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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Ad.1 
Otwarcia obrad XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali radnych, 
sołtysów, członków rady sołectwa Wólne – Panią Marią Ścisłą, Panią Hannę Góralską, 
Pana Henryka Wojciechowskiego i zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, 
Skarbnika Gminy – D.Roszko, A.Wiśniewską – radcę prawnego, Dyrektora Zespołu 
Szkół w Brudnowie Pana S.Kamińskiego  oraz Panią Jadwigę Aleksandrowicz redaktor 
Gazety Pomorskiej . 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 11radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

Udzieliła głosu radnemu M.Dyko. 
Radny, M.Dyko –  w związku ze śmiercią i odejściem dwóch samorządowców z gminy 
Waganiec – byłego radnego III i IV kad. Rady Gminy, członka Zarządu Gminy i członka 
Komisji Rolnej IV kad. Rady Gminy Pana Władysława Kotrycha  oraz sołtysa wsi 
Wólne Pana Wacława Kujawy – poprosił Przewodniczącą Rady o zarządzenie minuty 
ciszy, aby uczcić ich pamięć. 
Przewodniczący Rady - poprosiła wszystkich obecnych na sali o powstanie  
i o uczczenie minutą ciszy pamięć, zmarłych samorządowców, Władysława Kotrycha  
i Wacława Kujawy. 

(minuta ciszy) 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.Szejner nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy  
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie. 
1. Otwarcie XXXVIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec na rok 2010. 
7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury. 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w 

zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie przestąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu 

pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III 
Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji 
Partnerskiego Projektu Cemenius w ramach programu „Uczenie się przez całe 
życie”. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu 
kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” w części 
dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat 
za zajęcie 1 m2  pasa drogowego w gminie Waganiec. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi.   

16.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. 
18.  Zapytania i interpelacje radnych.  
19.  Wolne wnioski. 
20.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
Przewodnicząca Rady – zaproponowała wprowadzenie dodatkowych punktów do 
porządku obrad, jako punkt 10 „ Informacja z wykonania budżetu gminy Waganiec  

za I półrocze 2010 r.”. 
Komisje Stałe Rady Gminy pracowały nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2010 r. na swoich posiedzeniach.  
Realizując wniosek radnego, M.Dyko - o ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego 
składania sprawozdań przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z pracy  
w okresie międzysesyjnym, zaproponowała wprowadzenie, jako punkt 19 „sprawozdanie 

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym” 

Poddała pod głosowanie zgłoszone propozycje do proponowanego porządku obrad. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła wprowadzenie 
dodatkowych punktów do porządku obrad. 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek 
obrad z uwzględnieniem dodatkowych punktów. 
1. Otwarcie XXXVIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/180 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec na rok 2010. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury. 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania  

w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę 
Gminy.   
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10. Informacja z wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2010 r 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu 

pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III 
Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji 
Partnerskiego Projektu Cemenius w ramach programu „Uczenie się przez całe 
życie”. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu 
kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” w części 
dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat 
za zajęcie 1 m2  pasa drogowego w gminie Waganiec. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi.   

17.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. 
18.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. 
19.  Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie 

międzysesyjnym”. 
20. Zapytania i interpelacje radnych.  
21.  Wolne wnioski. 
22.  Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 
obrad z uwzględnieniem dodatkowych punktów. 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady - przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
Poprosiła o przedstawienie kandydatur. 
Zaproponowała Wiceprzewodniczącą Ewę Pietrus. 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
Wiceprzewodniczącą Ewę Pietrus. 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy.  
Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z jego treścią, dlatego też zaproponowała, aby został przyjęty bez 
odczytania. Zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVII 
Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady M.Szejner – poprosiła Wójta Gminy P. Marciniak  
o przedstawienie informacji Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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Na obrady przybył radny P.Wiatrowski – godz. 1025 

Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał sześć 
zarządzeń:          
             Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 09 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania składów 
osobowych Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy nauczyciela mianowanego. 
Powołano 4 pięcioosobowe komisje pod przewodnictwem Pani Marii Binkowskiej. 
Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu - 23 sierpnia 2010 r, sala posiedzeń 
urzędu gminy. 
Egzamin dotyczy: Pań Anny Zykubek, Violetty Mańkowskiej, Sławomiry Kaspszak  
i Anny Czyż. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
              Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia terminu 
składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna". 
Ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do 08 
września 2010 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia 
zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu 
Gminy w Wagańcu oraz ewidencji podatków i opłat w gminie Waganiec 

- w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. - Dz.U. Nr 20, poz, 103) 
              Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia 
zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu 
gminy Waganiec i Urzędu Gminy Waganiec 

- w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami (Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U.  Nr 128, poz. 861. 
            Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: określenia 
podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu 
budżetu Gminy Waganiec na rok 2011. 

Rozdział, pkt. 2"b" uchwały (Rady Gminy Waganiec  z  dnia 15 grudnia 1999 r. (Nr Xl-

70/99) w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy 

- wskaźnik i wzrostu: podatków o 1,6%, cen towarów i usług o 1,0% oraz wynagrodzeń o 3 % 

Zarządzenie Nr 40/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia 
zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu 
Systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej" 
realizowanego w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Zmiana osoby ds. rozliczeń finansowych (Projektu (powrót osoby z urlopu macierzyńskiego). 

Z zakresu zamówień publicznych: w dniu 11 sierpnia br. wszczęte zostało 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Modernizację/remont drogi gminnej nr 160515C w miejscowości 
Przypust od km 2+082do km 2+440. Termin składania ofert upłynął 26 sierpnia br.. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" 
Marian Tompalski Makowiec 53 87-602 Chrostkowo. Wykonawca zaoferował 
następującą cenę brutto: 89.773,82 zł. 
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W dniu 11 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i wykonanie 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Brudnowie w ramach 
programu Radosna Szkoła." Termin składanie ofert upłynął 27 sierpnia br. 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.). 
Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania jest fakt, że nie została złożona żadna 
oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 W dniu 30 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i wykonanie 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Brudnowie w ramach 
programu Radosna Szkoła." Termin składanie ofert upłynął 14 września br.  
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) 
Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania jest fakt, że nie została złożona żadna 
oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 W trybie zapytania o cenę poniżej 14.000 euro zakupiono patelnię elektryczną w 
ramach zadania " Wyposażenie stołówki szkolnej w Zbrachlinie". Cena brutto patelni: 
4.099,20 zł. 

Z pracy referatu ds. kadr: w dniu 07.09.2010 r. wróciła do pracy Żanna Kaniuka 
(podinspektor ds. finansowych), która przebywała na zwolnieniu chorobowym od 
30.01.2010 r.oraz na urlopie macierzyńskim od dnia 24.03.2010 r. 
Z dniem 29.09.2010 r. zostanie rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron na 
wniosek pracownika Henryka Skowrońskiego (pracownik zatrudniony na stanowisku 
robotnika gospodarczego).  
 Kultura: w dniu 12.09.2010 r. na boisku sportowym w Zbrachlinie odbyły się 
dożynki gminne. Starostami dożynek byli mieszkańcy sołectwa Zbrachlin, Pani Elżbieta 
Sobczak i Pan Szczepan Urbański. Wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez 
sołectwa: Zbrachlin (sołectwo przygotowujące dożynki), Waganiec (Plantico), Bertowo, 
Plebanka (Agrofirma), Waganiec, Kolonia Święte. Podczas uroczystości dożynkowych 
wystąpiły uczniowie ze szkół z terenu gminy, Klub Seniora „Mimoza", Chór „Lutnia" z 
Włocławka oraz Zespół „Kujawy" z Radziejowa. 
Przy tej okazji podziękował Pani Malinowskiej Henryce - Sołtys wsi Zbrachlin za 
przygotowanie merytoryczne tej uroczystości. W tym roku sołectwo Zbrachlin pełniło 
swoją rolę bardzo dobrze.  Sołectwo Brudnowo w  zeszłym roku poprzeczkę ustawiło 
bardzo wysoko i teras przez jakiś czas będzie się dożynki do nich porównywać. 
Podziękował wszystkim za przygotowanie tych uroczystości dożynkowych.                                                                                                                              

Realizacja projektu „Lepszy start":  w dniu 31.07.2010 r. zakończyła się realizacja 
projektu przez Gminę Waganiec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu „Lepszy start". Grupą 
docelową projektu było 20 osób w wieku 15-18 lat nieaktywnych zawodowo, które uczą 
się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zamieszkujących gminę Waganiec.  

Zgodnie z założeniem projektu prowadzone były zajęcia w ramach działalności 
świetlicy w remizie OSP w Plebance. Świetlica funkcjonowała 3 dni w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek) w godz. popołudniowych od 16.00 do 19.00. 

