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Ad.1 
Otwarcia obrad XL Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała Przewodnicząca 
Rady Gminy Pani Monika Szejner, powitała obecnych na sali radnych, sołtysów, 
przedstawiciela rady sołectwa Wólne – Panią Marię Ścisłą, oraz zaproszonych gości: 
Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – D.Roszko, A.Wiśniewską – radcę 
prawnego.   
 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.Szejner nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy  
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie. 
 
1. Otwarcie XL sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 
podatku rolnego w 2011 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 
2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2011 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej 
w obrębie geodezyjnym Waganiec, stanowiącej własność Gminy Waganiec na rzecz 
jej użytkownika wieczystego.  

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień  
31.12.2009 r. oraz informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
radnych w 2010 r. 

15.  Zapytania i interpelacje radnych.  
16.  Wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad XL Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec, w tym 

podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 2006 -2010. 
  

  

  

Następnie Przewodnicząca Rady w związku z brakiem innych propozycji poddała pod 
głosowanie proponowany porządek obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 
obrad. 
 
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 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
Wiceprzewodniczącą Ewę Pietrus. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z  XXXVIII i XXXIX 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 XXXVIII i XXXIX Sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVIII  
i XXXIX 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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Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał dwa 
zarządzenia:          

Zarządzenie Nr 41/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie 
gminy na rok 2010. 
W związku z awarią kotła centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej  
w Niszczewach zdecydowano w trybie pilnym o wyasygnowaniu środków w kwocie 
8200 zł na zakup nowego urządzenia, rozwiązując tym samym część rezerwy ogólnej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie: powołania 
komisji ds. analizy wniosków o nagrodę Wójta Gminy w składzie: 
1. Pani Maria Bińkowska - przewodnicząca komisji, 
2. Pani Beata Stróżyńska - członek komisji, 
3. Pani Mirosława Centkowska - członek komisji, 
4. Pan Michał Stróżyński- członek komisji, 
5. Pan Krzysztof Haziak - obserwator. 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 W zakresie pracy wydziału budownictwa wydano: 9 zaświadczeń o braku 
planu miejscowego, 2 decyzje o warunkach zabudowy, 1 zaświadczenie o nadaniu 
numeru nieruchomości, 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości,  
1 postanowienie opiniujące podział nieruchomości, 
Wszczęto: 8 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 2 postępowania  
o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy, 2 postępowania  
o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego. 
 
Przetargi: w dniu 13.10.2010r. podpisano akt notarialny na zamianę działki gruntu 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/2 o pow. 0,1437 ha położonej w miejscowości 
Wiktoryn, stanowiącej własność Gminy Waganiec na dwie niezabudowane działki 
gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 79/6 o pow. 0,0500 ha i 79/9 o pow. 0,1448 
ha położone w miejscowości Wiktoryn będące własnością Pani Małgorzaty 
Kozłowskiej. 
 
W dniu 30.09.2010r. podpisano protokół odbioru modernizacji drogi gminnej  
nr 160515C w Przypuście (dz. 35) oraz protokoły odbioru modernizacji dróg Zbrachlin - 
Wolne i Kolonia Święte. 
 

Zakupiono 6 lamp solarnych, które ustawiono w miejscowościach: Michalin- 3 szt., 
Wiktoryn- 2 szt., Nowy Zbrachlin - 1 szt. 
Zlecono oszacowanie modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowości Sierzchowo 
i Waganiec. 
 

 Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: dla przedsięwzięcia: Wydobycie 
kruszywa naturalnego ze złoża „Przypust", na działce 78/8 w obrębie geodezyjnym 
Przypust, wydano: obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o przystąpieniu do oceny 
oddziaływania na środowisko (możliwość zapoznania się z raportem oddziaływania na 
środowisko w okresie 21 dni). 
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Gmina Waganiec złożyła sprzeciw do proponowanego założenia, że transport 
kruszywa z eksploatowanego złoża „Przypust" odbywać się będzie drogami gminnymi. 
 
Dla przedsięwzięcia: Budowa Parku Wiatrowego Waganiec IV składającego się  
z 5 elektrowni wiatrowych wraz elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi 
do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w obrębach geodezyjnych 
Brudnowo, Sierzchowo i Konstantynowo, 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 dla 
planowanego budynku mieszkalnego. 
Wydano informację o zapewnieniu odbioru ścieków z planowanej sieci kanalizacyjnej 
w Nowym Zbrachlinie, 
Wydano 2szt. warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych do 
planowanych budynków mieszkalnych, 
Wydano 4szt. zapewnień dostawy wody do planowanych budynków mieszkalnych, 
Wydano 14 szt. decyzji na usunięcie drzew. 
 
Z pracy referatu kadr: w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Aleksandrowie Kuj. na podstawie umowy nr 13/2010 w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych na okres czasu od 20.05.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. 
zatrudniono w Urzędzie Gminy 3 bezrobotnych na stanowiskach robotników 
melioracyjnych, 3 bezrobotnych na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów 
zieleni oraz 4 bezrobotnych na stanowiskach robotników drogowych.  
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów zieleni 
pracowali przy zagospodarowaniu terenów zielonych na terenie Wagańca i Zbrachlina, 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników drogowych pracowali przy 
utrzymaniu porządku i czystości przy drogach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk, 
natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotników melioracyjnych 
pracowali przy rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie, czyszczeniu rowów 
melioracyjnych, likwidacji zakrzewień. 
 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr PS-4/2010 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych w ramach „Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2010r." na 
okres czasu od 01.07.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 6 
bezrobotnych na stanowiskach robotników melioracyjnych. Pracownicy zajmowali się 
czyszczeniem rowów melioracyjnych, likwidacją zakrzewień oraz skarpowaniem 
(Wolne Szpitalka). 
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W ramach zakończonej umowy Nr 13/2010 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych, spełniając zapis § 7 umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę 
na czas określony od dnia 01.10.2010 do dnia 31.10.2010 r. z 2 osobami bezrobotnymi  
w pełnym wymiarze czasu pracy (Ryszardem Odwrockim, Urszulą Białkowską). 
 

W dniu 12.10.2010 r. Wójt Gminy Waganiec ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy 
robotnika gospodarczego (wpłynęły 4 podania). 
Od dnia 25.10.2010 r. został zatrudniony Pan Łukasz Szałek na stanowisku 
pracy animator zajęć sportowych - instruktor sportu w ramach programu „Moje 
Boisko - Orlik 2012" (umowa na czas określony od 25.10.2010 r. do 15.12.2010 r. 3/4 
etatu). 
 
Kultura: w dniu 28.10.2010 r. na boisku sportowym w Zbrachlinie odbyło się otwarcie 
Budynku Zaplecza Socjalnego oraz kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu 
„Moje Boisko - Orlik 2012". 
 
Zdrowie: mieszkanki Gminy Waganiec wzięły udział w badaniu mammograficznym 
(badanie odbyło się w dniu 14.10.2010 r. przy Urzędzie Gminy). 
 

W zakresie podatków: umorzono podatek rolny w kwocie 703,00 zł, wpłynęły 163 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego , wszystkie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 
107.375,18 zł. 
 
Z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 15 decyzji przyznających dodatki oraz 1 
decyzję odmowną. 
 
             Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 9 urodzeń,  
9 małżeństw, 2 zgony, przyjęto 2 zapewnienie o zawarciu związku małżeńskiego,  
5 wymeldowań poza gminę, 10 zameldowań na pobyt stały (spoza gminy),  
10 przemeldowania na terenie gminy, 2 zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy), 16 zgłoszeń pobytu czasowego poza gminę, wydano 6 poświadczeń 
zameldowania, wydano 28 odpisów skróconych aktów USC, wydano 1 odpis zupełny 
aktów stanu cywilnego, udzielono 2 informacji adresowych na wniosek, wydano 46 
dowodów osobistych, przyjęto 69 wniosków o wydanie dowodu osobistego, przyjęto  
2 zgłoszenia utraty dowodu osobistego. 
 

Następnie przypomniał zgłoszone wnioski na poprzedniej sesji: 
Sołtys Józefowa, H.Kułakowska - złożyła wniosek, o dopisanie Sołectwa Wiktoryn do 
okręgu wyborczego w Brudnowie. 
Poinformował, że jest to wniosek do realizacji w późniejszym czasie, natomiast drugi 
wniosek o włączenie lamp oświetleniowych przed godz. 5, to uważa, że powinien był  
już być zrealizowany, gdyż wnioski są składane do Energetyki, jednak nieraz na ich 
realizację trzeba czekać. 
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Pani sołtys ponowiła wniosek r. Dybowskiego i o naprawę dróg w miejscowości Ariany  
i Arianki – tych wniosków o naprawę dróg, było więcej radny, Z.Kotrych również 
składał wniosek o naprawę drogi w Śliwkowie, są to wnioski do realizacji  
w najbliższym terminie drogi są sukcesywnie naprawiane. 
 

Pozostałe wnioski traktuje, jako wnioski do realizacji, do przyszłorocznego budżetu 
tj. - sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik - ponowiła 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. 
- 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. 
- radny, M.Dyko - złożył wniosek o założenie 3 lamp w miejscowości Przypust oraz 
również wniosek o naprawę drogi w miejscowości Wójtówka i Szpitalka -wnioski do 
budżetu na 2011 r. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
 
Radny J.Dybowski – zwrócił się z zapytaniem, jak się przedstawia sprawa jego 
wniosków wcześniej zgłaszanych w sprawie wiat dla dzieci dojeżdżających do szkoły, 
w m.Ariany, Arianki. 
 
Wójt – poinformował, że dwie wiaty są ujęte w planach przyszłorocznego budżetu.  
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, ile wyniósł koszt naprawy dróg, 
wykonywany przez firmę Pana Duszyńskiego. 
Czy jest możliwe udzielenie informacji nt. rozliczenia się z tych ok. 44 tys. zł, które były 
przeznaczone na naprawę dróg, które zostały uszkodzone w wyniku powodzi? 
W dniu wczorajszym będąc na drodze w Przypuście stwierdza, że przemierzyć zjazd, 
to jest to dokładanie 108 m i czy te pieniądze poszły na realizację zadania – naprawa 
zjazdu (od krzyża w dół do Przypustu) i 50 m wysypania kamieniem przy posesji Pana 
Fabisiak w m.Wólne. 
 
