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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXIX Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali radnych 
 i zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – D.Roszko. 
 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 11radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
 

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady - na protokolanta obrad XXXIX Sesji zaproponowała                                             
Panią Iwonę Marciniak, pracownika Urzędu Gminy . 
 
Czy są inne propozycje? 
W związku z brakiem propozycji z sali, zarządziła głosowanie nad przyjęciem 
zgłoszonej kandydatury na protokolanta obrad Pani  Iwony Marciniak. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła na protokolanta obrad 

XXXIX Sesji - Panią Iwoną Marciniak. 

 

Ad. 3  

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Wójta 
Gminy Waganiec Pana Piotra Marciniaka.  
Następnie przedstawiła wniosek, który wpłynął na jej ręce : 
- stanowi on również załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wniosek o zwołanie sesji rady gminy 

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

 

Uzasadnienie: 

Głównym powodem zwołania Sesji w trybie określonym powyżej jest potrzeba 
wprowadzenia zmian w  budżecie gminy na 2010 r. 
 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie XXXIX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 
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2. Powołanie protokolanta. 
3. Przyjęcie  porządku obrad sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
5. Zamknięcie obrad XXXIX  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

  
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do proponowanego 
porządku obrad? 
W związku z brakiem uwag z sali zarządziła głosowanie nad przyjęciem 
przedstawionego porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 
Ad.4 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2010 r. – stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie poprosiła Wójta Gminy- P.Marciniaka i Skarbnika Gminy- D.Roszko   
o przedstawienie uzasadnienia. 
 

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

Dochody:  
Dział - 751 –„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa” decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego we Włocławku z dnia 11 października 2010 r. została przyznana dotacja 
celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 
2010 r. (18.190 zł) oraz na ewentualne przeprowadzenie głosowania ponownego  
(12.752 zł). 

 
Dział - 801 – „ Oświata i wychowanie” Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją 

z dnia 05 października 2010 r. zwiększył dotacje celowe o 528 zł. Kwota powinna zostać 
przeznaczona na sfinansowanie - w ramach podnoszenia, jakości oświaty - prac komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 
 

Dział - 852 –„Pomoc społeczna” Decyzją z dnia 21 października 2010 r.  
Wojewoda zwiększył dotacje o 16.545 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 
rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych. 

Wcześniejszą decyzją z dnia 29 września 2010 r. Wojewoda dokonał 
przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach kwot na 
wypłaty zasiłków okresowych, co do kwoty 8.500 zł .  
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Wprowadzono zmiany, dot. kwoty 5.189 zł tak, aby móc wypłacić zasiłki 
okresowe stanowiące wkład własny w realizację projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany w pozostałym zakresie zostaną 
dokonane w terminie późniejszym. 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 października 2010 r. zwiększył 
plan dotacji celowych o 10.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
stałych. 

Kolejną decyzją z dnia 07 października 2010 r. zwiększono dotacje celowe o 
6.000 zł na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej 
powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych. 
 

Dział –  854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” Decyzją Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2010 r. (WFB.1.3011-115/10) zwiększono 
dotacje celowe o 50.064 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym. 
 
Wydatki: 

Dział – 750 - ”Administracja publiczna” zwiększono plan finansowy Urzędu 
Gminy o 11.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów naprawy kotła centralnego 
ogrzewania oraz o 2.000 zł na dokonanie opłat sądowych, w związku z dużą liczbą 
pozwów skierowanych do sądu. 

Dokonano przemieszczenia kwoty 2.000 zł w ramach środków na promocję 
gminy. Zmniejszając poz. materiały, zwiększono poz. zakup usług pozostałych. 
Zmiany pozwolą na dokonanie wszystkich płatności. 
 

Dział - 751 – „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa” kwotę 30.942 zł otrzymaną z Krajowego Biura 
Wyborczego przeznaczono, zgodnie z załączoną kalkulacją na poszczególne zadania 
wyborcze.  

 
Dział - 801 –„ Oświata i wychowanie” kwotę 528 zł otrzymaną w ramach dotacji 

celowych przeznaczono na opłacenie umów-zleceń w ramach prac komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 