Zdrowie: 56 mieszkanek Gminy Waganiec wzięło udział w badaniu 
mammograficznym (badanie odbyło się w dniu 05.08.2010 r. przy Urzędzie Gminy). 
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W zakresie pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: dla przedsięwzięcia: 
powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża 
Zbrachlin na dz. 23/14 w Śliwkowie i dz. nr 49/3, 50/3, 51/1 i 52 w Starym Zbrachlinie, 
wydano: zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję środowiskową, 
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej, podane do publicznej wiadomości. 
Dla przedsięwzięcia: powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa 
naturalnego ze złoża Michalin I w związku z poszerzeniem obszaru wydobycia  
o działki 64/1, 62/1, 62/2 62/3 w Michalinie, wydano: zawiadomienie o zebraniu 
wystarczających dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, decyzję środowiskową, zawiadomienie o wydaniu decyzji 
środowiskowej, podane do publicznej wiadomości. 
Dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy i GPZ na 
terenie gminy Waganiec, w miejscowościach Zbrachlin, Nowy Zbrachlin, Stary 
Zbrachlin Siutkowo, wydano: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 
zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej, podane do 
publicznej wiadomości. 
Dla przedsięwzięcia: Budowa Parku Wiatrowego Waganiec 1 i II na terenie gminy 
Waganiec, składającego się z 7 elektrowni w obrębach geodezyjnych: Wójtówka, 
Sierzchowo i Józefowo, wydano: decyzje zmieniającą, zawiadomienie—obwieszczenie  
o wydaniu zmieniającej decyzji środowiskowej, podane do publicznej wiadomości, 
Dla przedsięwzięcia: Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Przypust", na działce 
78/8 w obrębie geodezyjnym Przypust, wystąpiono: do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Inspektora Sanitarnego  
w Aleksandrowie Kuj. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, 
przedkładając raport oddziaływania na środowisko. 
Wydano jedną zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Siutkowie. 
Wydano informację o umożliwieniu odbioru ścieków z planowanej sieci kanalizacyjnej 
w Arianach. Wydano 4szt. warunków technicznych na budowę przyłączy 
wodociągowych do budynków mieszkalnych. 
Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla budowy dwóch odcinków sieci wodociągowych: w Niszczewach i Nowym 
Zbrachlinie, oraz zlecono sporządzenie map do decyzji i projektu technicznego. 
Naliczono i przekazano opłaty za gospodarcze korzystanie za środowisko za I półrocze 
2010r.tj. opłata za pobór wody - 6 947zł, za zrzucone ścieki - 717 zł.,  za wprowadzanie 
wód opadowych - 538 zł, za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - 910 zł. 
Wyznaczono termin składania wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, wpłynęło - 56 szt. w tym 51szt. w terminie wyznaczonym. 
Dla wnioskodawców (według listy złożonych wniosków od nr 1 do nr 30) wyznaczono 
termin podpisania umów na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Z pracy z działalności referatu ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego 
wydano: 17 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 8 decyzji o warunkach zabudowy, 
3 zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomości, 4 decyzje zatwierdzające podział 
nieruchomości, 3 postanowienia opiniujące podział nieruchomości, 2 decyzje  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 Wszczęto: 5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy  
1 postępowanie w sprawie podziału nieruchomości  
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 Przetargi:  w dniu 03.08.201 Or. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
94/5 o pow. 0,1100 ha (Księga Wieczysta nr WL1 A/00023158/4) położonej  
w miejscowości Michalinek, w obrębie geodezyjnym Michalin, gm. Waganiec - cena 
wywoławcza 22.130,00 zł - działkę sprzedano za kwotę 22.430,00 zł Panu Marianowi 
Kotrych. 

Energetyka: złożono wnioski do zakładu energetycznego o zmianę taryfy 
zakupu i dostawy energii elektrycznej w obiektach komunalnych oraz liniach 
oświetlenia ulicznego z Cl 1 na C12w. 

W ramach pracy działu podatków: wpłynęło 10 podań o umorzenie III raty 
podatku rolnego, które są w toku postępowania podatkowego. 
Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty podatku, które jest w toku postępowania. 
Wpłynęło 110 wniosków o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 74.701,04 zł. 

Z pracy referaty wymiaru podatku: wystawiono 4 upomnienia dla osób 
prawnych (oraz 8 - najem lokali mieszkalnych).  Wystawiono 7 tytułów wykonawczych: 
3 dla osób fizycznych; 4 dla osób prawnych Wydano 7 decyzji na dodatki 
mieszkaniowe. 
             Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 7 urodzeń,  
12 małżeństw, 10 zgonów, przyjęto 5 zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego,  
14 wymeldowań poza gminę, 11 zameldowań na pobyt stały (spoza gminy),  
3 przemeldowania na terenie gminy, 6 zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy), 
10 zgłoszenia pobytu czasowego poza gminę, wydano 10 poświadczeń zameldowania, 
wydano 81 odpisów skróconych aktów USC, udzielono 15 informacji adresowych na 
wniosek, wydano 30 dowodów osobistych, przyjęto 41 wniosków  
o wydanie dowodu osobistego, przyjęto 11 zgłoszeń dowodu osobistego. 
Następnie przypomniał zgłoszone wnioski na poprzedniej sesji: 

1. Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska złożyła wniosek, o wystosowanie pismo do 
poszczególnych nowych nabywców działek po sadzie Pani Wróblewskiej  
w sprawie ich uporządkowania. 

Wniosek jest do realizacji, gdyż w pierwszej kolejności należy ustalić właścicieli tych 
działek. 

2.  Sołtys Bertowa, P.Kuliński – ponawia wniosek o ustawienie od Zbrachlina do 
Wólnego przez Bertowo znaku ograniczenie prędkości. 

Do zgłoszonego wniosku powróci, gdy droga uzyska nową nawierzchnię. 
3. Radna, M.Kulińska – składa wniosek o wykonanie podjazdu, windy dla osób 

niepełnosprawnych w budynku socjalnym w Zbrachlinie (obiekt sportowo - 
rchabilitacyjny) . 

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

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

Wniosek od dnia dzisiejszego zrealizowany. 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
Następnie w związku z brakiem pytań zamknęła ten punkt  
i podziękowała Wójtowi za przedstawioną informację z pracy Wójta Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
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Ad.6 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu - podjęcie uchwały  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Poinformowała, że radni otrzymali 
projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem w materiałach przesłanych na 
sesję. 
Udzieliła głosu Pani Danucie Roszko, Skarbnikowi Gminy. 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w pierwszej kolejności omowi proponowane 
zmiany przez Wójta, które są zawarte w materiałach wyłożonych przed obradami.  
Dochody:  

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 7.000 zł planowaną do 
uzyskania w wyniku zamiany działki w m. Nowy Zbrachlin zwiększono planowane 
dochody budżetowe, jak i również wydatki. Zamiana działki fakturowana jest, jako 
zakup jednej działki oraz sprzedaż kolejnej.  

Dział 750 – „ Administracja publiczna” Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego pismem z dnia 30 sierpnia 2010 r. poinformował o zwiększeniu dotacji 
celowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. o 1.336 zł. Kwota 
została przeznaczona na dokonanie aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych. 

Dział 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem” zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych uiszczanego przez osoby fizyczne o 15.000 zł. 

Dział 758 – „ Różne rozliczenia” wprowadzono do budżetu kwotę 46.121 zł 
zdeponowaną na rachunku bankowym. Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji 
umów zawartych w roku 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL 
zs. Wrocław i dotyczy okresu od miesiąca czerwca 2007 r. do miesiąca września 2007 r.  

Dział 852 – „Pomoc społeczna” wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem z dnia 20 lipca 2010 r. poinformował o 
zwiększeniu planu dotacji celowych o 2.895 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wypłat dodatków dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną  
w środowisku w roku 2010.  

Kolejnym pismem z dnia 06 sierpnia 2010 r. ten sam  wydział  zawiadomił  
o zwiększeniu dotacji celowych na łączną kwotę 12.337 zł, z tego na: wypłatę zasiłków 
okresowych 6.019 zł oraz zasiłków stałych 6.318 zł.  

Na podst. umowy zawartej w dn.16 września br. z budżetu Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego została przekazana pomoc finansowa w kwocie 50.000 zł  
z przeznaczeniem na: zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi br.  
w wysokości 5.400 zł oraz na usuwanie skutków powodzi w wysokości 44.600 zł. 
Decyzją Wojewody z dnia 17 września 2010 r.  zwiększono plan dotacji celowych  
o 1.510 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 

Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadzono do 
budżetu kwotę 75.000 zł jako częściowy udział mieszkańców gminy w budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano wpłaty od 30 osób po 2500 zł. 

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” stosownie do umowy  
 zawartej w dniu 17 sierpnia 2010 r. urealniono plan dotacji celowej przekazanej z 
budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, jako dofinansowanie budowy kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zbrachlinie.  

