ad.10 
Następnie w związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady – przeszedł do 
„wolnych wniosków” i udzieli głosu wszystkim obecnym na sali. 
 

Sołtys Józefowa H.Kułakowska – złożyła wniosek o zabezpieczenie rowów przy 
drogach w barierki. W tej chwili jest sytuacja , że jest dużo śniegu i są one zasypane, 
to ich nie widać i jest niebezpiecznie. 
 
Radny W.Góralski – złożył wniosek o remont dróg w m.Nowy Zbrachlin, Bertowo, 
Włoszyca, ze względu na autobus szkolny i dzieci. 
 
Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski- złożył wniosek o postawienie wiaty w m.Ariany. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – złożyła wniosek o utwardzenie ulicy Owocowej  
w Wagańcu, nowopowstające osiedle. 
Poinformowała, że ul.Kujawska jest źle odśnieżana i później powstają dziury, chodzi 
o pierwsze odśnieżanie. 
Zwróciła również uwagę, aby przy śmietnikach było również odśnieżane. 
 
Radny J.Nowak – złożył wniosek o zdemontowanie nieczynnego hydrantu  
w m.Kaźmierzyn, znajdującego się na skrzyżowaniu przy sklepie Pana Bróżka. Jest 
on pośrodku drogi i stwarza niebezpieczeństwo. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że budżet został uchwalony, dlatego składa 
wniosek o dokończenie remontu drogi Nr 160 506C w m.Konstantynowo. Od 
Sierzchowa jest ona naprawiona i nie skończona w kierunku Konstantynowa. 
 
Sołtys Niszczew T.Joźwiak – zgłosił sprawę odśnieżania dróg powiatowych, gdyż 
nikt ich nie odśnieża, wnosi o monitowanie do Zarządu Dróg Powiatowych . 
 
Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski – złożył wniosek o zabezpieczenie kanału 
w miejscowości Stary Zbrachlin po obu stronach drogi, i modernizację oświetlenia  
w m.Stary Zbrachlin. 
 
Radny P.Kosik – złożył wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 
Powiatowych, aby przy stawie w Wagańcu został umieszczony znak oznaczający 
kierunek miejscowości Sierzchowo i Raciążek. Obecnie jest znak oznaczający 
miejscowość Dąbrówkę Wielką i trudno jest trafić jadąc zgodnie tymi oznaczeniami. 
 
Radny W.Marut – ponowił wniosek o oznakowanie miejscowości Brudnowo, 
Wiktoryn zjazd z drogi krajowej E1. Problem wysteruje jak jest wzywana straż, 
policja, czy też karetka pogotowia. 
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Sołtys Bertowa P.Kuliński – złożył wniosek o ustawienie znaku ograniczenie tonażu 
w m.Nowy Zbrachlin  - Bertowo, oraz oznakowanie miejscowości Bertowo. 
 
Radny W.Stefański – złożył wniosek o postawienie wiaty w m.Włoszyca.  
 
Przewodniczący Rady – odczytał wniosek złożony prze z radnego W.Stefańskiego, 
w sprawie postawienia wiaty w m.Włoszyca  – stanowi on załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący Rady – poinformował, że wspólnie z Panem Wójtem 
będzie zapraszał na  obrady sesji Starostę Powiatowego, Przewodniczącego Rady 
Powiatu, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
Poinformował również, że wszyscy wnioskują o drogi i nie będzie innych życzeń  
i jest to apel do władz. Drogi po tej zimie będą jeszcze w gorszym stanie. 
  
Przewodniczący Rady przedstawił wnioski z III sesji Rady Gminy : 
 
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. 
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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”. 

 
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. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na IV Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska: 

1. Zabezpieczenie rowów przy drogach w barierki. 
Radny W.Góralski : 

2. Remont dróg w m.Nowy Zbrachlin, Bertowo, Włoszyca, jest to trasa dowozu 
dzieci autokarem do szkoły. 

Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski : 
3. Postawienie wiaty w miejscowości Ariany. 

Sołtys Waganńca B.Gajdzińska: 
4. Utwardzenie ulicy Owocowej w Wagańcu, nowopowstałe osiedle po sadzie 

Pani Wróblewskiej. 
Radny J.Nowak: 

5. Zdemontowanie nieczynnego hydrantu w m.Kaźmierzyn, znajdującego się na 
skrzyżowaniu przy sklepie Pana Bróżka. 

Radny M.Kołowrocki: 
6. Dokończenie remontu drogi Nr 160 506C w m.Konstantynowo. 

Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski: 
7. Zabezpieczenie kanału w miejscowości Stary Zbrachlin po obu stronach drogi. 
8. Modernizacja oświetlenia w m.Stary Zbrachlin. 

Radny P.Kosik: 
9. Umieszczenie w m.Waganiec na skrzyżowaniu przy stawie znaku  

z oznaczeniem kierunku miejscowości Sierzchowo i Raciążek. 
Radny W.Marut: 

10. Ponowienie wniosku o oznakowanie miejscowości Brudnowo, Wiktoryn zjazd 
z drogi krajowej E1.  

Sołtys Bertowa P.Kuliński: 
11. Ustawienie znaku ograniczenie tonażu w m.Nowy Zbrachlin  - Bertowo, oraz 

oznakowanie miejscowości Bertowo. 
Radny W.Stefański: 

12. Postawienie wiaty w m.Włoszyca.  
 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawione wnioski.  
 

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

„wstrzymującym” przyjęła przedstawione wnioski z III i IV sesji Rady Gminy. 

 

 

Ad.11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady IV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1520              
 

Protokołowała:                      