Wójt poinformował, że przygotuje taką informację. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że ostatnio zwrócił uwagę na oświetlenie uliczne 
naszej gminy, gdyż wracał w nocy ostatnio i od początku województwa, od 
Inowrocławia w stronę gminy Waganiec, to wszystkie gminy są oświetlone jak 
Zakrzewo, Koneck, a była to godz. 100 . Jest tak oświetlone, że widać gdzie zaczyna się 
następna wioska, oczywiście nie palą się one na każdym słupie, jest to tak rozwiązane. 
A wjeżdżając do naszej gminy to są ciemności.  
Właściciele sklepów pilnują całe noce swoich sklepów. Wnosi, aby kilka lamp paliło się 
całą noc w Wagańcu, jest to duże osiedle. 
Można to rozwiązać w ten sposób, że co 4-5 słup może się palić, aby chociaż jakieś 
oświetlenie było całą noc. 
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Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem pytań zamknęła ten punkt  
i podziękowała Wójtowi za przedstawioną informację z pracy Wójta Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 
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. W związku z tym, że po wysłaniu materiałów nastąpiły zmiany do budżetu, na 
stole jest rozłożony II projekt uchwały. 
Udzieliła głosu Pani Danucie Roszko, Skarbnikowi Gminy. 
 
Obrady opuścił radny W.Kulpa – godz. 1040 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w pierwszej kolejności omowi proponowane 
zmiany przez Wójta, które są zawarte w materiałach wyłożonych przed obradami.  
 
Dochody:  
Dz.010- Rolnictwo i Łowiectwo - decyzją Wojewody z dnia 03 listopada 2010 r.  
zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 109 523 zł z przeznaczeniem na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania  
w sprawie jego zwrotu poniesionych w drugim okresie płatniczym br. 
 
Dz. 750 – Administracja Publiczna - wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.780 zł 
stanowiącą odszkodowanie za zniszczone w dniu 27 sierpnia 2010 r ogrodzenie 
budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie. 
 
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie - na podstawie umowy finansowej Programu 
„Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie" przekazała kwotę 61 567 zł 
stanowiącą równowartość 16.000 EUR. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa  
w Zbrachlinie, która zorganizuje, co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Otrzymana kwota 
stanowi 80 % całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych Rada 
Gminy podjęła w dniu 28 września 2010 r uchwałę Nr XXXVI 11/223/10 w sprawie 
przystąpienia gminy do realizacji wym. projektu. 
 
Dz. 852 – Pomoc Społeczna - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
03 listopada 2010 r. przyznano kwotę 20.692 zł na sfinansowanie zobowiązań 
wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego. 
Dokonano ponadto zmian w zakresie kwoty 3. 311 zł. Przeniesiono między paragrafami 
środki na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (różnica do decyzji z dnia 29 września 2010 r.  
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Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - stosownie do pisma 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy skorygowano wpływy z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.630.260 zł. Kwota ta stanowi 
równowartość środków przekazanych w dniu 12 sierpnia 2010 r. na rzecz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Tym 
samym w budżecie ujęto jedynie część środków bezpośrednio należnych gminie 
 
Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport - na podstawie aneksu Nr 1 do umowy zawartego 
pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a gminą zostanie przyznane wyższe  
o 106.400 zł. Dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" dotacja celowa wyniesie do 
356.000 zł. 
 

Wydatki 

Dz. 010- Rolnictwo i Łowiectwo - środki planowane na zadanie inwestycyjne dot. 
budowy kolejnych odcinków wodociągu gminnego zmniejszono o 10.000 zł. Powodem 
jest brak zgody właściciela działki w Nowym Zbrachlinie na wejście na Jego grunt. 
Otrzymaną dotację celową rozdysponowano w następujący sposób 107.375 zł na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2.148 zł na pokrycie kosztów 
postępowania poniesionych z tego tytułu. 
 
Dz. 600 – Transport i i Łączność - zadanie pn „Budowa dróg w m Niszczewy" zostało 
usunięte z wykazu zadań inwestycyjnych. Zmieniono zakres wykonywanych prac 
planowaną na to zadanie kwotę 26. 000 zł przemieszczono do poz. zakup usług. 
 
Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - kwoty zaplanowane na zakup oleju opałowego 
do budynku w Arianach okazały się niewystarczające, głównie z powodu bardzo 
srogiej tegorocznej zimy Na pokrycie występujących potrzeb konieczna jest dodatkowa 
kwota 18.000 zł. 
W budynku mieszkalno-socjalnym w Arianach istnieje konieczność dokonania remontu 
kotła centralnego ogrzewania Szacunkowy koszt to 10.000 zł. 
Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela w wysokości 1.780 zł przeznaczono na 
remont uszkodzonego ogrodzenia budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie. 
 
Dz. 750 – Administracja Publiczna - obowiązująca od 01 stycznia 2010 r. ustawa  
o finansach publicznych nałożyła nowe obowiązki, min konieczność opracowywania 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Na zakup nieodzownego oprogramowanie należy 
wyasygnować kwotę 5.000 zł. Natomiast na opłacenie kosztów zakupu tonerów  
i innych akcesoriów komputerowych przeznaczono dodatkową kwotę 2.700 zł. 
Zwiększono o 5.000 zł kwoty na zakup oleju opałowego do kotłowni znajdującej się  
w budynku Urzędu Gminy. 
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Dokonano zmian w planie finansowym zadań z zakresu USC i OC. Zmniejszając poz. 
wynagrodzeń bezosobowych o 3.200 zł, usług remontowych o 500 zł, szkoleń 
pracownika o 1.200 zł oraz zakup papieru ksero o 200 zł, zwiększono poz. zakup 
akcesoriów komputerowych o 1.820 zł oraz o 3.280 zł zakup materiałów 
 
Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - zrealizowano 
wniosek złożony w dniu 05 listopada 2010 r. przez Jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sierzchowie dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 1.000 zł Zmniejszając 
plan finansowy na opłacenie rachunków za energię elektryczną zwiększono poz. zakup 
materiałów o 650 zł oraz o 350 zł poz. zakup usług. Zmiana pozwoli na dokonanie 
naprawy serwomechanizmu samochodu strażackiego. 
 
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie - otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" środki w wysokości  
61.567 zł przeznaczono na realizację programu COMENIUS. 
Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie z dnia  
21 października 2010 r. zwiększono środki finansowe o 1.400 zł ( materiały 700 zł + 
umowy-zlecenie 700 zł) na dokonanie wymiany niedrożnej instalacji kanalizacyjnej pod 
posadzką kuchni i korytarza szkolnego. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 28 października 2010 r. 
wniosła o dokonanie przemieszczenia środków w kwocie 260 zł z poz. zakup usług 
remontowych do poz. zakup materiałów. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 29 października 2010 r. przedstawiła 
zmiany, o które wnieśli dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych Dyrektor  
z Brudnowa wnioskowano o przemieszczenie kwoty 250 zł z poz. wydatków osobowych 
niezaliczonych do wynagrodzeń w szkole podstawowej do tej samej kategorii wydatków 
w gimnazjum. 
Natomiast realizując wniosek Dyrektora ze Zbrachlina zwiększono środki dla szkoły 
podstawowej na zakup oleju opałowego o 4.200 zł, zmniejszając natomiast poz. 
wynagrodzeń osobowych o 5.000 zł składek na ubezpieczenie społeczne o 4 000 zł, 
składek na Fundusz Pracy o 1.000 zł oraz wynagrodzenia osobowe w gimnazjum  
o 5.000 zł. Zaoferowano dodatkową kwotę 700 zł na zakup bojlera do stołówki szkolnej 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem złożonym w dniu  
03 listopada 2010 r. wniosła o dokonanie przesunięć między paragrafami w ramach 
posiadanego planu finansowego Zmniejszając poz. opłaty i składki o 500 zł, zakup usług 
remontowych o 850 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego o 700 zł zwiększono o łączną 
kwotę 2.050 zł poz. zakup materiałów. 
 
Dz. 852 – Pomoc Społeczna - w dniu 29 października 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. 
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Tym samym pismem Kierownik poprosiła o zwiększenie o 7.000 zł. środków na wypłatę 
podopiecznym zasiłków celowych. 
Kolejne pismo z dnia 02 listopada 2010 r dotyczy zwiększenia o 1.000 zł. środków na 
zakup materiałów niezbędnych do dokonania pochówku kolejnego podopiecznego. 
Zwiększono środki na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę otrzymaną w ramach 
dotacji celowej tj 20.692 zł. 
Kwotę 3.311 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych przemieszczono  
z § 3110 do § 3119 Stanowi ona wkład własny na realizację projektu systemowego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - stosownie do pisma 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wycofano z planu 
finansowego środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości kwot 
przekazanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej tj. 15. 630.260 zł. 
Dokonano przemieszczenia środków w ramach wydatków na dwa zadania 
inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich tj. rewitalizację zbiornika 
wodnego w Zbrachlinie oraz budowę kanalizacji z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy 
Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec.  Zmiany polegają na zmniejszeniu środków własnych 
klasyfikowanych w § 605 z końcówką „0" na § 605 z końcówką „7" i „9". 
 
Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport - wyższe niż pierwotnie planowano środki 
stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko - Orli 2012" 
(106.400  zł) przeznaczono na realizację zadania, wycofując tym samym część własnych 
środków oferowanych na realizację wym. zadania tj. 30.000 zł 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za udzielone informacje i otworzyła dyskusję. 
 
M.Dyko – zapytanie do działu 700, tj. „odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela  
w wysokości 1.780 zł przeznaczono na remont uszkodzonego ogrodzenia budynku po 
szkole podstawowej w Sierzchowie”, co tam się stało, że jest to ujęte w budżecie? 
 
Skarbnik – poinformowała, że zostało uszkodzone ogrodzenie przy szkole  
w Sierzchowie, prawdopodobnie tam ktoś wjechał samochodem, gdyż można było tak 
sądzić po wyglądzie. Zgłoszone zostało to do ubezpieczenia i otrzymano 
odszkodowanie w takiej kwocie i to pozwoli na naprawienie tego. 
 
Radny J.Kłos – zapytanie do działu 600, tj. „ zadanie pn „Budowa dróg w m Niszczewy" 
zostało usunięte z wykazu zadań inwestycyjnych. Zmieniono zakres wykonywanych 
prac planowaną na to zadanie kwotę 26. 000 zł przemieszczono do poz. zakup usług”, 
to znaczy, że droga na działki w Niszczewach został wykreślona?, przecież będzie 
problem jak zostaną te działki sprzedane. 
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Skarbnik – zadanie pozostało, tylko wycofano z inwestycji, a potraktowano, jako 
bieżące naprawy, ale jest to na ta samą drogę, tylko się zmieniły zapisy, przełożono do 
wydatków bieżących i droga pozostała. 
 