Zmniejszono wartość dofinansowania z planowanych 316.000 zł do 249.600 zł. 
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Taką samą kwotę dofinansowania otrzymamy ze środków Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, zmniejszając poprzednio wprowadzony plan o 66.400 zł. 
Niższe dofinansowanie to efekt niższych niż zakładano kosztów budowy kompleksu,  
a udział poszczególnych źródeł finansowania jest rozliczony procentowo. 
Wydatki 

Dział 600 – „ Transport i łączność” dokonano przesunięcia środków w ramach 
kwot przewidzianych na utrzymanie dróg gminnych w następujący sposób: 
zmniejszając poz. usługi zwiększono poz. zakup materiałów o kwotę 25.000 zł. Ponadto 
zwiększono środki na opłacenie prac remontowych na drogach gminnych o kwotę 
27.888 zł. 

W związku z zakończeniem postępowań na wykonanie nowych odcinków dróg 
gminnych powstała możliwość urealnienia wysokości środków zaplanowanych na te 
zadania. O kwotę 12.000 zł zmniejszono środki na budowę drogi w m. Przepust,  
o 21.000 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania na odcinku Nowy Zbrachlin – 
Wólne. Zwiększono natomiast o 12.000 zł , w ramach prac dodatkowych kwoty na 
wykonawstwo zadana w m. Kolonia Święte. Kwotę 30.656 zł nie wykorzystaną na prace 
remontowe w m. Sierzchowo przeznaczono na zrealizowanie innych zadań na 
drogach gminnych. 

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” środki zaplanowane na zakup działki 
w m. Bertowo (5.000 zł) przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych. 
Powodem jest brak zainteresowania ze strony sprzedającego. 
Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dachu na pomieszczeniu 
świetlicy w Niszczewach przeznaczono dodatkową kwotę 1.500 zł. 
W budynku komunalnym w m. Zbrachlin Nr 5 uległ awarii piec centralnego 
ogrzewania, na zakup nowego należy wyasygnować kwotę 9.000 zł. 

Dział 710 – „ Działalność usługowa” zmniejszono środki zaplanowane na 
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego o 27.000 zł, przeznaczając na 
realizację innych zadań budżetowych. 

Dział 750 – „Administracja publiczna” dotację w kwocie 1.336 zł otrzymaną  
z Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczono na opłacenie sporządzonej 
aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych (dodatek spisowy wraz z pochodnymi). 
Jednocześnie dokonano zmiany wcześniej ustalonego planu na inne wydatki związane 
z Powszechnym Spisem Rolnym, przemieszczając między paragrafami kwotę 200 zł. 
W ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonano przesunięcia kwoty 7.000 zł  
z poz. wpłaty na PFRON do poz. zakup akcesoriów komputerowych, programów  
i licencji. Znacznie wyższe od planowanych okazały się wydatki na zakup licencji do 
programów komputerowych, jak również tonerów do drukarek. 

Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Zarząd 
Jednostki OSP Zbrachlin wystąpił o zwiększenie dotacji celowej, stanowiącej 
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej Jednostki.  

Z planowanych 350.000 zł dotacja uległa zwiększeniu o 15.700 zł. 
Przeprowadzone przez Zarząd Wojewódzki Związku  OSP postępowanie przetargowe 
wyłoniło dostawę samochodu za kwotę wyższą niż zakładano. 

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” w roku bieżący zostanie zaciągnięta 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu na częściowe sfinansowanie budowy kanalizacji w kwocie 1.400.000 zł. 
Założono 18-miesięczny okres karencji w spłacie pożyczki. Odsetki należne za okres 
karencji wyniosą ok. 50.000 zł. 
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Dział 801 i 854 – „Oświata i Wychowanie” i „Edukacyjna opieka 
wychowawcza”  Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 13 września 2010 r.  
wniosła o dokonanie szeregu przesunięć między poszczególnymi paragrafami 
klasyfikacji budżetowej w poszczególnych placówkach oświatowych na łączną kwotę 
50.050 zł. Utworzenie dodatkowego oddziału dla 4 i 5-latków w Przedszkolu  
w Zbrachlinie, pobyt nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia wymaga 
zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki przesunięto  
z innych pozycji dot. wynagrodzeń i pochodnych w szkole podstawowej, gimnazjum  
i świetlicy szkolnej Przemieszczono ponadto kwotę 4.600 zł z poz. odpis na ZFŚS do 
poz. zakup energii. Znaczna podwyżka cen energii oraz wzrost zużycia spowodowany 
użytkowaniem pomieszczeń nowo wybudowanego przedszkola wpłynął na taką 
sytuację. Skutkiem niedoszacowania w trakcie tworzenia budżetu jest kolejna zmiana w 
zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Brudnowie. Kwotę 1.950 zł 
przesunięto z poz. odpis na ZFŚS do poz. zakup energii. 
Kwotę 4.750 zł ze środków przewidzianych na usługi remontowe przemieszczono  
z oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Zmiana pozwoli 
na założenie podłogi w Sali gimnastycznej. Pozostałe drobne zmiany w zakresie planu 
finansowego szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego opiewają na ogólną kwotę 
2.800 zł i dot. zakupu opału, środków czystości, umów-zleceń, odpisu na ZFŚS  
i wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń.  

Kolejne pismo z dnia 14 września 2010 r. dotyczy zmian w zakresie planu 
finansowego stołówki szkolnej, gimnazjum i świetlicy w Zbrachlinie. Dokonano 
przemieszczenia środków na łączną kwotę 600 zł. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 15 września 2010 r. wniosła  
o dokonanie zmian w zakresie planu finansowego Zespołu na kwotę 550 zł. Poczynione 
oszczędności w zakresie usług telekomunikacyjnych pozwolą na zwiększenie środków 
na zakup materiałów. 

Pismem z dnia 31 sierpnia 2010 r. wniesiono o zmianę planów wydatków 
realizowanych przez Zespół Obsługi Szkół. W związku ze zmianą minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku 2010, ulega zmianie wysokość 
środków na fundusz motywacyjny i fundusz nagród będący do dyspozycji Wójta oraz 
środki na doskonalenie nauczycieli.  

Należy zwiększyć plany poszczególnych jednostek o kwotę 1.064 zł. Ponadto 
przesunięto kwotę 150 zł z poz. odpis na ZFŚS do „szkolenia pracowników” 
umożliwiając opiekunowi zatrudnionemu przy dowozie dzieci do szkół wzięcie 
udziału w szkoleniu.  

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie dokonano 
zwiększenia środków na zakup sprzętu kuchennego do stołówki szkolnej. 
Przeznaczono na ten cel kwotę (840 zł) pozyskaną za wynajem sali gimnastycznej w 
ramach projektu „Lepszy start”. 

Kolejny wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie dot. zmiany 
przeznaczenia kwoty 150 zł w stołówce szkolnej z poz. usług do poz. opłaty i składki. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudnowie pismem z dnia 02 września 2010 r. 
wniósł o dokonanie zmian w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum. Zmniejszając o 2.860 zł poz. wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum 
zwiększono poz. zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej. Kwota 
zostanie przeznaczona za doposażenie placówki w stoliki i krzesła dla uczniów. 
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W związku z nie wyłonieniem wykonawcy zadania inwestycyjnego 
(przeprowadzono dwa nieskuteczne postępowania przetargowe) nie ma możliwości 
wybudowania do końca bieżącego roku placu zabaw w Brudnowie zgodnie  
z założeniami programu „Radosna szkoła”, który – przy szacowanym koszcie 89.000 zł 
miał być w 50 % sfinansowany dotacją z budżetu Wojewody. W związku z tym 
postanowiono wykonać zadanie we własnym zakresie przy udziale tylko środków 
własnych tj. 44.500 zł. 

Dział 852 – „Pomoc społeczna” pomoc finansową otrzymaną z budżetu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na: zasiłki celowe dla 
mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 r. (5.400 zł) oraz na wydatki 
bieżące związane z usuwaniem sutków powodzi w infrastrukturze drogowej  
(44.600 zł). 

W dniu 27 sierpnia 2010 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wniosła o zmniejszenie o 2.200 zł poz. wynagrodzenia osobowe pracowników przy 
równoczesnym zwiększeniu poz. wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z 
odmiennego niż zakładano w budżecie sposobu prowadzenia księgowości Ośrodka. 

W związku z otrzymaną dotacją w kwocie 2.895 zł dokonano częściowej zmiany 
źródła finansowania dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę 
socjalną w środowisku (zmniejszając środki własne, zwiększono środki pochodzące z 
dotacji celowej). 

Zgodnie z decyzją Wojewody zwiększono o 6.019 zł środki na wypłatę zasiłków 
okresowych oraz o 6.318 zł na zasiłki stałe. 

