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Ad.1 

Otwarcia obrad VI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych i zaproszonych 
gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – D.Roszko, A.Wiśniewską – 
radcę prawnego, Kierownika GOPS M.Szatkowską, Kierownika ZOS M.Bińkowską,  
Redaktor Gazety Kujawskiej E.Fuminkowską oraz sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

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

1. Otwarcie VI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania 

inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. 
„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku 
surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK  
w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie" przez gminy 
należące do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej i udzielenia dotacji celowej. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do budowy chodnika w ciągu ulicy 
Dworcowej. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/15/10 w sprawie przyjęcia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 
2011 r. oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

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

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Waganiec na rok 2011. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Waganiec na lata 2011-2017. 

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

11. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji, o sprawozdaniu z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

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

12. Zapytania i interpelacje radnych.  
13.  Wolne wnioski. 
14.  Zamknięcie VI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Wójt – zaproponował zmianę zapisu: 
-  w punkcie 6 tj. wykreślenie części zdania w tytule uchwały „ i udzielenia dotacji 
celowej”. 
- w punkcie 7 tj. zmiana zapisu, wykreślenie „Podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do budowy chodnika w ciągu ulicy Dworcowej” na zapis „ Podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje zmian w porządku obrad 
zgłoszone przez Wójta. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany 

do porządku obrad zgłoszone przez Wójta Gminy.   

 

Przewodniczący Rady – zaproponował propozycje zmiany w porządku obrad tj. 
wprowadzenie dodatkowego punktu, jako punkt 6 „Sprawozdanie Stałych Komisji 
Rady Gminy.  
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany 

do porządku obrad zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

1. Otwarcie VI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Stałych Komisji Rady Gminy. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania 
inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. 
„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku 
surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK  
w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie" przez gminy 
należące do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Aleksandrowskiemu.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/15/10 w sprawie przyjęcia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 
2011 r. oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

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

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Waganiec na rok 2011. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Waganiec na lata 2011-2017. 

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

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji, o sprawozdaniu z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

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

13. Zapytania i interpelacje radnych.  
14.  Wolne wnioski. 
15.  Zamknięcie VI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady M.Dyko przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radny W.Marut zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady J.Różańskiego . 
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Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – otworzył obrady i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy  
w związku z informacją Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy, na obrady przybył radny P.Kosik, godz. 1025 
Wójt Gminy poinformował, że w zakresie pracy referatu podatków: wpłynęło 

112 podań o zwrot podatku akcyzowego, rozpatrzono 7, w tym 7 pozytywnie. 
Pozostałe wnioski w trakcie postępowania. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie 
podatku, które jest w trakcie postępowania podatkowego. 
Złożono również 1 wniosek o wpisanie hipoteki przymusowej na kwotę 209.352  zł - 
podatek od nieruchomości 
 

Z pracy wydziału budownictwa i dróg: wydano 6 zaświadczeń o braku 
planu miejscowego, 12 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję zmieniającą 
warunki zabudowy. 
Wszczęto: 3 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy,  
1 postępowanie w sprawie podziału nieruchomości 
 
 W referacie kadr w tym okresie czasu od 21.03.2011 r. do 25.03.2011 r.  
w Urzędzie Gminy odbyli szkolenie praktyczne uczniowie Technikum agrobiznesu 
w Aleksandrowie Kujawskim (Preczak Paulina, Maziarz Martyna) oraz obecnie 
odbywa od 21.03.2011 r. do 15.04.2011 r. studentka Wyższej Szkoły Bankowej  
w Toruniu Emilia Wyciechowska. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w dniu 24.03.2011 r. podpisana została umowa 
o dofinansowanie projektu „Przyszłość przed nami - aktywizacja społeczno - 
zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec" z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Toruniu, reprezentowanym przez: Dorotę Wróblewską, Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
 

Współpraca z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: w dniu 16.03.2011 r. do 
Urzędu Gminy zgłosił się w celu ustalenia harmonogramu pracy dozorowanej Pan 
Zdzisław Palinski (do odpracowania ma 180 godzin). 