Radny M.Dyko – zapytanie do działu 926, tj. „ na podstawie aneksu Nr 1 do umowy 
zawartego pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a gminą zostanie przyznane wyższe  
o 106.400 zł dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" dotacja celowa wyniesie do 
356.000 zł”, czy to są dodatkowo otrzymane środki? 
 

Skarbnik – poinformowała, że otrzymane zostaną te kwoty, natomiast jest złożony 
wniosek i jest weryfikowany i nie jest wiadoma ostateczna kwota ile gmina tak 
naprawdę otrzyma. Można się było starać o te środki, gdyż gmina Waganiec jest 
poszkodowaną w wyniku powodzi i to z tego tytułu został złożony wniosek i jest 
szansa na otrzymanie większej kwoty, jest aneks podpisany z Ministrem Sportu  
i Turystyki do takiej kwoty, natomiast później jest składany wniosek, ile praktycznie 
otrzymamy, to się okaże, czy to, co planowano, czy inaczej do kwoty 356 tys. zł. 
 
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 zarówno po stronie dochodów  
jak i wydatków. 
 
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 
– projekt I i II stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XL/231/10 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/212/10 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: zasad i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu 
uprawnionego do udzielania ulg. 
Otworzyła dyskusję. 
 
Radny J.Nowak opuścił obrady – godz.1110 
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Wójt Gminy – poinformował, że na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych Rada Gminy uprawniona jest do określenia zasad i trybu 
umarzania należności pieniężnych oraz stosowania ulg w spłacaniu tych należności. 
Dokonanie umorzeń czy też innych ulg w spłatach należności według ściśle 
określonych zasad i procedur postępowania zagwarantuje bezpieczeństwo finansów 
gminy. W szczególności pozwoli organowi wskazanemu w uchwale do regulowania 
nieściągalnych wierzytelności. Zapewni również w kontrolowany i ujednolicony 
sposób udzielanie innych ulg przewidzianych uchwałą. Poza tym, w konsekwencji 
przyczyni się do uporządkowania spraw z zakresu windykacji należności. 
 
Projekt uchwały w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu        
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. 
zm.) przesłany został do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
Warszawie. Zgłoszone zastrzeżenia zostały uwzględnione w niniejszej uchwale.  
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do 
udzielania ulg – stanowi on zał. nr 4 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XL/232/10 w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do 
udzielania ulg – stanowi ona zał. Nr 5 do protokołu. 

 
Na wniosek radnych Przewodnicząca Rady zarządziła 5 min. przerwę – godz. 1125 
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego 
w 2011 r.  
Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami.  
Na obrady powrócił radny J.Nowak i W.Kulpa . 
 
Poinformowała, że średnia cena skupu żyta 1 dt za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy w 2010 r. stawka ministerialna wynosiła w 2010 r. 
34,10 zł Rada Gminy przyjęła na 2010 r. stawkę 32,00 zł, natomiast stawka Ministra  
Finansów na 2011 r. wynosi 37,64 zł. 
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 2,5 dt żyta od 1 ha 
przeliczeniowego gruntów. 
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Przewodnicząca Rady – przedstawiła propozycje stawek podatkowych proponowane 
przez Stałe Komisje Rady Gminy, które odbyły wspólne posiedzenie nad tymi 
stawkami: propozycja Wójta 35,00 zł, Komisja Budżetu 34,00 zł, Komisja Rolnictwa 
33,00 zł, Komisja Oświaty 33,00 zł i 34,00 zł, Komisja Rewizyjna 33,00 zł  i ostateczna 
stawkę proponowana przez Wójta Gminy w projekcie uchwały tj. 34,00 zł - stanowią one 

zał. nr 6 do protokołu. 

 
Wójt – poinformował, że te proponowane kwoty zawarte w projekcie uchwały 
powstały w wyniku dyskusji na Stałych Komisjach Rady Gminy, i ta ostateczna wersja 
jest wspólnie wypracowana. 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że na komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, której jest 
przewodniczącym, jest propozycja 33 zł oraz Komisja Rewizyjna proponuje stawkę  
33 zł, wg. niego powinny być te stawki głosowane 33 zł i 34 zł, gdyż jednogłośności nie 
było. 
 
Radca Prawny A.Wisniewska - poinformowała, że w związku z tym, iż przy 
głosowaniach dotyczących stawek podatku zawsze pojawiał się problem, najpierw przy 
głosowaniu poszczególnych stawek, proponuje, aby nie było sytuacji jak w poprzednich 
latach, aby w pierwszej kolejności został przegłosowany cały projekt uchwały, 
oczywiście ze stawkami. 
W pierwszej kolejności stawka najdalej idąca, a potem, jeśli ta uchwała nie zostanie 
zaakceptowana w takiej propozycji, to później uchwała z inną stawką, a nie same 
stawki głosować. Poprosiła o uwzględnienie tej propozycji. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r. z propozycją stawki 34 zł jako 
najdalej idącą, następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem 
uchwały -  stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 7 głosami „za” i 6 głosami „przeciw”  
podjęła uchwałę Nr XL/233/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
obliczenia podatku rolnego w 2011 r. przyjmując stawkę 34 zł - stanowi ona zał. nr 8 do 

protokołu. 

 
Na wniosek radnych przewodnicząca rady zarządziła 10 min. przerwę. 
 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady godz. 1140 i przeszła do 
następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.   
Poinformował, że na komisjach radni pracowali nad tymi propozycjami stawek  
i są one zgodne z propozycjami Wójta.  
Po przerwie na obrady nie powrócił radny J.Nowak . 
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Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na 
obrady i przedstawiła propozycje Wójta Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy poddając 
je pod głosowanie – stanowią one załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

- od budynków lub ich części mieszkalnych 0, 33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,33 zł  od 1 m2 
powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części – mieszkalnych. 
 

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 18,30 zł od 1 m2powierzchni użytkowej ,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła propozycję stawki  
18,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej . 
 
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9, 82 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 9,82 zł od               
1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 
 

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,27 zł  od  
1 m2 powierzchni użytkowej - od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych .                
 

- od budynków lub ich części : pozostałych – 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,90 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej od budynków lub ich części pozostałych. 
 

 - od budynków lub ich części , pozostałych w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
3,50 zł od 1 m2 powierzchni,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,50 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej od budynków lub ich części pozostałych ,  w tym : zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego . 
 

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1m2 

powierzchni,  



str. 15 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – przy 9 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” 
przyjęła stawkę 0,67 zł od 1m2 powierzchni, od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 
 

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,15 zł z ha powierzchni,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,15 zł od 1m2 

powierzchni, od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych. 
 
- od gruntów pozostałych – 0, 11 zł od 1 m2 powierzchni, 
 Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,11 zł od 1m2 

powierzchni, od gruntów pozostałych.  
 

- od gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,08 zł od 1 
m2 powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,08 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
 

- od budowli – 2 % ich wartości,  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 2% ich wartości 
od budowli.  
 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku -  
z uwzględnieniem przegłosowanych stawek tego podatku - stanowi on zał. nr 10 do 

protokołu 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – przy 9 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” 
podjęła uchwałę Nr XL/234/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku - stanowi ona zał. nr 11 do protokołu 
 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – zgodnie z następnym punktem porządku obrad poprosiła  
o wgląd do materiałów otrzymanych przez radnych w materiałach przesłanych na sesję 
tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2011 rok. 
 
Poinformowała, że na komisjach radni pracowali nad propozycjami tych stawek  
i wszystkie komisje były zgodne z propozycjami Wójta. 
 
Zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje do tych stawek? 
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W związku z brakiem innych propozycji z sali poprosiła radnych o wgląd do 
otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i załącznika, które odczytała, i poddała 
pod głosowanie proponowane przez Wójta stawki podatku od środków 
transportowych – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 690,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie - 1.150,00 zł , powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -  1.385,00 zł   
Rada Gminy w obecności 12 radnych przy 10 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”  
przyjęła proponowane stawki. 
 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 
ton wyposażone w katalizator spalin: powyżej 3, 5 tony do 5, 5 tony włącznie- 650, 00 zł  
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  1.110,00 zł, powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 
1.340,00 zł. Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku 
produkcji pojazdu. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 
Liczba osi - 2 osie, oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 650,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.450,00 zł 
Liczba osi - 3 osie, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.170,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.820,00 zł  
Liczba osi - 4 osie i więcej , oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.905,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 2.745,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton – 1.625,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton wyposażone w katalizator spalin – 1.570,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - do 36 ton włącznie - 2 osie,  
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.645,00zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.135,00zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton, - 3 osie oś jezdna  
( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
1.700,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.185,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton, - 2 osie oś jezdna  
( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
1.800,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.410,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton, - 3 osie oś jezdna  
( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
2.010,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.765,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.380,00 zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 
pojazd silnikowy (tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś -  870,00 zł, inne 
systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.160,00 zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 
pojazd silnikowy ( tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne) ·z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 osie -  1.285,00 zł, inne 
systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.625,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 
pojazd silnikowy ( tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 osie -  1.385,00 zł, inne 
systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.625,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 
pojazd silnikowy (tonach) powyżej 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś -  
1.425,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.680,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus  
pojazd silnikowy ( tonach ) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne )  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 osie -  
1.510,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.050,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 
pojazd silnikowy ( tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 osie - 1.440,00 zł, inne 
systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.960,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Autobusy wyprodukowane w 2001 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 705, 00 zł; równej lub 
wyższej niż 30 miejsc - 1.750,00  zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Autobusy wyprodukowane przed 2001 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc   815,00 zł; równej 
lub wyższej niż 30 miejsc 1.855,00 zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok – stanowi on zał. nr 13 do 

protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały wraz z załącznikiem. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”  
podjęła uchwałę Nr XL/235/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2011 rok - stanowi ona zał. nr 14 do protokołu. 
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Ad.11 
Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. Poprosiła  
o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami. 
Otworzyła dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok – stanowi on 

zał. Nr 15 do protokołu.   

Zarządziła głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 
  

  

  

Rada Gminy w obecności 12 radnych- jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/236/10  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok - stanowi ona zał. nr 16 do protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
3 lat. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały.  
Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały - dotychczasowy dzierżawca 
pomieszczeń biurowych o pow. 35,26 m2 oraz pomieszczeń do wspólnego użytkowania 
(sanitariaty, korytarz, klatka schodowa) o powierzchni około 51 m2 zlokalizowanych  
w budynku mieszkano – biurowym w Arianach zwrócił się do Wójta Gminy Waganiec 
z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. Przedmiotowa 
umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2010 r.   
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.  
Otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
3 lat i poddała jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. Nr 17 do protokołu.   