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięcia kwoty 280 zł w ramach 
środków na realizację świadczeń rodzinnych ( z poz. podróże służbowe do poz. 
szkolenia pracownika). 

Kwotę 1.510 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłatę 
zasiłków stałych. 

Dział  853 –  „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano 
przemieszczenia kwoty 258 zł z poz. zakup usług do poz. zakup materiałów w ramach 
środków na realizację Projektu Systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono 
środki na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków o równowartość udziałów wniesionych przez mieszkańców tj. o 
75.000 zł. Na realizację zadania w tym roku mamy 275.000 zł. 

Nie realna do zrealizowania w roku bieżącym jest wymiana odcinka kanalizacji 
sanitarnej w m. Plebanka. Środki zaplanowane na ten cel ( 8.000 zł) przeznaczono na 
realizację innych zadań budżetowych. 

Zakończone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę zadania pn. 
„Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-
rehabilitacyjną, z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w m. Zbrachlin” za 
kwotę niższą niż zakładano. Tym samym zmniejszono środki własne oferowane na to 
zadanie o 62.000 zł. 

Urealniono zarówno wartości kosztorysowe, dotychczas poniesione wydatki, 
wydatki roku bieżącego, jak i lat przyszłych w zakresie budowy poszczególnych 
etapów kanalizacji (nie zmieniając ogólnych kwot tegoż zadania). 
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Dział 926 – „ Kultura fizyczna i sport” w związku z koniecznością zatrudnienia 
animatora sportu na kompleksie boisk w Zbrachlinie zaplanowano kwotę 6.380 zł na 
opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od miesiąca października do  
grudnia 2010 r. 

Urealniono plan zadania inwestycyjnego obejmującego budowę boisk  
w Zbrachlinie. 
Z planowanych 958.000 zł pozostawiając 792.200 zł. W efekcie tych zmian ulegnie 
zmniejszeniu udział środków własnych gminy o 33.000 zł, dotacji z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o 66.400 zł oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
o 66.400 zł.  

W wyniku poczynionych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt 
budżetowy z kwoty 2.075.812 zł do 1.937.512 zł. Źródłem jego pokrycia będzie 
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu w kwocie 1.750.000 zł ( kanalizacja 1.400.000 zł + dotacja celowa na 
dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 350.000 zł) oraz tzw. środki wolne  
w kwocie 187.512 zł. 
 

Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
Radny, M.Dyko – poinformował, że w Dziale 852 – pomoc finansową otrzymaną  
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na: zasiłki celowe dla 
mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 r. (5.400 zł) oraz na wydatki 
bieżące związane z usuwaniem sutków powodzi w infrastrukturze drogowej  
(44.600 zł) – jak to rozumieć? 
Wójt – poinformował, że przybliży ten temat – uchwała Sejmiku Wojewódzkiego dla 
poszkodowanych w wyniku powodzi jest ujęta pomoc dla gmin. Gmina Waganiec, 
mimo, że nie poniosła dużych strat. Również jest objęta ta pomoca i jest na liście gmin 
poszkodowanych. 
Gmina Waganiec otrzymała ta pomoc w kwocie, o która radny pyta, jest ona  
z podziałem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i na naprawy 
infrastruktury, która została uszkodzona, w tym wypadku chodzi o drogi, o które 
wnioskowała gmina. Ta kwota 5.400 zł na dzień dzisiejszy stanowi większy problem 
niż wartość. Ta kwota została automatycznie przeznaczona osobom, które poniosły 
szkody w gospodarstwie. Jednocześnie sejmik odnosi się do zasad przyznawania tej 
pomocy przez opiekę społeczną. I tu jest problem, po pierwsze tą pomoc otrzymały 
osoby, które poniosły straty większe niż 750 zł, jest osoba, której straty wyniosły  
np. 720 zł, i jest już nieuwzględniona. I drugi problem, który próbuje rozwiać 
odwołanie się do zasad udzielania w trybie pomocy społecznej powoduje sytuację, że te 
osoby, które zostały zakwalifikowane do udzielenia pomocy wg. Niego nie spełniają 
warunków, aby ta pomoc uzyskać, gdyż nie są płatnikami KRUS, tzn. nie są rolnikami. 
Ustawa mówi, że jest to pomoc dla rolników, ale w myśl zasad obowiązujących  
w opiece społecznej.   
Sygnalizuje ten problem, gdyż wiedza, że są na liście, wiedzą, że są pieniądze, ale teraz 
nie bardzo wie jak te pieniądze wypłacić zgodnie z ustawą. Jednak jest dobrej myśli, że 
ten problem w niedługim czasie się rozwiąże. 

Natomiast pozostała kwota jest do realizacji – do 20 listopada należy tą kwotę 
rozliczyć. Do naprawy kwalifikują się drogi w rejonach nadwiślanych, są to drogi, które 
potencjalnie zostały uszkodzone w wyniku powodzi. 
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Radny, M.Dyko – stwierdził, że z tego wynika, iż ta kwota 44.600 zł jest przeznaczona 
na naprawę gminnych dróg zniszczonych w wyniku powodzi. I te wszystkie drogi 
zostaną naprawione. 
Wójt – poinformował, że chodzi tu o gminne drogi i na inny cel nie może być ta kwota 
przeznaczona- i takie jest właśnie przeznaczenie tej pomocy. 
Radny, J.Kłos – zwrócił się z zapytanie, czy ta kwota 1.500 zł , to jest zwiększenie tej już 
planowanej na naprawę dachu na świetlicy? 
Wójt – poinformował, że jest to zwiększenie tej zaplanowanej kwoty i ta kwota 
powinna wystarczyć na pokrycie zakupu materiału na tą naprawę. 
Wójt – poinformował, że jeśli nie ma pytań z sali, to sam wywoła temat.  
Poinformował, że dwukrotnie odbył się przetarg na wykonanie placu zabaw  
w Brudnowie. I niestety nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów. Można by 
było ponownie przygotować procedurę przetargową, jednak na warunki 
atmosferyczne, jakie są, uniemożliwiłoby wykonanie tego obiektu. 
I stąd sugestia, którą wspólnie z Panią Skarbnik ujął w zmianach budżetowych tj. 
wycofuje się dotacje rezygnując z nich i zatrzymuje się kwotę, jaką przewidywało się 
we własnym wkładzie. I za tą kwotę proponuje się wykonać to, co się da – stworzyć 
plac zabaw o trochę innych parametrach niż przewiduje ten rządowy program. 
Druga możliwość jest taka, że w ogóle nic nie będzie robione. 
Poprosił o dyskusję w ty6m temacie, poinformował, że zaprosił również Dyrektora 
Zespołu Szkół w Brudnowie Pana Stanisława Kamińskiego w związku z tym tematem. 
Dlatego tez wnosi o udzielenie głosu Panu Kamińskiemu po ewentualnych uwagach 
Rady Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosy Panu S.Kamińskiemu Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Brudnowie.  
Dyrektor – poinformował, że jak wspomniał wcześniej Pan Wójt – dwukrotny przetarg 
na plac zabaw „Radosna Szkoła” w Brudnowie się nie odbył. 
Oczywiście jest za tym, aby wykonać ten plac zabaw w innej wersji, tańszej 
skuteczniejszej i szybszej. Wraz z Panem Wójtem robił rozeznanie i okazało się, że w 
przeciągu kilku dni mogą być te urządzenia zainstalowane w kwocie i wartości 
zbliżonej do tej, którą mamy plus ogrodzenie. Z obu stron, gdyż strona zachodnia  
i północna są już ogrodzone i pozostaje tylko dokończenie tego ogrodzenia. 
Dlaczego plac byłby tańszy?  - a to, dlatego, że byłby wykonany nie na podstawie  
pomarańczowych mat poliuretanowych. Ministerstwo Edukacji – narzuca, że na tej 
podstawie w tym kolorze musi być wykonane. 
Dla potrzeb edukacyjnych, zgodna z normami unijnymi, zgodna z zaleceniami 
Sanepidu może być tez podstawa trawiasta. 
A propozycja Ministerstwa z podłożem poliuretanowym w kolorze pomarańczowym 
jest w dniu dzisiejszym nie do wykonania, gdyż nie można jej otrzymać i jest bardzo 
droga. 
Stwierdził, że dzieciom Brudnowskim należy się ten plac zabaw „Radosna Szkoła”  
i może to zadani tak wykonać w ten inny sposób. 
Wójt – poinformował, że problem ten nie dotyczy tylko gminy Waganiec, gdyż dotknął 
on wiele szkół. I tak do porównania 1m2 pomarańczowych mat poliuretanowych 
kosztuje 4-5 razy więcej niż ta sama pianka w kolorze zielonym, czerwieni i brązu. Po 
prostu brakuje tego materiału u wykonawcy windują sobie ceny. 



str. 14 

 

Ministerstwo Edukacji dostrzegło ten problem i zapewnia, że zmieni zasady 
przyznawania tych dotacji i zmiany koloru.  
Istotna jest informacja do podjęcia proponowanej decyzji, która mówi, że zmienią się 
zasady, które obecnie mówią, jeśli np. Gmina Waganiec nie wykorzysta dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem zwróci ją w tym roku, to w przyszłym roku przy następnym naborze 
nie ma prawa brać udziału w nim ponownie. A po zmianie będzie można się ponownie 
ubiegać o te środki i można będzie zaliczyć koszty poniesione od 2009 – 2014 r. 
Stwierdził, że są trzy możliwości do podjęcia decyzji: 

1. Zwrócić dotację do budżetu Wojewody i wykonać ze środków własnych, 
2. Przeprowadzić jeszcze jeden przetarg i szukać wykonawcy  
3. Nic nie robić, pozostawić i czekać na przyszły rok. 