W dniu 22 października 2010 r. Zespół Obsługi Szkół złożył wniosek  
o zwiększenie planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych oraz 
przesunięcia środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w 
ramach dotychczasowych planów. Zmiany mają zabezpieczyć wypłaty wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli i oddziału przedszkolnego pracujących w 
ramach POKL „Lepszy start - lepsza przyszłość" w okresie IX-XI. br. Konieczność 
wyasygnowania środków własnych wynika z braku refundacji wcześniej poniesionych 
wydatków przez Urząd Marszałkowski. Dokonano następujących zmian: 

a) w zakresie szkół podstawowych - zmniejszono poz. wynagrodzenia osobowe 
pracowników o 19.550 zł oraz w poz. składki na ubezpieczenie społeczne  
o 3.200 zł, 
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b) w planie finansowym oddziału przedszkolnego - zwiększono o 800 zł wydatki 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 15.000 zł wynagrodzenia osobowe 
pracowników, o 2.150 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 400 zł 
składki na Fundusz Pracy, 

c) w przedszkolach - zwiększono w poz. wynagrodzeń osobowych niezaliczonych 
do wynagrodzeń o 900 zł, w poz. wynagrodzeń osobowych pracowników  
o 22.100 zł, w poz. składki na ubezpieczenie społeczne o 3.200 zł oraz poz. 
składki na Fundusz Pracy o 500 zł, 

d) w planie finansowym gimnazjów - zmniejszono o 1.300 zł poz. składki na 
ubezpieczenia społeczne. 
 

 Dział - 852 – „”Pomoc społeczna” dotację w kwocie 16.545 zł otrzymaną na 
wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono na: wypłaty zasiłków 14.687 zł oraz 1.538 
zł na opłacenie usług i 320 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracownika. Ponadto 
dokonano przesunięcia kwoty 500 zł z poz. zakup usług remontowych do poz. zakup 
materiałów. 

Kwotę 5.189 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych przemieszczono 
z § 3110 do § 3119. Stanowi ona oferowany przez gminę wkład własny projektu 
systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Kolejne kwoty otrzymane w ramach dotacji celowych przeznaczono na wypłatę 
zasiłków stałych (10.808 zł) oraz zasiłków celowych dla rodzin rolniczych 
poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi (6.000 zł). 
 

Dział -  854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotację w kwocie 50.064 zł 
przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy materialnej dla 
uczniów. 
 

Dział - 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dla 
zbilansowania przedstawionych powyżej potrzeb zmniejszono plan wydatków na 
energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg o 34.000 zł. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję . 
 

Wójt Gminy – poinformował, że na opłacenie kosztów naprawy kotła centralnego 
ogrzewania w Urzędzie Gminy nie będą środki zabierane z innych działów, tylko 
zostaną przesunięte w tym dziale – jakby wynikła tylko ta sprawa i zmiany w zawiązku 
otrzymanymi informacjami, to Zarządzeniem Wójta zostałyby przesunięcia w budżecie 
dokonane. 
Jednak jest inna bardzo ważna sprawa, co skłoniło do zwołania tej sesji. Jest to wypłata 
zaległych kwot - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli jak 
wcześniej wspomniała Pani Skarbnik, aby pokryć te koszty do końca roku potrzebna 
jest kwota ok. 40 tys. zł. 
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Wyasygnowanie środków własnych wynika z braku refundacji wcześniej poniesionych 
wydatków przez Urząd Marszałkowski, rozmawiał na ten temat i ma informacje, iż do 
połowy listopada mają wpłynąć te pieniądze, aby pokryć ten miesiąc i zaległe: wrzesień 
i październik, to potrzebna jest kwota ok. 21 tys. zł.  
 
Stwierdził, że jest to do pracowników niekomfortowa sytuacja, gdyz 2 m-ce nie 
otrzymują wynagrodzeń, teraz zbliża się Wszystkich Świętych, należałoby nie czekając 
wypłacić te pieniądze. 
Rozumie cierpliwość tych ludzi, gdyż chodzą, pytają – ale ile się o swoje upominać. 
I dlatego proponuje zabezpieczenie tych wypłat na 3 m-ce.  
 
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że jeśli okaże się, że pieniądze do 15 listopada br. nie 
przyjdą, to na następnej Sesji Rada Gminy i Wójt Gminy, powróci do tego tematu  
i będzie szukane rozwiązanie. 
Dlatego jest mowa o przyjęciu wypłaty kwoty ok. 21 tys. zł. – z tego kwota ta jest 
rozbita na płace i pochodne. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kulktury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej i przedstawienia stanowiska 
Komisji. 
 
Członkowie Komisji obecni na sesji: J.Michalska, E.Pietrus wyrazili pozytywną opinię.  
 
Przewodniczący Komisji, M.Dyko – poinformował, że stanowisko Komisji jest 
przychylne – wyraża pozytywną opinię do projektu uchwały. 
 
Poinformował również, jeżeli będzie taka możliwość, to pieniądze, które wrócą, aby 
były oddane w to miejsce, z którego były wzięte - tak to rozumie, aby było powrotnie 
uzupełnione. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXIX/230/10 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/212/10 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Waganiec na rok 2010.  – stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Monika Szejner – 
zamknęła obrady XXXIX Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec, – godz. 1500             

 

Protokołowała:                       