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/237/10  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat 
- stanowi ona zał. nr 18 do protokołu 
Ad.13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 
geodezyjnym Waganiec, stanowiącej własność Gminy Waganiec na rzecz jej 
użytkownika wieczystego.  
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Postępowanie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej 
uchwały zostało wszczęte na wniosek jej użytkownika wieczystego.  
Nieruchomość położona jest w Wagańcu i zabudowana jest budynkiem byłej lokalnej 
oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z zapisami art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami „nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może 
być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu” oraz zgodnie z art. 37 ust. 2 
pkt. 5 jej sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego następuje w drodze 
bezprzetargowej. 
Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony Wójt przedkłada Radzie Gminy niniejszą 
uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w drodze bezprzetargowej  
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję. 
 
W związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Waganiec, stanowiącej własność 
Gminy Waganiec na rzecz jej użytkownika wieczystego – stanowi on zał. Nr 19 do 

protokołu.   

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/238/10  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 
Waganiec, stanowiącej własność Gminy Waganiec na rzecz jej użytkownika 
wieczystego- stanowi ona zał. nr 20 do protokołu 
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta o przedstawienie informacji o złożonych 
oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2009 r. oraz informacja  
o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych w 2010 r. 
 
Wójt Gminy, P.Marciniak – poinformował, że do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 
w oparciu o art. 24 h ust. 3 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym, wspólnie z Panią 
Moniką Szejner - Przewodniczącą Rady Gminy Waganiec złożyli swoje oświadczenia 
majątkowe.  
Wojewoda dokonał analizy tych oświadczeń informując, że oświadczenia zarówno 
Wójta jak i Przewodniczącej zostało złożone w terminie określonym w art. 24 h ust. 4 
ustawy o samorządzie gminnym.  
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim poinformował Wojewodę 
Kujawsko -Pomorskiego, że w oświadczeniu majątkowym z dnia 22.04.2010 r., w części 
A pkt X Pan Piotr Marciniak Wójt Gminy Waganiec nie wykazał stanu zadłużenia na 
dzień, na który składane jest oświadczenie majątkowe tj. na dzień 31.12.2009 r. 
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim poinformował 
ww piśmie, że Pani Monika Szejner Przewodnicząca Rady Gminy Waganiec nie 
uzupełniła części A, pkt 1.  
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W pkt X nie wskazała stanu zadłużenia na dzień, na który składane jest oświadczenie 
majątkowe tj. na dzień 31.12.2009 r. 
W związku z powyższym dokonała korekty nieprawidłowych danych. 
 
Natomiast w oświadczeniu majątkowym Wójta złożonym na dwa miesiące przed 
końcem kadencji nie stwierdzono nieprawidłowości. 
W oświadczeniu majątkowym Pani Przewodniczącej złożonym na dwa miesiące przed 
końcem kadencji stwierdzono następujące nieprawidłowości: w części A, punkty I, VIII 
oraz X nie oświadczono czy zasoby pieniężne, dochody oraz zobowiązania stanowią 
majątek odrębny, czy też, wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. 
W część B punkty 1, 2, 3 i 4 oświadczenia majątkowego pozostawiono bez wypełnienia. 
Dlatego też Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wystąpił o uzupełnienie 
oświadczenia majątkowego. Oświadczenie to zostało uzupełnione. 
 

Następnie poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie 
Kujawskim przedłożył również informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych 
Rady Gminy w Wagańcu. 
Przewodnicząca Rady Gminy w Wagańcu przesłał 14 oświadczeń majątkowych wg. 
stanu na dzień 31 grudnia 2009r. radnych Rady Gminy w Wagańcu wraz  
z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT  
w za 2009r. 
Przewodnicząca Rady Gminy w Wagańcu również przesłała imienną listę osób 
obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 
2009r. radnych Rady Gminy Waganiec, dla których właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym: 
Pan Edward Brzeziński, Pan Jerzy Dybowski, Pan Michał Dyko, Pan Jan Kłos, Pan 
Zbigniew Kotrych, Pani Maria Kulińska, Pan Wojciech Kulpa, Pan Stanisław Murawski, 
Pani Jadwiga Michalska, Pan Jerzy Nowak, Pani Ewa Pietrus, Pan Krzysztof Rydlewski, 
Pan Sławomir Szudzik, Pan Piotr Wiatrowski. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą następujących osób: 
 Pana Edwarda Brzezińskiego, który w części B pkt 3 nie podał miejsca położenia 
nieruchomości wymienionej w części A pkt II ppkt 3. W części A pkt II ppkt 1 nie 
uzupełnił wartości domu oraz tytułu prawnego. Ponadto podał kwotę osiągniętą  
z tytułu gospodarstwa rolnego za 2008 rok zamiast podać przychód i dochód  
z tytułu gospodarstwa rolnego za 2009r. W pkt X wykazał kredyt zaciągnięty wspólnie 
z żoną bez wskazania jego kwoty, jako „gwaranci zaciągniętego kredytu przez córkę". 
W przypadku spłaty kredytu mieszkaniowego przez Pana Edwarda Brzezińskiego oraz 
Panią Genowefę Brzezińską, który w całości otrzymała córka, należy również w części 
A pkt X wykazać kwotę spłaconego przez Państwa Brzezińskich kredytu, która w 
chwili dokonania spłaty stanowi darowiznę na rzecz córki. 
  
 Pana Jerzego Dybowskiego, który części A pkt VIII wykazał kwoty uzyskiwane  
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich niezgodnych z PIT-R. 
  
 Pana Michała Dyko, który nie uzupełnił części A pkt II ppkt 1. 
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 Pana Jana Kłosa, który w części B nie podał adresu zamieszkania osoby składającej 
oświadczenie majątkowe oraz nie podał miejsca położenia nieruchomości 
wymienionych w części A pkt II ppkt 1 i 3. 
 
 Pana Zbigniewa Kotrycha, u którego stwierdzono niezgodność danych  
z załączonej do oświadczenia majątkowego kopii zeznania z zeznaniem złożonym w 
tut. Urzędzie Skarbowym (niezgodność dot. poz. 120 i 127 PIT-28). Ponadto na kopiach 
zeznań PIT-37 za 2009r. i PIT-28 brak podpisów podatnika. Ponadto w części B pkt 3 
nie podał miejsca położenia nieruchomości wymienionej w części A pkt II ppkt 3. 
 
 Pani Marii Kulińskiej, która w części B pkt 4 nie podała miejsca położenia 
nieruchomości wymienionej w części A pkt II ppkt 4. 
 
 Pana Wojciecha Kulpy, który w części B pkt 1 i 3 nie podał miejsca położenia 
nieruchomości wymienionych w części A pkt II ppkt 1 i 3. 
 

     Pani Jadwigi Michalskiej, która w części B pkt 3 nie podała miejsca położenia 
nieruchomości wymienionej w części A pkt II ppkt 3. 
 
      Pana Stanisława Murawskiego, który w części A pkt VIII wykazał kwoty 
przychodów a nie dochodów. Ponadto w części B pkt 4 nie podał miejsca położenia 
działki wymienionej w części A pkt II ppkt 4. 
 
      Pana Jerzego Nowaka, który w części A pkt VIII błędnie wykazał wysokość 
dochodu z tytułu zatrudnienia. W części A pkt X wykazał zobowiązania pieniężne 
wobec Lukas Bank oraz AIG Bank bez wskazania, na jakich zasadach zostały udzielone 
(w związku, z jakim zdarzeniem oraz w jakiej wysokości). Ponadto w pkt IX wykazał 
samochód Volkswagen Passat, który został zakupiony w dniu 02.03.2010r., natomiast 
oświadczenie majątkowe składane jest wg. stanu na dzień 31.12.2009r. W części A pkt 
IX nie wykazał natomiast samochodu zakupionego w 2009 roku, jako współwłaściciel. 
 
       Pana Sławomira Szudzika, który w części B pkt 4 nie podał miejsca położenia 
nieruchomości wymienionej w części A pkt II ppkt 4. W części A pkt X powinien 
wykazać również zaciągnięte kredyty hipoteczne, wykazując kwotę zadłużenia na 
dzień, na który składane jest oświadczenie majątkowe tj. na dzień 31.12.2009r. 
 
        Pana Piotra Wiatrowskiego, który w części A pkt II ppkt 3 nie określił rodzaju 
gospodarstwa rolnego. W części B pkt 3 nie podał miejsca położenia gospodarstwa 
rolnego wymienionego w części A pkt II ppkt 3. W części A pkt II ppkt 3 wykazał 
gospodarstwo rolne o pow. 19,5 ha, którego powierzchnia w oświadczeniu 
majątkowym złożonym wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosiła 14,6607ha. Oznacza iż, 
powierzchnia gospodarstwa rolnego wzrosła o 4,8393 ha, podczas gdy w tut. Urzędzie 
Skarbowym brak informacji o nabyciu nieruchomości. Tut. Organ jest jedynie w 
posiadaniu informacji, iż Pan Piotr Wiatrowski oraz Pani Wioletta Wiatrowska zbyli 
niezabudowane działki roli o powierzchni 114m2. 
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Wszystkie oświadczenia zostały złożone na właściwych formularzach i we właściwym 
terminie. Oświadczenia osób wymienionych zostały uzupełnione. 
Stwierdzone nieprawidłowości są natury formalno-prawnej i nie mają wpływu (poza 
wymienionymi) na merytoryczną wartość złożonych oświadczeń. 
 

Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim 
przedłożył informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy 
Waganiec, który przesłał 9 oświadczeń majątkowych, które zostały do niego złożone  
i przekazał również imienną listę osób obowiązanych do złożenia oświadczeń 
majątkowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. z-cy wójta, skarbnika gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydającej decyzje 
administracyjne w imieniu wójta, dla których właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym: 
Pan Edward Musiał, Pani Danuta Roszko, Pani Ola Woźniak, Pani Małgorzata 
Szatkowska, Pani Ewelina Oźmina, Pan Ryszard Zwierzchowski, Pan Stanisław 
Kamiński, Pani Violetta Smulska, Pani Mirosława Grzegórska. 
Jednocześnie poinformowano, iż Pani Maria Binkowska (zam. 87-800 Włocławek  
ul. Bluszczowa 19) - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu zamieszkuje poza 
terenem powiatu aleksandrowskiego i jej oświadczenie zostało przesłane do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego we Włocławku. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą następujących osób: 
 Pani Mirosławy Grzegórskiej, która w części B podała adres zamieszkania osoby 
składającej oświadczenie majątkowe niezgodny z adresem zamieszkania podanym  
w rejestracji podatkowej tut. Urzędu Skarbowego. Pani Mirosława Grzegórska złożyła 
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2009r. załączając kopię zeznania PIT-
37 za 2009r. wraz z kopią PIT/O, nie załączając kopii zeznania PIT-28 za 2009r. i PIT-
28/A. 
 