Radny, M.Dyko – poinformował, że szkoda pieniędzy, że trzeba je oddać, z drugiej 
strony można poczekać za ta pianką pomarańczową, o której Pan Dyrektor wspomniał. 
Radny, K.Rydlewski - zwrócił się z zapytaniem, czy zmiana podłoża nie spowoduje 
zmiany rozliczenia z dofinansowania? 
Wójt – proponuje położenie warstwy zielonej, a w późniejszym czasie pomarańczowej. 
Radny, P.Wiatrowski – zwrócił się z zapytaniem, czy nie skorzystanie z tego 
dofinansowania bardzo zuboży wyposażenie tego placu zabaw? 
Czy tylko chodzi o ta nawierzchnie? 
Dyrektor Kamiński – stwierdził, że w mniejszych kosztach można zrobić to, co było 
zaplanowane, głównie chodzi o tą nawierzchnię. 
Wiceprzewodnicząca Rady, E.Pietrus – poinformował, że należy pozostawić Panu 
Dyrektorowi możliwość wykonania tego zadania. 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i zaproponowała przyjęcie propozycji Pana 
Dyrektora i Wójta w sprawie przeprowadzenia prac ze środków własnych. 
Radni w obecności 12 radnych – jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię do ww 
propozycji. 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – Panią M.Kulińską. 
Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że komisja po uzyskaniu wyjaśnień Pani 
Skarbnik przyjęła pozytywnie proponowane zmiany. 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, w pierwszej kolejności odczytała  
i następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXVII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 
– stanowiący zał. nr 2 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVII/218/10 zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/218/10 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2010.  – stanowi ona zał. Nr 3 do protokołu. 

Ad.7 
Przewodnicząca Rady Monika Szejner – dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury. 

Wójt   Gminy  -  przedstawił  uzasadnienie   do  projektu   uchwały,   z   dniem 

01 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Zgodnie z art. 266 ust. 2 w/w ustawy organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania 
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budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 
Ze względu na fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa będzie sporządzana po raz 
pierwszy na rok 2011 informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć będzie przedstawiona do informacji 
sporządzanej za I półrocze 2011 roku. 
Otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie- stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/219/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury - stanowi ona zał. Nr 5 do protokołu. 

 
Ad.8 

Przewodnicząca Rady -  i dokonała otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
Poinformowała, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz  
z załącznikiem. 
Otworzyła dyskusję. 

Wójt - przedstawił uzasadnienie, informując, że projekt ten ma charakter 
porządkowy i przedkłada się go Radzie Gminy Waganiec na podstawie art. 234 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który mówi, że: „ Uchwała organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej określa w szczególności: 
1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego; 
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem 
uchwały budżetowej." 
Następnie w związku z brakiem zapytań z sali, przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - stanowi on zał. Nr 6 do 

protokołu. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/220/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  - 

stanowi ona zał. Nr 7 do protokołu. 

 
Ad.9 

Przewodnicząca Rady - przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie 
wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy. 
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 
Przewodnicząca Rady - otworzyła dyskusję. 
Wójt – poinformował, że temat jest znany, gdyż Rada przyjęła już uchwałę, jest ujęta 
kwota na III etap remontu drogi powiatowej od Ujmy do skrzyżowania, chodzi  
o odcinek przechodzący przez teren gminy. 
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Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy Starosta Aleksandrowski obiecał, co 
kolwiek do zrobienia na terenie gminy w zamian. Chodzi o drogę powiatową  
w m.Wólne, o którą wnioskuje i nic nie jest robione, a teraz jest zaciągana pożyczka, 
aby dofinansować, aż 50 tys. zł. Poruszał ta sprawę na poprzedniej sesji – jest temu 
przeciwny i nie będzie głosował za tą uchwałą. 
Wójt – poinformował, że nie wie skąd radny wie, że jest to pożyczka? 
W projekcie uchwały jest ujęty zapis, że ze środków własnych. Nie jest to pożyczka, jest 
to zobowiązanie na rok przyszły. Ta droga jest na terenie gminy i mieszkańcy naszej 
gminy też ją użytkują.  
Jeżeli chodzi o drogę w Wólnem, to Starosta obiecał i zrobił ten zjazd, który został 
utwardzony i położony został asfalt. Natomiast, jeśli chodzi o rozgraniczenie tej drogi, 
to wnosi do radnego o poczynienie starań odnośnie prac geodezyjnych, ponieważ 
żaden projektant nie zrealizuje bez rozgraniczenia. 
E.Pietrus – stwierdziła, że jest to droga powiatowa, ale na terenie gminy, po której 
wszyscy jeżdżą i uważa, że za kilka lat te drogi przejdą pod władanie gmin. 
Następnie Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji 
przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy - stanowi on zał. Nr 8 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - przy 9 głosach „za", 2 głosami „przeciw"  
i 1 głosem „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXVIII/221/10 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji 
przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy - stanowi ona zał. Nr 9 do protokołu. 

 
Ad.10 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że na Stałych Komisjach Rady informacja  
z wykonania budżetu za 1 półrocze 2010 r. została przeanalizowana przez członków 
poszczególnych komisji wspólnie ze Skarbnikiem Gminy i Wójtem Gminy.  
Stwierdziła, że radni przyjęli informację z wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 
r., Przewodniczący Komisji w punkcie 19 przyjętego porządku obrad, przedstawią 
szczegółową informację - informacja stanowi zał. Nr 10 do protokołu. 

 
Ad.11 

Przewodnicząca Rady - otworzyła następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie 
przestąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu pn. „Program Indywidualizacji 
Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w 
Województwie Kujawsko - Pomorskim". W materiałach radni otrzymali projekt 
uchwały wraz z załącznikiem. Poinformowała, również, że w związki z uchwałami 
oświatowymi zaproszona na posiedzenie została Kierownik Zespołu Obsługi Szkół 
M.Bińkowska, poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 

Kierownik M.Bińkowska - w związku z uruchomieniem projektu pn. „Program 
Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół 
Podstawowych", którego realizatorem jest Urząd Marszałkowski, istnieje możliwość 
nauczania uczniów klas I-III o zróżnicowanym poziomie intelektualnym i potrzebach 
edukacyjnych. 

Warunkiem jest, aby realizacja odbywała się na podstawie umowy partnerskiej 
na rzecz realizacji projektu z jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższy projekt 
w zakresie indywidualizacji oznacza wsparcie działań szkoły na tak ważnym, 
pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań określonych w nowej 
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podstawie programowej. Indywidualizacja procesu edukacyjnego pozwoli stworzyć 
dla każdego dziecka szansę edukacyjną na lepszy start do kolejnego etapu kształcenia. 
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu przez Gminę 
Waganiec do realizacji w/w projektu. 
Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przestąpienia Gminy 
Waganiec do realizacji projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania  
i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko -
Pomorskim" - stanowi on zał. nr 11 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/222/10 w sprawie przestąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu 
pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III 
Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim" - stanowi ona zał. Nr 

12 do protokołu. 

 
Ad.12 

Przewodnicząca Rady - w następnym punkcie porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji Partnerskiego Projektu 
Cemenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". 
Poinformowała, że projekt uchwały został przesłany wraz z materiałami na sesję, 
zwróciła się z zapytaniem czy są uwagi? 

W związku z brakiem uwag i zapytań z sali poprosiła Kierownika ZOS M.Bińkowską 

o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 
Kierownik ZOS - w związku z uruchomieniem Partnerskiego Projektu 

Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", którego realizatorem jest 
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie, istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy 
międzynarodowej w zakresie podnoszenia, jakości w systemach kształcenia. 