 Pana Stanisława Kamińskiego, który w części A pkt X nie wykazał samochodu 
osobowego Volkswagen Golf 1,9 SDI rok. prod. 1999, zakupionego w dniu 20.02.2009r. 
 
 Pani Danuty Roszko, która do oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na 
dzień 31.12.2009r. złożyła kopię korekty zeznania PTT-37 za 2009r. wraz z kopią PIT/O 
nie załączając kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
2009 PIT-37 i PIT/O. 
 
 Pani Oli Woźniak, która do oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na 
dzień 31.12.2009r. złożyła kopię zeznania PIT-37 za 2009r. nie załączając kopii PIT/O. 
Wszystkie oświadczenia zostały złożone na właściwych formularzach i we właściwym 
terminie. Oświadczenia osób wymienionych zostało uzupełnione. 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku poinformował, że dokonał analizy 
danych zawartych w oświadczeniu majątkowym Pani Marii Binkowskiej, które 
złożono według stanu na dzień 31.12.2009 r.  
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Na podstawie daty wpływu oświadczenia do Urzędu Gminy w Wagańcu stwierdzono, 
że oświadczenie zostało złożone w ustawowym terminie. 
Stwierdza, że z informacji otrzymanej od Wójta wynika, że Pani Mana Binkowska była 
jedyną osobą zamieszkującą na terenie działania tut. organu podatkowego 
zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 
31.12.2009r. stwierdzono, że brak jest danych o ewentualnych osobach, które nie 
złożyły oświadczenia. 
W wyniku analizy oświadczenia ww. osoby stwierdzono, że w pkt X nie wskazano, na 
jakich warunkach zostały udzielone kredyty oraz w związku, z jakimi zdarzeniami, 
według objaśnień do tego punktu oświadczenia, należy podawać warunki, na których 
zostały zaciągnięte zobowiązania (min. w związku, z jakim zdarzeniem i w jakiej 
wysokości). 
Zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym „kolejne oświadczenie 
majątkowe powinno zawierać stan na 31 grudnia roku poprzedniego - w tym 
przypadku 31.12.2009 r., zaś objaśnienie do pkt X zobowiązuje do podania, w jakiej 
wysokości zaciągnięto zobowiązanie, z kolei cytowany wyżej przepis do uaktualnienia 
jego wysokości. Oświadczenie zostało uzupełnione.  

Kserokopie tych pism stanowią zał. nr 21 do protokołu. 

 
Wójt Gminy, P.Marciniak – poinformował, że odniesie się również do swojej sprawy, 
swego czasu Instytut Pamięci Narodowej umieścił jego nazwisko na liście potencjalnie 
zagrożonych sankcją za nieprawidłowo złożone oświadczenie lustracyjne.  
W dniu 11 października 2011 r. Prokurator prowadzący sprawę wydał postanowienie  
o umorzeniu tego postępowania. Po tym postanowieniu, nie ma możliwości 
skierowania sprawy do sądu, a jego oświadczenie lustracyjne jest poprawne. 
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady –przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. zapytania  
i interpelacje radnych. 
 
Wójt – poinformował, że na zapytanie radnego M.Dyko, nie jest w stanie przedstawić 
dokumentacji, gdyż gdyby padło ono wcześniej to tak, a obecnie zostały dokumenty 
przesłane do rozliczenia, a kopii nie zrobiono. W dniu dzisiejszym może udzielić 
informacji ustnej, ale dokumentów nie przedstawi. 
Te dokumenty nie wróciły z rozliczenia od Marszałka. Przedstawi dane z faktur jest to 
zbiorcze rozliczenie, dokumentacja techniczna. 
Przypust ok. 100 m wykonania podbudowy i położenie, zamknięcie, Wólne ok.100 m 
wykonanie zagęszczonej podbudowy – jest to koszt 34.600 zł. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że chce uzyskać informację bardziej szczegółową, 
gdyż musi mieszkańcom odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Wójt – stwierdził, że ogólną kwotę przekazał, kosztorysu powykonawczego nie 
przedstawi, jak wcześniej wspomniał. 
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Korzystał z prawa ustawy o zamówieniach publicznych pozwalającej powiększyć do 
50% kosztów zadania, które zostaną wyłonione w drodze przetargowej. Skorzystał z 
tego na wykonanie tej drogi w Przypuście i Wólnem, a to z kolei wynika, że 
wykonawca nie mógł podąć innych wielkości stawek jednostkowych niż w przetargu. 
Dlatego prezentuje te zbiorcze zestawienia różnice mogą być w różnych miejscach, 
stawka jednostkowa jest ta sama, ale koszty inne, dlatego że były różne prace 
wykonywane w zależności od położenia drogi i jakie na niej należało wykonać. 
Zgodnie z wystawionymi fakturami przez Pana Duszyńskiego : 
- Faktura wystawiona na kwotę 5.368 zł, gdzie usługa równiarką w m.Wójtówka – 
Szpitalka oraz utwardzenie tej drogi, 20 godz. równiarka i 8 godz. pracy nawiezienia 
ubytków i usługa walcem. 
- Faktura za usługę przejazd kolejowy Bertowo – Włoszyca, nawiezienie ubytków na 
podbudowę 16 godz. koszt 2.342,40 zł, do tego usługa walcem drogowym przy 
naprawie drogi gminnej Bertowo – Włoszyca – 8 godz. 2.440 zł. 
- Faktura na kwotę 2.928 zł droga wapienna w Przypuście – 120 godz.  
- Faktura w kwocie 3.663,66 zł usługa transportowa z załadunkiem – 7 kursów 
pozyskanego kamienia przez gminę, przewóz również Pan Duszyński. 
- Faktura na kwotę 1.134 zł za przewóz piasku ton 48 w tym transport – 3 kursy.   
 
Zlecił również Panu Duszyńskiemu prace związane z drogą w Niszczewach jak  
i również w Arianach, które w najbliższym czasie się odbędą. 
 
Na obrady – przybył radny J.Nowak godz. 1330 
Radny M.Dyko – poinformował, że to wygląda fatalnie sądził, że zaklinowanie tej 
drogi będzie usypane, utwardzone itp. zostało to zaklinowane, a tam gdzie nie było 
usypane i zaklinowane zrobiło się tak samo jak przed remontem. 
Dlatego chciał usłyszeć, jakie koszty zostały poniesione, gdyż ta praca ma wiele do 
życzenia. 
 
Zwrócił się z następnym zapytaniem, czy Wójt podtrzymuje sprawę wydania 
zezwolenia na koncesję dla żwirowni w Przypuście? 
Jeżeli tak, czy bierze pod uwagę naprawę drogi, gdyż będzie ten piasek wożony 
drogami gminnymi i będą zniszczone. 
 
Wójt – poinformował, że nie wydaje zezwoleń na funkcjonowanie kopalni – koncesji, 
wydaje je Wojewoda lub Minister w zależności od jej wielkości. W tym przypadku 
wydaje Wojewoda. Organ  jako Wójt podlega mu zbieranie dokumentów i poczynienie 
pewnych starań i ustaleń. W tej chwili dokumentacja podlega oddziaływaniu na 
środowisko. Zrobił zastrzeżenie, że transport ten nie może się odbyć po istniejących 
drogach gminnych. To oznacza, że jeśli wnioskujący otrzyma wydanie koncesji, to 
również powinien z organem gminy uzgodnić transport. 
Stanowisko jest takie, jeśli nie poczyni i czynności, aby utwardzić drogi, z której chce 
korzystać, a w tej chwili widzi tylko jedną drogę, poprzez prywatną działkę w kierunku 
drogi do Przypustu tej wapiennej. Jeżeli na tym odcinku nie poczyni jej umocowań, to 
takiej zgody nie dostanie. 
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Nie wyda też zgody na transport drogą wzdłuż Wisły, czy w kierunku Wólnego przez 
Plebankę. 
 
Radny J.Nowak – poruszył sprawę namokniętego terenu przy Orliku, podziękował, że 
on jest, jednak społecznie było robione odwodnienie, melioracja szła w ten sposób, że w 
poprzek boiska do wysokości ogrodzenia posesji Państwa Kulpa i robione było własne 
odwodnienie w kierunku rowu przy drodze powiatowej. 
Teraz przy budowie Orlika zostało to odwodnienie przerwane, na chwilę obecną woda 
stoi na boisku. Ta firma teraz powinna zrobić odwodnienie, gdyż na bocznym boisku 
nie było nigdy wody, a jest to przyczyną zerwania tej melioracji. 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił się do Wójta, aby udzielił informacji nt. upadłej Spółki 
„Jantur” Była mowa o umorzeniach podatków, i z tego, co wie ta Spółka zalega  
z podatkami. Czy jest on rozłożony na raty, jak to wygląda? Na terenie Spółki „Jantur” 
produkcja idzie jest najemca, który chyba Syndykowi płaci? 
Jest jednym z poszkodowanych rolników i dlatego się pyta. 
 
Wójt – stwierdził, że w momencie rozważania się losów Spółki dwukrotnie wpłynął 
wniosek o rozłożenie na raty i przesunięcie terminu płatności, ale zostały one złożone 
bez dokumentów. To postępowanie umorzył. W tej chwili sytuacja wygląda w ten 
sposób Spółka jest w upadłości i nasze wierzytelności są złożone do Syndyka 
Upadłości. Jaki będzie efekt dalszy nie potrafi powiedzieć?  
 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
wolne wnioski i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
Poinformowała, że na obrady przybył członek Zarządu Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego Pan Franciszek Złotnikiewicz, powitała gościa i udzielił głosu. 
 
Pan F.Złotnikiewicz – stwierdził, ze obecność jest przypadkowa, a będąc na urlopie 
chciał się spotkać z Wójtem, trafił na sesję i zgodnie z sugestią Wójta skorzystał  
z zaproszenia na posiedzenie, aby  się spotkać również z samorządem gminy Waganiec. 
Tak jak w samorządzie województwa i w gminie Waganiec kończy się kadencja  
i dokonuje się podsumowanie, co przez 4 lata się zrobiło. W imieniu Zarządu 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i w imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego 
chciałby wyrazić taki pogląd, że te 4 lata, to był bardzo dobry okres współpracy  
z samorządami gmin. Szczególnie bardzo wysoko ceni sobie dyskusje, uwagi Wójtów, 
Burmistrzów i przedstawicieli samorządów na spotkaniach Konwentu Wójtów.  
 
Spotkanie było po to, aby uzgodnić te kwestie, które dotyczyły dysponowania 
środkami unijnymi, czy z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Istotne dla samorządów gmin – te spotkania były 
bardzo owocne poza komitetem monitorującym uzgodnienia były, w jaki sposób 
przystępować do podziału tych środków.  
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Często sugestii Wójtów, Burmistrzów i przedstawicieli samorządów były tymi, które 
później brano pod uwagę i jak nimi dysponować. Myśli o tych, które dotyczyły 
infrastruktury drogowej zarówno, z RPO i Obszarów Wiejskich, z których gmina też 
skorzystała. 
W tej kadencji, środki pomocowe kierowane były głównie do samorządów gmin i to po 
to, aby wyrównywać szanse rozwoju. Dlatego został stworzony fundusz wsparcia  
10 mln zł, które co roku z budżetu przeznaczonego dla 25 jak to określono 
najbiedniejszych gmin, i one, co roku korzystały z tych środków. 
Z przykrością musi stwierdzić, że przy podziale tych środków mieściły się gminy  
z Województwa Kujawsko – pomorskiego, to znaczy, że w tych kategoriach się 
mieściły, są tak duże potrzeby dla nich. Cele były różne, kanalizacja, drogi, chodniki, 
place zabaw, placówki oświatowe, remizy wiejskie. Sądzi, że w następnej kadencji 
będzie to robione analogicznie. Były też inne środki, które były skierowane do 
samorządów, to wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, na obiekty sportowe. Tak 
samo skorzystała również gmina Waganiec. 
Wspierane są Spółki Wodne- z przykrością wspomina, że na terenie gminy Waganiec 
nie ma tych spółek. Mieszka we Włocławku i jadąc do pracy w Toruniu często był 
świadkiem rozlewisk na terenie gminy Waganiec, te Spółki Wodne pomogłyby sobie  
z tym problemem. Przekazywane są, co roku środki finansowe na utrzymanie  
i konserwacje urządzeń melioracyjnych dla Spółek Wodnych. Uważa, że warto się 
zastanawiać, aby na terenie gminy taka Spółka powstała. Uwarunkowania są takie, aby 
dobrowolnie zrzeszyć się, jest to kwestia wyznaczenia wysokości składki, kwestia opłat 
za tereny zmeliorowane i jej ściągalność. Zarząd Województwa przestrzega tych 
kwestii, w br. było to 1.100.000 zł, dla Spółek Wodnych. Obecnie większość środków 
będzie kierowane na budowę dróg dojazdowych, gdyż tak to ustawa określa, będą to 
środki kierowane dla gmin na budowę, czy tez remonty dróg gminnych. Tu  
z przyjemnością musi stwierdzić, iż gminy i powiaty w województwie kujawsko – 
pomorskim, są małymi płatnikami, natomiast korzystają z tych środków  
w zdecydowanie w większym stopniu niż inne. Wynika to z długości tych dróg i stanu 
zniszczenia. Stwierdził, że nie chciałby przedłużać, podsumowując stwierdził, że 
wysoko sobie ceni współpracę z samorządem gminy Waganiec. Złożył podziękowanie 
za możliwość współpracy i podziękował za wysłuchanie, złożył życzenia wyboru na 
nową kadencję, stwierdził, że w gminie Waganiec dużo się zmienia to widać gołym 
okiem, ale na pewno jest to zasługa dobrych gospodarzy gminy. 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że dużo padło na sali słów optymizmu, ale ma inne 
odczucie, gdyż Włocławek dawne województwo włocławskie zostało oddalone od 
Torunia i Bydgoszczy. Czyta prasę, gdzie lokalne gazety informują, z czego się 
dowiaduje, że tam więcej tej datacji wpływa. A Pan, jako przedstawiciel, gdzie na 
ostatniej stronie Gazety Aleksandrowskiej jest Pan, jako kandydat do Sejmiku, 
reprezentujący jakby przewodnią siłę PSL, a PSL wiąże się z ludźmi na wsi.  
A on odczuwa małe zainteresowanie właśnie tam zasiadających radnych ludźmi na wsi. 
Jakby zaproponować wycieczkę po drogach gminy Waganiec i pokazać, po jakich 
drogach jeżdżą mieszkańcy, to na pewno byłoby to zdziwienie. My ludzie ze wsi nie 
potrzebujemy chodników, potrzebujemy dobrych dróg i oświetlenia. 
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Stwierdził, że właśnie przedstawiciele sejmiku za mało wyjeżdżali w teren i za mało 
środków przeznaczano na tą pomoc. Z tej lokalnej gazety wynika, ze będzie Pan 
kandydował do Sejmiku na następną kadencję, to życzy sukcesów, ale właśnie, jeśli 
zdobędzie Pan ten mandat, to wnosi, aby od tego zacząć, aby nieść pomoc dla 
lokalnych potrzeb na małych miejscowościach. 
Stwierdził, że ta partia PSL wywodząca się z chłopów ludzi, że wsi, ma tak małe 
poparcie. Zasygnalizował to, aby w przyszłości miało to inny oddźwięk. 
 
Sołtys Józefowa, H.Kułakowska – poinformował, że kończy się kadencja, a sołtysi 
mieli się spotkać w sprawie dróg, są one nadal w fatalnym stanie. To taka jest prawda  
o drogach gminnych, Pan Złotnikiewicz powiedział, że są środki, ale ta część Torunia  
i Bydgoszczy, o której wspomniał radny Dyko, to naprawdę jest tam dużo zrobione. 
Szkoda, że Pan tak późno jest gościem, gdyż jakby częściej się pojawił, to można by mu 
pokazać np. wieś Józefowo, w której mieszka i tonie w błocie. Dopomina się często i nic 
się nie dzieje, robione jest tylko centrum Wagańca. 
 
Pan Złotnikiewicz – odniósł się do uwag, stwierdził, że każdy samorząd ma swój 
budżet i przypisane ustawowe zadania, w przypadku dróg każdy odpowiada za swoje 
drogi, to czy jest mowa o wsparciu ze środków unijnych, to jest odrębną sprawą. Tutaj 
sejmik wspomaga gminy, a nie je wyręcza. 
I na przykład spotkał się często z zarzutami, że kierowane pieniądze są na wsparcie 
dróg powiatowych, a nie gminnych. Sejmik wspiera drogi powiatowe i gminne, ale nie 
robi dróg swoich wojewódzkich i taki zarzut jest. Jednak sieć dróg wojewódzkich w 
rejonie działania Sejmiku liczy 1729 km. Próba w tej chwili remontu tych dróg to proces 
kilku lat, dlatego planowany jest remont dróg w województwie włocławski, gdyż tam 
są w bardzo złym stanie. Odniósł się do wypowiedzi w sprawie reprezentacji partii 
PSL, w sejmiku tej kadencji było ich 4 radnych, gdyż tak zdecydowali wyborcy. 
Koalicja, która powstała w sejmiku była bardzo szeroka, było PO, PIS, PSL  
i Samoobrona, która zmieniła się później na inną nazwę. Zarzut taki, że mało 
reprezentantów tej partii, nie może być do radnych, tak postanowili wyborcy. 
Przypomniał ostatnią decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRUS, gdzie 
zakwestionowano składki na ubezpieczenie zdrowotne i dopłaty z budżetu państwa na 
ubezpieczenie zdrowotne. Trybunał uznał, że w odniesieniu do rolników nie należy z 
budżetu państwa kierować środków na dopłaty. To zależy, komu wieś zaufa, ale 
wnioskodawcą tego był przedstawiciel PIS. Jednak nie miał zamysłu poruszać spraw 
politycznych, ale rozmówcy poruszyli ten temat. Podsumowując uważa, ze należy 
przyjmować wszystkie wnioski i je rozwiązywać. 
 
Radny M.Kołowrocki – odniósł się do spraw partii, jeżeli PSL wystawia swoich 
kandydatów na listach wyborczych i na pierwszym miejscu na tej kiście jest osoba, 
która „okradła” rolników i teraz wy chcecie, aby na PSL głosować, – jak Ci ludzie mają 
głosować? 
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Radny W.Kulpa – poinformował, że jeżeli tak jest obecnie i to jest teraz bardzo 
nagłośnione w tej chwili i on startuje z pierwszego miejsca na liście, to niestety PSL sam 
sobie przeszkadza i psuje reputacje. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję, poinformował, że rozmowa zmierza do 
spraw politycznych, a to jest sesja kończąca kadencję i te rozmowy mogą się odbyć  
w innym miejscu, następnie podziękowała członkowi Zarządu Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi za udział w sesji.  
 
Ad.17 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że na II część obrad tą bardziej uroczystą 
zaproszeni byli również : Wanda Gmyrek – lekarz medycyny rodzinnej ; Ks. Henryk 
Chabasiński, Ks. Cezary Jabłoński; Krygier Ewaryst – były radny V kad.; Maciej Włoch 
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu; Szczepan Urbański – Przewodniczący Rady 
Gminy IV kad.; Zbigniew Czajkowski -Przewodniczący Rady Gminy II i III kad.; Karol 
Cieślak - Przewodniczący Rady Gminy I  i II  kad. ; Tomasz Molenda – Kierownik 
Posterunku Policji; Leszek Krzeszewski – Komendant Powiatowy Policji, niestety nie 
przybyli na obrady. 
Powitała Pana Tomasza Kubika Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  
w Aleksandrowi Kujawskim, który skorzystał z zaproszenia i udzieliła mu głosu. 
 