Warunkiem jest, aby realizacja odbywała się na podstawie umowy finansowej 
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji — Narodową Agencją Programu 
„Uczenie się przez całe życie", a Gminą Waganiec, jako Organem Prowadzącym dla 
szkoły będącej Beneficjentem programu. Program Comenius skierowany jest do 
uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej, szkół określonych 
przez państwa członkowskie, nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół, 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z 
oświatą szkolną. 
Jego celem jest m.in.: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy  
o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, 
pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji 
życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego, poprawa pod względem jakościowym i ilościowym 
mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw 
członkowskich, poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw 
pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, zachęcanie do nauki 
nowożytnych języków obcych, wspieranie tworzenia innowacyjnych treści, usług, 
metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie. W ramach 
Partnerskiego Projektu Comenius przewidziane są wyjazdy zagraniczne uczniów 
Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. 
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu przez Gminę 
Waganiec do realizacji w/w projektu. 
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Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem dyskusji przestawiła projekt uchwały  
w   sprawie   przystąpienia   Gminy  Waganiec   do   realizacji   Partnerskiego   Projektu 
Cemenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" - stanowi on zał. nr 13 do 

protokołu. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/223/10 w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji 
Partnerskiego Projektu Cemenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"- 

stanowi ona zał. Nr 14 do protokołu. 

 
Ad.13 

Przewodnicząca Rady -Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do 

realizacji projektu  kluczowego pn.  „e-Usługi - e-Organizacja  - pakiet rozwiązań 

informatycznych     dla    jednostek     organizacyjnych     województwa     kujawsko    - 

pomorskiego" w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko - 

Pomorskim". Projekt uchwały radni otrzymali w przesłanych materiałach. 
Poprosiła Panią Kierownik Zespołu Obsługi Szkół o przedstawienie uzasadnienia. 

Kierownik ZOS M.Bińkowska - w związku z uruchomieniem projektu 
kluczowego „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla 
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego",którego realizatorem 
jest Urząd Marszałkowski istnieje możliwość zakupu tablic interaktywnych dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. 
Warunkiem jest, aby realizacja projektu odbyła się w porozumieniu o współdziałaniu 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały o przystąpieniu przez Gminę 
Waganiec do realizacji w/w projektu. 
 
W trakcie wypowiedzi Przewodniczącej Rady - obrady opuściła radny S.Murawski -
godz. 1230 

Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem dyskusji przestawiła projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu kluczowego pn.  
„e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek 
organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego" w części dotyczącej modułu 
„e-Edukacja w Województwie Kujawsko - Pomorskim"- stanowi ona zał. Nr 15 do 

protokołu. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/224/10 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do 
realizacji projektu kluczowego pn. „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań 
informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko -
pomorskiego" w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko - 
Pomorskim"- stanowi ona zał. Nr 16 do protokołu. 

 
Ad.14 

Przewodnicząca Rady - w dalszej części porządku obrad otworzyła punkt w sprawie 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec. 
Udzieliła głosu Kierownikowi ZOS. 
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Kierownik ZOS - poinformowała, że Gmina Waganiec realizuje od kilku lat 
program stypendialny „pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Waganiec". 
Kilkuletnia praktyka w realizacji pomocy materialnej, zmiany wysokości pomocy, 
podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania stypendium, 
wskazuje na potrzebę dostosowania regulaminu do nowych uwarunkowań. Zaistniała 
potrzeba doprecyzowania zapisów regulaminu w zakresie ustalania wysokości 
stypendium szkolnego. 
W celu stworzenia jednolitego, czytelnego dokumentu proponuje się uchwalenie 
nowego regulaminu, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczasowych uchwał. 
Stwierdziła, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikami, 
czy są pytania do tego materiału? 

W związku z brakiem pytań z sali przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Waganiec i poddała jego treść pod głosowanie - 

stanowi ona zał. Nr 17 do protokołu. 

Radny S.Murawski— powrócił na obrady - godz. 1245 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/225/10 w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Waganiec - stanowi ona zał. Nr 18 do protokołu. 

Ad.15 

Przewodnicząca Rady - przeszła do punktu w sprawie ustalenia dla dróg gminnych 
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec,  
w materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 

Przedstawiła uzasadnienie do uchwały, zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość 
stawek opłat za zajęcie Im2 pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, 
rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości 
jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego 
umieszczonego w pasie drogowym. 

Niniejsza uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Obecnie obowiązujące stawki zostały określone w 2004 roku uchwałą Rady 
Gminy Waganiec Nr XVIII/103/04 z dnia 18 listopada 2004 roku nie podlegały zmianom 
do dnia dzisiejszego. Zwiększenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym wpłynie na lepszą organizację 
robót prowadzonych w pasie drogowym, skróci czas ich prowadzenia oraz zwiększy 
wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu. 
Obrady opuściła radny S.Murawski - godz. 1300 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia dla dróg gminnych 
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec - stanowi 

on załącznik nr 19 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/226/10 w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat 
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec - stanowi ona zał. Nr 20 do 

protokołu. 
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Ad.16 

Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele 
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi - stanowi on załącznik nr 21 do protokołu. 

Poinformowała, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały. 
Następnie poddała pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/227/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi - stanowi ona zał. Nr 22 do protokołu. 

Ad.17 

Przewodnicząca Rady - przeszła do następnego punktu porządku obrad – podjęcie 
uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. Materiały do 
wglądu otrzymali radni w materiałach przesłanych na sesję. 
Udzieliła głosu Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy - poinformował, że uchwałą Nr XXIX-194/02 z dnia 28.06.2002 r. 
Rady Gminy Waganiec dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze, określając ich 
granice, numery oraz liczbę radnych w każdym z okręgów. 
Od momentu wejścia w życie wymienionej uchwały do chwili obecnej, zgodnie  
z Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce zmieniono nazwę sołectwa 
Waganiec SHRO na sołectwo Waganiec. 
Wprowadzona wyżej wymienioną uchwałą zmiana nie spowodowała naruszenia zasad 
tworzenia okręgów wyborczych określonych w art. 89 ust. 2 - 4 i art. 92 ust. 2  
w związku z art. 90 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw. 
Nie mogą, w związku z tym, być podstawą do dokonania zmiany granic okręgów 
wyborczych. 
Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy, aktualizujący opis granic okręgów 
wyborczych do obowiązującego obecnie stanu prawnego. 
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów 
wyborczych - stanowi on załącznik nr 23 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/228/10 w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych - stanowi 

ona zał. Nr 24 do protokołu. 

Ad.18 

Przewodnicząca Rady - otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. 
Poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 

Wójt Gminy - poinformował, że uchwałą Nr 37/98 z dnia 16.09.1998 r. Zarząd 
Gminy Waganiec dokonał podziału gminy na obwody głosowania.  

Wprowadzone zmiany nie naruszają zasad tworzenia obwodów głosowania 
określonych w art. 30 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw. 
Zgodnie z art. 30 ust. 2a Ordynacji stały obwód głosowania powinien obejmować od 
500 do 3000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami 
obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 
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Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy, aktualizujący opis granic obwodów 
głosowania do obowiązującego obecnie stanu prawnego. 
Przewodnicząca Rady - przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie 
aktualizacji opisu granic obwodów głosowania i poddała jego treść pod głosowanie -
stanowi on załącznik nr 25 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/229/10    w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania - 

stanowi ona zał. Nr 26 do protokołu. 

Ad.19 

Przewodnicząca rady - otworzyła punkt dotyczący sprawozdań Przewodniczących 

Stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.    
Poprosiła Przewodniczący Komisji o zabranie głosu. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego, M.Kulińska, przedstawiał informację z pracy komisji w okresie 
międzysesyjnym: na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2010 r. - Komisja kontrolowała ład 
i porządek wokół obiektów handlowych, przystanki autobusowe oraz oznakowanie 
dróg. 
Przystanek autobusowy w Niszczewach jest zaniedbany: kosz ze śmieciami wywrócony 
butelki po napojach alkoholowych poustawiane na ławce, dużo papierów zarośniętych 
trawą. Jest to wizytówka miejscowości Niszczewy.   
Również w miejscowości Plebanka przystanek autobusowy-brudno. Przy korcie 
tenisowym wokół pojemników do segregacji odpadów rozrzucone różne śmieci. Widok 
okropny! Co z tym zrobić? Jest to również centrum Plebanki.  
Codziennie jeżdżą różni ludzi autobusami z Ciechocinka do Włocławka i patrzą się na 
ten bałagan. 
Przejazd kolejowy Nowy Zbrachlin-Bertowo zostało zamontowane nowe oznakowanie 
i już po paru dniach zostały zerwane i wyrzucone w pole.  
Po wizytacji na terenie Gminy w wielu miejscach są poodwracane znaki drogowe np. 
znak „STOP” w Niszczewach przy posesji Pana Olnderskiego jest odwrócony w stronę 
drogi krajowej E1. 
Komisja zwraca się do Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania z sołtysami i radnymi  
o skuteczne podjęcie działań, które by pomogły uporządkować bałagan, jaki panuje na 
terenie całej Gminy. 
Przy obiektach handlowych, które mają pozwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych nie spożywano alkoholu.  
Komisja ponownie zwraca się do Wójta Gminy o sprawdzenie czy wszyscy mieszkańcy 
Gminy mają pojemniki na śmieci. 