Komendant T.Kubik – przedstawił treść listy gratulacyjnego: 
„ Z okazji uroczystej Sesji Rady Gminy Waganiec kadencji 2006 - 2010 składam na ręce 
Pani Przewodniczącej wyrazy uznania i szacunku w wypełnianiu bardzo ważnej dla 
życia społecznego funkcji, jaką jest kierowanie gminną wspólnotą samorządową.  
W wypełnianiu tak odpowiedzialnej, publicznej służby, nieodłącznym elementem jest 
zapewnienie wszystkich ważnych potrzeb obywateli, w tym, jako jedno  
z najważniejszych - zarządzanie bezpieczeństwem i jego zapewnienie na poziomie 
gminy. 
Wyrażam podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę z Samorządem  
i Wójtem Gminy Waganiec z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  
w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz 
budowania i umacniania struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Przez 
lata ostatniej kadencji udowodniliście, że potraficie być dobrymi gospodarzami na 
własnym terenie. 
Serdecznie dziękuję za wszelką okazaną dotychczas Nam pomoc, co ze strony władz 
samorządowych gminy, jest wyrazem wielkiej troski o sprawy ochrony 
przeciwpożarowej. 
List gratulacyjny stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 
Następnie udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Opieki Społecznej, Michałowi Dyko oraz członkowi Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował, że na koniec czteroletniej kadencji 
chciałby podziękować za współpracę w komisjach, przewodniczył w Komisji Oświaty, 
był członkiem Komisji Rolnictwa, i była to dobra współpraca. 
Jest osobą, która chciała coś zrobić dla dobra mieszkańców, którzy wybrali go po raz 
piąty. W tej radzie odczuł, że był pomijany w swoich wnioskach. 
Zabiegał o to, aby jeździć po dobrych drogach, aby mieć oświetlenie, to był motyw całej 
kadencji, niestety nie udało mu się to. Startuje teraz również do Rady Gminy  
VI kadencji i jego wyborcy ocenią jego pracę.  
Uważa, że szczególnie to, co mu się nie udało. Stwierdził, że Wójt jest świetnym 
strategiem, wie, co robić, po to, aby wyeliminować tego, który tak bardzo starał się o to, 
aby to było. Był oddalany na koniec, jakby robione było mu na złość. Dużo rzeczy, które 
sobie obiecał, swoim wyborcom i nie udało się zrobić. Cieszy się z osiągnięć tej gminy, 
że w tej kadencji udało się zrobić „Orlika”, pobudować obiekt socjalny, i inne 
pozostanie to dla potomnych. Były też inne inwestycje, miał do tego również obiekcje, 
gdyż uważał, że drogi, oświetlenie są ważniejsze. Opcje polityczne jego osoby nie 
interesowały, w takim samorządzie jak gmina nie powinny istnieć. Można to sobie 
uprawiać w powiecie, województwie tak jak się słyszy. Tutaj należy rozsądnie myśleć  
i wspólnie działać. 
Podziękował Pani Przewodniczącej za współpracę i wszystkim pozostałym obecnym na 
sali. 
 
Radny J.Nowak – podziękował w imieniu Prezesa Gminnego Klubu Sportowego 
„Sadownik- Waganiec” i własnym za współpracę Rady Gminy z Klubem Sportowym.  
Poinformował, że w tej kadencji też będzie kandydował i się nie wstydzi Partii PSL, 
gdyż jest w Zarządzie Gminnym. Kandydował z tej Partii cztery kadencje i teraz piątą 
również z niej kandyduje i prosi, aby nie obrażać tej Partii, i nie można wszystkich 
utożsamiać z jednym. 
 
Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska – stwierdziła, że ma, za co dziękować i podziękowała 
Radzie Gminy i Wójtowi Gminy, gdyż w jej sołectwie dużo się zmieniło. Centrum 
Wagańca wypiękniało i polepszyło się mieszkańcom na lepsze, jest to wizytówka 
gminy i nie można mówić, że wszystko się robi w centrum gminy.   
 
Radny S.Murawski – stwierdził, że ktoś powiedział, że powinno się wstydzić partii, on  
wręcz odwrotnie proponowano mu zmianę partii, ale on jest stały Partii PSL, są ludzie, 
którzy zmieniają ugrupowania jak rękawiczki. PSL ma długa historię, dziadkowie 
większości obecnych na sali również do niej należeli. I tu jest się, czym szczycić, ta 
historia mówi sama za siebie. 
 
Radna M.Kulińska – jako Przewodnicząca Komisji Budżetu, uważa, że Rada Gminy 
była zgodna, powstało wiele inwestycji. Kolega radny M.Dyko, stwierdził, że Wójt robił 
mu na złość. A dlaczego nie powiedział, że droga, która była robiona, gdyż wszyscy 
mówią „droga w Bertowie”, ale jest to droga od Pana Adama Kaźmierczaka, i jest to 
Wólne i więcej tej drogi jest niż w Bertowie. Ale ona mieszka na Bertowie i tak przyjęto. 
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Radny Dyko jest również radnym z Wólnego i też ma drogę zrobioną, ale o tym się nie 
mówi. O drodze w Kolonii Święte nikt nie wspomni, ale tam też droga jest zrobiona. 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że też się cieszy, że jest to zrobione, natomiast wie radna 
doskonale, że mówił na tej sali o wszystkich drogach, w jakim są stanie. Nie zaprzecza, 
że jest zrobione, ale ile jeszcze pozostało, jakie są ogromne potrzeby. 
 
Przewodnicząca Rady, M.Szejner – podziękowała wszystkim obecnym za współpracę, 
ze okazane zaufanie, trochę w ciemno z uwagi na jej wiek. Przez 4 lata bardzo dużo się 
zmienił, szybko one upłynęły. Ta współpraca była bardzo owocna i dzięki zgodności 
Rady przy podejmowanych decyzjach wykonano wiele inwestycji na terenie gminy dla 
dobra całej społeczności. 
 
Wójt Gminy, P.Marciniak – stwierdził, że jest to już jego czwarte podsumowanie, ma 
osobiste odczucie, że część radnych nie docenia swoich osiągnięć, gdyż narzekanie jest, 
ale należy poszukać pozytywów, nie wszystko uda się w jednej kadencji wykonać. 
Popiera żądanie radnego, ale należy je zakończyć tym, z czego zrezygnować, aby je 
wykonać. Ta kadencja w jego ocenie była jedną z najbardziej, ożywianych, gdyż tak 
dużo inwestycji jeszcze nie było. 
 
Wysoka Rado, Szanowni goście! 
 
To była dobra kadencja. 
Kończąc kadencje Rady Gmin i poszczególni radni podsumowują zamierzenia 
i faktyczne osiągnięcia. Zapewne takich przemyśleń dokonują Radni w Gminie 
Waganiec. Była to trudna, ale i bardzo owocna kadencja. Nie udało się niestety 
zrealizować wszystkich postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących 
szczególnie poprawy stanu dróg. Nie oznacza to jednak, że zrobiono mało.  
Po wielu latach zrealizowano kompleksową przebudowę ulic w największym z osiedli 
w Wagańcu (obejmujący część miejscowości Waganiec, Nowy Zbrachlin i Plebankę). 
Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, „Rozwój infrastruktury 
technicznej; działanie Infrastruktura drogowa". W wyniku realizacji inwestycji 
powstało 815, 8 metrów pieszo- jezdni. Projekt zrealizowano od 01.10.2008 r. do 
31.10.2009 r., po uprzednim wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość 
zadania 970.629 zł., w tym dotacja 270.044 zł. 
Długo oczekiwali na dobrą drogę mieszkańcy Bertowa, Kolonii Święte i Brudnowa -
połączenie z sąsiednią gminą Koneck. W latach 2009 - 2010 powstały tam drogi  
o ulepszonej nawierzchni. Rozpoczęto również budowę drogi prowadzącej do 
zabytkowego kościółka w Przypuście. Jest to duży wysiłek finansowy, ale do pełnego 
zadowolenia ze stanu gminnych dróg jest jeszcze daleko. Pozostałe drogi były tylko 
remontowane. 
Kolejnym zadaniem zrealizowanym przy dofinansowaniu z budżetu samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia 
było wybudowanie dwuoddziałowego przedszkola przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. 
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W wyniku inwestycji powstał ogrodzony obiekt o powierzchni użytkowej 267 m2  
z dwiema salami zajęć z pomieszczeniami zajęć grupowych, szatniami, sanitariatami, 
pomieszczeniami pomocniczymi do wydawania posiłków, bezpiecznymi ciągami 
komunikacyjnymi oraz pokojem nauczycielskim. Do przedszkola uczęszczają dzieci 
cztero i pięcioletnie. 
Projekt zrealizowano od 08.05.2009 r. do 06.10.2009 r. Wartość zadania 500.571,00 zł.  
w tym dotacja 350.399 zł.  
Warto dodać, że oprócz działań, których efekty widać, prowadzone są i takie, które 
inwestują w rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykorzystując unijne środki 
finansowe w ramach działań Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki stworzono 
warunki do przedłużonych zajęć w przedszkolach i utworzenia nowych oddziałów 
przedszkolnych, wyposażenia w sprzęt dydaktyczny i zabawki. Młodzież miała 
możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych rozwijających 
indywidualne umiejętności. Dla uczestników programów organizowane były również 
wyjazdy do kin, teatrów oraz na basen i inne obiekty sportowe. Osoby dorosłe 
uczestniczyły w ramach programów POKL (realizowanych przez Gminny Ośrodek 
Opieki Społecznej w Wagańcu) min. w nieodpłatnych specjalistycznych kursach 
pozwalających nabyć nowe umiejętności zawodowe. 
Z tymi poczynaniami koresponduje troska radnych poprzednich kadencji jak i obecnie 
mijającej o stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji. To z tych 
przesłanek wyłoniło się poparcie najpierw do utworzenia terenu na gminny stadion 
sportowy a obecnie do pobudowania kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Zbrachlinie wraz z wielofunkcyjnym 
budynkiem zaplecza socjalnego.  
Otrzymane dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki i środki własne pozwoliły na powstanie 
ogrodzonego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 30m x 
62m z piłko- chwytami, wyposażeniem sportowym oraz ogrodzonego boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m  
z wyposażeniem niezbędnym do gry w koszykówkę i w piłkę siatkową. Boiska 
wyposażono w instalację oświetleniową oraz chodniki. Obiekty są całodobowo 
monitorowane. Obiekty mają służyć zarówno młodzieży szkolnej jak 
i wszystkim mieszkańcom Gminy.  
Projekt zrealizowano od 25.05.2010 r. do 15.09.2010 r. Wartość zadania ok. 820.000 zł. 
Gdyby nie dotacja w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki 356.000 zł i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 249.600 zł dzieci, młodzież  
i dorośli długo jeszcze czekaliby na takie obiekty, gdyż gmina nie byłaby w stanie ich 
sfinansować. 
Wspomniany budynek zaplecza socjalnego powstał w ramach realizacji zadania 
wprowadzonego przez mieszkańców do Strategii Rozwoju Gminy Waganiec pod 
nazwą „Rozbudowy Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie". 
Zarówno budowa budynku jak i kompleksu boisk miała na celu poprawę warunków 
prowadzenia działalności sportowo - rekreacyjno - rehabilitacyjnej i kulturalnej, 
polepszenie warunków życia oraz poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej 
mieszkańców. 
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Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” PROW na lata 2007-2013 i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na rozwój bazy sportowej. 
W wyniku inwestycji powstało zaplecze socjalne i trybuny stadionu sportowego  
w Zbrachlinie w budynku dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 360, 0m2 