Na posiedzeniu w dniu 1 września 2010 r. Komisja dokonała analizy wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2010 r.- budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy 
Waganiec, był zmieniony trzy razy uchwałą Rady Gminy, dwa razy zarządzeniem 
Wójt Gminy.    Budżet po stronie dochodów wynosi 29.548,401 zł., wydatki 32.109.413 
zł., deficyt  budżetu 2.561.012 zł. Na plan roczny 29.548.401 zł, zrealizowano 23.349.661 
zł tj. 79%.  
Komisja po uzyskaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Waganiec za  
I półrocze 2010 r. udzielonej przez Panią Skarbnik, oceniła pozytywnie wykonanie 
budżetu za I półrocze. 
W drugim półroczu 2010 r. będzie realizowana większość wydatków inwestycyjnych. 
Sprawy dotyczące dróg, śmieci wracają na sesjach, co roku. 
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Mieszkańcy domagają się od Wójta realizacji różnych wniosków - składają je radni  
i sołtysi, głównie chodzi o drogi i oświetlenie. 
Komisja po przeanalizowaniu wydatków stwierdza, że coraz więcej jest osób 
zadłużonych. Nie płacą za ścieki, wodę i podatki od nieruchomości, zostały przesłane 
wezwania do zapłaty - 174 szt. 
Natomiast za pobór wody i odprowadzenie ścieków złożono pozwy do sądu - 28 szt., 
wystawiono 27 szt. nakazów do zapłaty w postępowaniu upominawczym. 
Wydziały egzekucyjne Urzędów Skarbowych przekazały ściągnięte od dłużników 
należności na kwotę 20.547 zł. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką 
wynoszą 380.234 zł. 
Komisja razem z przedstawicielem gminy złożyła wiązankę i zapaliła znicze przy 
obelisku przy dworcu PKP w Wagańcu w związku z 71 rocznicą wybuchu II wojny 
światowej.  Były również omawiane sprawy związane z Gminnymi Dożynkami, które 
odbędą się w dniu 12 września 2010 r., na boisku sportowym w Zbrachlinie. 

W dniu 27 września 2010 r. Komisja zajmowała się uzasadnienie zmian  
w budżecie gminy Waganiec na 2010 r. proponowane przez Wójta Gminy  
i przedstawione szczegółowo przez Skarbnika Gminy - komisja opiniuje pozytywnie. 
Komisja po przeaanalizowniu dochodów i wydatków stwierdza, że deficyt budżetu 
ulegnie zmianie z kwoty 2.937.812 zł do kwoty 1.937.512 zł.  
Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Pani Skarbnik w związku zakupem samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Dotacja celowa uległa zwiększeniu o 15.700 zł. Koszt 
samochodu to   549.700 zł dla OSP Zbrachlin.  
Kwotę 9.000 zł trzeba wydysponować na zakup nowego pieca do centralnego 
ogrzewania w budynku komunalnym w Zbrachlinie (awaria pieca).  
Na XXXVIII Sesję, która odbędzie się w dniu jutrzejszym jest zaproszony Dyrektor 
Zespołu Szkół w Brudnowie Stanisław Kamiński w sprawie udzielenia informacji 
odnośnie zadania inwestycyjnego ( odbyły się 2 przetargi, nieskuteczne) „Radosna 
szkoła” kwota 89.000 zł – 50% dotacji Wojewody.  
Potrzebna jest opinia dyrektora czy wykonać zadanie we własnym zakresie  
z własnych środków tj. 44.500 zł w tym roku, czy przełożyć inwestycję na rok 2011. 
W sprawach różnych: Nowy przystanek w Zbrachlinie jest krzywo postawiony i złe jest 
zamontowanie. 
Komisja poruszyła również sprawę nowych dróg - rolnicy wyjeżdżają sprzętami 
rolnymi na nowo wybudowaną nawierzchnię asfaltową.  
Komisja zwraca się do Wójta, aby wystosował pismo, do mieszkańców za 
pokwitowaniem, aby zapoznali się ze skutkami, jeśli dojdzie do uszkodzenia lub 
zniszczenia nawierzchni asfaltowej, na którą tyle lat czekali mieszkańcy 
poszczególnych sołectw.  
Również wokół dworca PKP nic się nie zmieniło, sterty śmieci, zielsko wysokie i nikt 
nie reaguje na ten bałagan. Komisja wielokrotnie zwraca się do Wójta o 
uporządkowanie tego terenu – Wójta zwraca się do PKP, jako właściciela, ale nic z tego 
faktu nie wynikło, w centrum gminy niechlujny, brudny i zaniedbany obiekt kolejowy! 
Jak długo to będzie trwało taka niemoc?  
Mieszkańcy winią Wójta i Radę Gminy, ale chyba niesłusznie - gmina nie jest 
właścicielem tych obiektów. Niestety w całej Polsce jest podobna sytuacja na kolei.  
Komisja zwróciła również uwagę na wandalizm - znaki powywracane, poniszczone. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – M.Dyko 
przedstawiła informację: 
Komisja w omawianym okresie odbyła dwa posiedzenia: 
-  posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2010 r. na którym dokonano analizy wykonania 
budżetu za I półrocze 2010 r. Skarbnik Gminy, D.Roszko przedstawiła szczegółową 
analizę z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 
Komisja dokonała analizy dochodów i wydatków za I półrocze 2010 r. oraz skutki 
obniżenia górnych stawek podatków, umorzenia, zwolnienia, rozłożenia na raty  
i odroczenia zobowiązań podatkowych. 
Komisja zwracała szczegółową uwagę na zaległości od osób fizycznych jak i prawnych. 
Zapoznano się z windykacją należności podatkowych, opłat za pobór wody  
i odprowadzenie ścieków. Komisja zapoznała się z realizacją zadań zleconych  
i powierzonych z dotacji otrzymanych z budżetu Wojewody i Urzędu 
Marszałkowskiego.  
Członkowie Komisji stwierdzili, że wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 
2010 r. zostało wykonane zgodnie z planem. 
Korekty sygnalizowane przez członków Komisji w czasie I półrocza 2010 r. nie zostały 
wykonane. 

W sprawach bieżących poruszono zamontowanie 3-4 lamp oświetleniowych  
w miejscowości Przypust i Michalin. Poruszono również naprawę dróg gminnych – 
wnioski radnych na sesji. 
-  posiedzenie w dniu 15 września 2011 r. Komisja dokonała objazdu szkół na terenie 
gminy Waganiec w celu dokonania oceny stanu ich przygotowania do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego: 
 Jako pierwsza szkoła był, to Zespół Szkół w Brudnowie, Dyrektor Stanisław Kamiński, 
udzielił informacji: do szkoły podstawowej uczęszcza – 73 uczniów; do gimnazjum – 90 
uczniów; do przedszkola 20 uczniów. 
Zaplanowane remonty w czasie wakacyjnym zostały wykonane. Przyznano dotacje  
z Ministerstwa Edukacji na sumę 89 tys. zł w połowie 50% Urząd Gminy i 50% 
Ministerstwo Edukacji. Odbyły się ogłoszone dwa przetargi, gdzie nie wyłoniono 
wykonawcy.  
Dowóz dzieci do placówki nie budzi zastrzeżeń, są problemy z dojściem dzieci do 
przystanków w związku z budową autostrady. 
Z wyjaśnień Dyrektora szkoły wynika, że należy wymienić trzy grzejniki. 
Następnie Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Niszczewach, Dyrektor 
Mirosława Grzegórska, poinformował, że: do szkoły podstawowej uczęszcza 65 
uczniów, do przedszkola 26 uczniów. 
Z zaplanowanych prac wykonano pokrycie dachu na przedszkolu. Nie naprawiono 
szamba, (brak środków). Dyrektor szkoły wyjaśniła, że w miesiącu wrześniu będzie 
naprawa i wymiana podłogi w sali gimnastycznej. 
Komisja złożyła wniosek do Pani Dyrektor, aby dokonała złożenia dokumentów  
w sprawie budowy oczyszczalni ścieków przy szkole. 
Ostatnia szkołą był, Zespół Szkół w Zbrachlinie, Dyrektor Violetta Smulska, 
poinformowała, że : do szkoły podstawowej uczęszcza – 183 uczniów, do gimnazjum 
111 uczniów, do przedszkola – 61 uczniów( w tym: czterolatki – 8 dzieci, pięciolatki – 25 
dzieci, sześciolatków – 28 dzieci).  
Z zaplanowanych prac wykonano malowanie czterech klas, naprawiono przecieki  
w korytarzu i pomalowano oraz naprawiono instalację elektryczną w sali 
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gimnastycznej  
i w zapleczu. Wykonano remont w małym przedszkolu z zaplanowanych napraw nie 
wykonano naprawy odgromnikowej. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że musi 
wygospodarować pomieszczenie do mycia termosów żywnościowych.  
Komisja zobowiązała Panią Dyrektor do złożenia wniosku o kompleksowy remont  
i modernizację stołówki szkolnej. 

W sprawach różnych: ponowiono wnioski o naprawę dróg gminnych oraz 
oświetlenia. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, P.Wiatrowski, przedstawił sprawozdanie  
z pracy w okresie międzysesyjnym: w dniu 30.08.2010 r. posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Gminy Waganiec, tematem posiedzenia jest analiza wykonania budżetu 
Gminy Waganiec za I półrocze 2010. 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w składzie: Wiatrowski Piotr, Kulpa Wojciech, 
Kłos Jan, Brzeziński Edward. Zaproszeni goście: Wójt Gminy Piotr Marciniak, Skarbnik 
Danuta Roszko, Przewodnicząca Rady Gminy Waganiec Monika Szejner. 
Omówiono inwestycje prowadzone na terenie gminy: renowacja stawu w Zbrachlinie, 
-budowę kanalizacji, budowę drogi Kolonia Święte i Bertowo. 
Wójt Gminy udzielił informacji o funduszach uzyskanych z wycinki drzew pod 
autostradę na terenie Gminy Waganiec. 
Omawiano podpisane porozumienie gminy dotyczące budowy ścieżek rowerowych. 
Wójt przekazał informację o nie odebraniu boiska „Orlik” ze względu na 
niezagospodarowany prawidłowo teren wokół boisk. 
Komisja analizowała informację o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec na 2010r. 
 
W związku z nieobecnością radnego W. Kulpy Przewodniczący Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, głos zabrał członek komisji M.Dyko - przedstawił informacje 
z pracy komisji w okresie międzysesyjnym: w dniu 26 lipca 2010 r. pracowała nad 
informacją o budowach dróg gminnych na terenie Gminy, informacji udzielał Z-ca 
Wójta E.Muisała. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi o kolejności budowy nowych 
nawierzchni na drogach gminnych oraz ich kosztach i Firm, które mają te drogi 
budować. Z-ca Wójta oświadczył również, że będzie monitował do Starostwa 
Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim o remonty i doraźne naprawy dróg 
powiatowych przebiegających przez teren gminy Waganiec.  
Zajmowała się również kontrolą terenu Gminy pod względem ochrony środowiska 
członkowie komisji udali się w teren, aby obejrzeć punkty segregacji odpadów 
znajdujących się na terenie gminy. W niektórych punktach był bałagan. Komisja 
wnioskuje, że bałagan ten spowodowany jest tym, iż za rzadko lub nieterminowo 
pojemniki są opróżniane przez firmę, która te pojemniki opróżnia.  
W sprawach różnych członek komisji Pan M.Dyko zwrócił uwagę na przepust wodny  
w miejscowości Wólne. Według jego wyjaśnień ten problem zgłosił do dyrektora Dróg 
Powiatowych w pierwszej dekadzie lipca. Do chwili obecnej nie podjęto żadnych prób 
naprawy tego przepustu. Komisja w dniu 26 lipca stwierdziła, że wyżej wymieniona 
sprawa nie może się przedłużać, ze względu na niebezpieczeństwo mieszkańców oraz 
sprzętu rolniczego. Po przejechaniu terenu gminy Komisja stwierdziła również, że stan 
nieutwardzonych dróg gminnych i powiatowych jest w stanie krytycznym. 

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2010 r. członkowie komisji dokonali analizy 
wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2010r przedstawione przez 
Skarbnika Gminy, która udzieliła wyjaśnień na ten temat. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie przebiegi budżetu gminy Waganiec  
za I półrocze 2010 r. 
W sprawach różnych, członkowie komisji zostali poinformowani, że tegoroczną 
organizacją Dożynek Gminnych zostało wybrane sołectwo wsi Zbrachlin. Starostów 
dożynkowych wybrali mieszkańcy Zbrachlina. 
Starostami będą Pani Elżbieta Sobczak- starościna oraz Pan Szczepan Urbański, jako 
starosta dożynek gminnych 2010r.  
Komisja zapoznała się z programem uroczystości dożynkowych przedstawionych 
przez Panią Ewelinę Ferner. 
Członkowie komisji pozytywnie zaakceptowali program uroczystości dożynkowych 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za przedstawione sprawozdania Stałych Komisji 
Rady Gminy V kadencji. 
Ad.20 

Przewodnicząca Rady -przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. zapytania  
i interpelacje radnych. 
Radny, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, jak się przedstawia sprawa 3-4 lamp  
w Przypuście w kierunku Kościółka?, staw został sprzedany. 
Poinformował, że słyszy się, że program naprawy dróg miał być robiony 3-4 drogi 
miały być naprawiane, jak się to ma do naprawy drogi w Szpitalce? 
Radny, S.Szudzi - zwrócił się z zapytaniem, czy będzie chodziła kosiarka ba drogach?, 
czy będą naprawienie lampy od Niestuszewa w kierunku Sierzchowa 5 lamp i w 
Sierzchowie co druga lampa się nie pali. 
Radny, P.Wiatrowski - zwrócił się z zapytaniem, czy będą wykorzystywane lampy 
słoneczne? 

Radny J.Dybowski - wnioskuje o dowiezienie kamienia na Arianki. 
Przewodnicząca Rady - poinformował, że przedstawi pismo, które wpłynęło do Rady 
Gminy od Pana Jana Kulińskiego ze Starego Zbrachlina - stanowi ono zał. Nr 28 do 

protokołu. 

Wójt – poinformował, że jest w Urzędzie dokumentacja ze spotkania z mieszkańcami 
Starego Zbrachlina, na którym nie było Pana Kulińskiego. 
Firmie „Drogi i Mosty” wyraził zgodę na przykrycie asfaltem pasa drogi gminnej, a 
jeżeli właściciel firmy dogadał się z mieszkańcami gruntów sąsiadujących  
o utwardzenie większego pasa tej drogi, to droga jest poszerzona i Ci mieszkańcy nie 
protestują, gdyż sprzedali te odcinki gruntu, a Pan Kuliński nie ma tam gruntu.    
Jeżeli chodzi o hydrant, to jeden jest zlikwidowany, a drugi będzie zmodernizowany. 
 
Jeżeli chodzi o sprzedaż stawu i oświetlenie, to wnioski składa się przy tworzeniu 
projektu budżetu. W sprawie drogi w Szpitalce, to informuje, że była ona zrobiona. 
Radny, M.Dyko – było w Wójtówce zrobione, a nie w Szpitalce. 
Wójt – w sprawie lamp solarnych , to będzie sześć takich lamp na terenie gminy ok.5,5 
tys. zł jedna lampa. Planowane są w Michalinie, Bertowie 
 
Ad.21 

Przewodnicząca Rady - otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
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Wnioski zgłoszone na XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy, spisane przez 
sekretarza obrad - radną, Ewę Pietrus: 

1. Sołtys Józefowa, H.Kułakowska - złożyła wniosek, o dopisanie Sołectwa 
Wiktoryn do okręgu wyborczego w Brudnowie. 
Składa wniosek o włączenie lamp oświetleniowych przed godz. 5. 
Ponawia o naprawę dróg, które zgłaszał radny, Dybowski tj. w miejscowości 
Ariany i Arianki. 
2. Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik - ponawia wniosek o założenie lamp 
oświetleniowych - 5 szt. Wzdłuż ogrodu za torami N.Zbrachlin (posesja Pana 
Milaka ) i drugi odcinek w N.Zbrachlinie (posesja Państwa Centkowskich, Kulpy 
w kierunku Siutkowa. 
3. Radny, J.Kłos - składa wniosek o założenie oświetlenia we wsi Janowo 
i Zakrzewo oraz o naprawę drogi w Zosinie - wniosek do budżetu na 2011 rok. 
4. Radny, M.Dyko - składa wniosek o założenie 3 lamp w miejscowości Przypust 
- wniosek do budżetu na 2011 r. 
Składa również wniosek o naprawę drogi w miejscowości Wójtówka i Szpitalka -
wniosek do budżetu na 2011 r. 
5. Radny, Z.Kotrych - składa wniosek o naprawę drogi w Śliwkowie. 

Ad.22 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Monika 
Szejner zamknęła obrady XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec,  
- godz. 1520 

 
Protokołowała:                       