wyposażonego w niezbędne instalacje. Na parterze znajdują się pomieszczenia dla 
zawodników, uczestników imprez sportowych i treningów, osób biorących udział  
w zajęciach rekreacyjnych i kulturalnych oraz imprezach masowych o zasięgu 
gminnym i regionalnym.   Znajdą się tam węzły sanitarne z szatniami, pomieszczenia 
gospodarcze na sprzęt sportowy, pokój animatora i opiekunów. 
Na piętrze usytuowano salę wielofunkcyjną przeznaczoną np. do gry w tenisa, zajęć 
aerobiku, miejsce ćwiczeń orkiestry dętej, chóru, spotkań organizacji działających na 
terenie Gminy. 
Trybuny, z miejscami siedzącymi dla 258 osób, przy głównej płycie boiska spełniają 
funkcję widowni dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych. 
Projekt zrealizowano od 14.09.2009 do 12.04.2010 roku.  
Wartość zadania 650.000 zł. w tym dotacja 434.503 zł (z PROW 234.503 zł i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 200.000 zł.) W ramach tego 
projektu na realizację czeka budowa pełnowymiarowej hali sportowej. 
Spójną częścią Centrum sportowo - rehabilitacyjnego w Zbrachlinie" jest rewitalizacja 
zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną z 
miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w Zbrachlinie.  
Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla 
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 pozwoliło na utworzenie przy zbiorniku wodnym grobli dojazdowej, 
drewnianego pomostu na palach, nasadzeniach drzew, krzewów, ziół, placów, ścieżek 
spacerowych i dydaktycznych, małej architektury, placu zabaw dla dzieci, boiska o 
nawierzchni naturalnej. Powstał atrakcyjny teren rekreacyjny dla mieszkańców Gminy. 
Podobną funkcję będzie pełnił mini park budowany w Wagańcu (ukończono 
nawierzchnię bez nasadzeń zieleni). 
Od momentu powstania Gminy Waganiec, ochrona środowiska i poprawa warunków 
bytowania jej mieszkańców zawsze była jednym z najważniejszych działań radnych 
wszystkich kadencji. Budowa Stacji Uzdatniania Wody, wodociągów  
i pierwszego etapu budowy kanalizacji z Oczyszczalną Ścieków została zrealizowana. 
Przyszła, więc kolej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w kolejnych 
miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Waganiec  i  Zbrachlin". Jest to obecnie realizowane 
zadanie przy dofinansowaniu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Wszystko wskazuje, że korzystając z tych samych środków w kolejnym roku 
kolektory sanitarne połączą Kaźmierzyn, Ariany i Arianki. 
 
Gmina Waganiec nie ma budynku o nazwie Dom Kultury. Nie przeszkadza to jednak 
prowadzić szeregu działań i to z bardzo szerokim udziałem mieszkańców.  
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, cykliczne 
imprezy na stadionie gminnym, szeroka gama wydarzeń kulturalnych w szkołach, 
imprezy organizowane z inicjatywy mieszkańców ( Noc Świętojańska, Dzień Babci  
i Dziadka, Mały Rajd Rowerowy, Konkurs „Najładniejsza Posesja", koncerty  
w Kościele Parafialnym w Zbrachlinie i Brudnowie, Strażacy - Dzieciom, pokazy Stołów 
Świątecznych) pozwala stwierdzić, że nie jesteśmy pustynią kulturalną. Pewnie, 
chciałoby się więcej. Tylko, kto powiedział, że nie można więcej?  
W upływającej kadencji wiele istotnych dla naszych mieszkańców spraw udało się 
rozwiązać. Niech najbliższe lata przyniosą sukcesy kolejnym radnym, na pożytek 
mieszkańców naszej „małej ojczyzny". 
 
Następnie dokonał podsumowania pracy Rady Gminy Waganiec V kadencji 2006 – 
2010:  w 2006 r. odbyła cztery protokołowane posiedzenia; w 2007 r. odbyła dziewięć 
protokołowanych posiedzeń; w 2008 r. odbyła jedenaście protokołowanych posiedzeń;   
w 2009 r. odbyła osiem protokołowanych posiedzeń; w 2010 r. odbyła osiem 
protokołowanych posiedzeń. 
Przez okres trwania V kadencji odbyły się wszystkie posiedzenia sesyjne przy 
uzyskaniu quorum. 
 
Jeżeli chodzi o procentową obecność radnych na obradach, to wg. wobec ustawowego 
składu Rady Gminy Waganiec V kadencji – 15 radnych przedstawia się to następująco; 
w 2006 roku przy 100 % obecności na obradach: I sesja w dniu 24.11.06 r.– obecnych 
było 15 radnych, II sesja w dniu 6.12.06 r.– obecnych było 15 radnych, III sesja w dniu 
11.12.06 r.– obecnych było 15 radnych, IV sesja w dniu 28.12.06 r.– obecnych na 
obradach 15 radnych. 
 
W 2007 roku przy 88, 9 % obecności na obradach: V sesja w dniu 9.03.07 r.– obecnych na 
obradach 15 radnych, VI sesja w dniu 28.03.07 r. – obecnych na obradach 15 radnych, 
VII sesja w dniu 26.04.07 r.– obecnych na obradach 15 radnych, VIII sesja w dniu 
28.06.07 r.– obecnych na obradach było 12 radnych, IX sesja w dniu 12.07.07 r.– 
obecnych na obradach 11 radnych, X sesja w dniu 13.09.07 r.– obecnych na obradach 13 
radnych, XI sesja w dniu 07.11.07 r.– obecnych na obradach 13 radnych, XII sesja w dniu 
3.12.07r. – obecnych na obradach 13 radnych, XIII sesja w dniu 27.12.07 r.– obecnych na 
obradach 13 radnych. 
 
W 2008 roku przy 85, 25 % obecności na obradach: XIV sesja w dniu 20.02.08 r.– 
obecnych na obradach 11 radnych, XV sesja w dniu 31.03.08 r.– obecnych na obradach 
14 radnych, XVI sesja w dniu 21.04.08 r.– obecnych na obradach 12 radnych, XVII sesja 
w dniu 27.06.08 r.– obecnych na obradach 12 radnych, XVIII sesja w dniu  11.07.08 r.– 
obecnych na obradach 11 radnych, XIX sesja w dniu 19.08.08 r.- obecnych na obradach 
11 radnych, XX sesja w dniu 29.09.08 r.- obecnych na obradach 14 radnych, XXI sesja w 
dniu 22.10.08 r.- obecnych na obradach 14 radnych, XXII sesja w dniu 28.11.08 r.- 
obecnych na obradach 13 radnych, XXIII sesja w dniu 12.12.08 r.- obecnych na obradach 
14 radnych. 
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W 2009 roku przy 94, 2 % obecności na obradach: XXV sesja w dniu 17.02.09 r.- 
obecnych na obradach 14 radnych, XXVI sesja w dniu 31.03.09 r.- obecnych na obradach 
13 radnych, XXVII sesja w dniu 29.04.09 r.- obecnych na obradach 14 radnych, XXVIII 
sesja w dniu 30.06.09 r.- obecnych na obradach 13 radnych, XXIX sesja w dniu 31.08.09 
r.- obecnych na obradach 15 radnych, XXX sesja w dniu 30.10.09 r.- obecnych na 
obradach 14 radnych, XXXI sesja w dniu  27.11.09 r.- obecnych na obradach 15 radnych, 
XXXII sesja w dniu 29.12.09 r.- obecnych na obradach 15 radnych. 
 
W 2010 roku przy 87, 6 % obecności na obradach: XXXIII sesja w dniu 05.03.10 r.- 
obecnych na obradach 14 radnych, XXXIV sesja 31.03.10 r.- obecnych na obradach  
14 radnych, XXXV sesja w dniu 28.04.10 r.- obecnych na obradach 14 radnych, XXXVI 
sesja w dniu 28.05.10 r.- obecnych na obradach 14 radnych, XXXVII sesja w dniu 
23.07.10 r. - obecnych na obradach 13 radnych, XXXVIII sesja w dniu 28.09.10 r. - 
obecnych na obradach 12 radnych, XXXIX sesja w dniu 26.10.10 r. - obecnych na 
obradach 11 radnych, XL sesja – ostatnia w dniu dzisiejszym tj. 10.11.10 r. obecnych na 
obradach jest 14 radnych. 
 
Obecność radnych na sesjach w ciągu całej kadencji wyniosła  91,23% 
Podczas pracy V kadencji Rady Gminy Waganiec 2006 – 2010 podjęto: w 2006 roku – 26 
uchwał, 45 wniosków; w 2007 roku – 51 uchwał, 73 wnioski; w 2008 roku – 60 chwał, 46 
wniosków; w 2009 roku – 43 uchwał, 49 wniosków; w 2010 roku – 45 uchwał, 21 
wnioski. Razem podjęto – 230 uchwał Rady Gminy i 234 wnioski. 
 
Posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy łącznie odbyło się – 187, w tym: Komisja 
Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – łącznie 72; w 
2006 r. – 3 posiedzenia, w 2007 r. – 17 posiedzeń, w 2008 r. – 20 posiedzeń, w 2009 r. – 19 
posiedzeń, w 2010 r. – 13 posiedzeń. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej - łącznie 44, w tym: w 
2006 r. – 2 posiedzenia, w 2007 r. – 10 posiedzeń, w 2008 r. – 13 posiedzeń, w 2009 r. – 11 
posiedzeń, w 2010 r. – 8 posiedzeń 
Komisja Rewizyjna – łącznie 34, w tym: w 2006 r. – 1 posiedzenie, w 2007 r. – 9 
posiedzeń, w 2008 r. – 9 posiedzeń, w 2009 r. – 8 posiedzeń, w 2010 r. – 7 posiedzeń. 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – łącznie 37, w tym: w 2006 r. – 2 posiedzenie, 
w 2007 r. – 7 posiedzenia, w 2008 r. – 10 posiedzeń, w 2009 r. – 10 posiedzeń, w 2010 r. – 
8 posiedzenia. 
        Na zakończenie jeszcze raz podziękował za współpracę i życzył powodzenia  
dla tych radnych, którzy będą kandydować w wyborach samorządowych. 
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Monika Szejner – 
zamknęła obrady ostatniej XL Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i podziękowania 
za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 2006 -2010, – godz. 1530           
 
Protokołowała:                       