 
Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności: urodzenia-4, 

małżeństwa – 0, zgony- 1, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego - 0 
wymeldowania poza gminę – 4, zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) – 6, 
przemeldowania na terenie gminy – 6, zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy) – 0, zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy – 0, zgłoszenie pobytu 
czasowego poza gminą- 8, wydano poświadczeń zameldowania – 10, wydano 
odpisów aktów USC – 12, udzielono informacji adresowych na wniosek- 6, wydane 
dowody osobiste – 7, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 17, 
przyjęto zgłoszeń utraty dowodu osobistego – 0. 
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 W zakresie realizacji zamówień publicznych w omawianym okresie - za 
najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz.759 ze 
zm.) do wykonania zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn, Ariany 
współfinansowanego ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w ramach działania 321 PODSTAWOWE USŁUGI 
DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ została uznana i wybrana oferta 
złożona przez: PEKUM Sp. z o.o. ul. Batorego 44 87-100 Toruń. Wykonawca 
zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia następującą cenę brutto: 
2.587.696,40 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt sześć złotych 40/100). Planowany termin podpisania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, to 04 kwietnia 2011 roku. 
 
I drugi przetarg związany z ta inwestycją - za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 
91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz.759 ze zm.) do wykonania zadania pn. 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym 
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, 
Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany" współfinansowanego ze środków PROGRAMU 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w ramach działania 321 
PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ została 
uznana i wybrana oferta złożona przez: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „ZEN" 
Zenon Barski ul. Bartnicza 7 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował za wykonanie 
przedmiotu zamówienia następującą cenę brutto: 23.370,00 (słownie: dwadzieścia 
trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100). Planowany termin podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, to 04.04.2011 r. 
 

Następnie Wójt Gminy, przypomniał i odniósł się do wniosków zgłoszonych na  
V sesji Rady Gminy: 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – wnosił o złożenie reklamacji w sprawie nowo 
pobudowanej drogi w m.Bertowo. 
Wniosek został przyjęty przez Radę jednak już na poprzedniej sesji informował, że 
odbędzie się przegląd gwarancyjny, po ustabilizowaniu się pogody. Wszystkie drogi, 
które były budowane w roku ubiegłym będą podlegały przeglądowi i ocenie. 
 
Wójt poinformował, że Przewodniczący Rady Gminy w formie wniosków 
przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Gminy od mieszkańców, które 
przypomni: 

1. Szymański Zdzisław zam. Sierzchowo – naprawa drogi w m.Sierzchowo  
w kierunku cmentarza w Nieszawie i naprawa lampy ulicznej na tej 
drodze. 
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2. Radny R.Zwierzchowski i Sołtys Niszczew T.Jóźwiak – naprawa drogi  
w m.Zosin. Drugi wniosek, to problem zbiornika w Niszczewach, 
mieszkańcy wnioskują o udrożnienie przepływu wody w jednym 
odpływie i zainteresowanie się sposobem wykonania prac melioracyjnych 
na terenie budowy autostrady A1, pod której nawierzchnią powinien 
przechodzić rów odprowadzający wodę do tego zbiornika, załącznik do 
wniosku lista z podpisami mieszkańców m.Zosin. 

3. Tomasz Gotówka zam. Józefowo i mieszkańcy: Lewandowska Aneta, 
Gębicz Ewa, Malawska Katarzyna – postawienie wiaty w m.Józefowo dla 
dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół w Zbrachlinie.  

4. Radny W.Stefański i Rada Sołecka Włoszycy – remont drogi we Włoszycy. 
5. Radny W.Stefański – zamontowanie tablicy informacyjnej przy Remizie 

OSP we Włoszycy.  
6. Radny W.Stefański – zamontowanie wiaty w m.Włoszyca dla dzieci 

dojeżdżających do Zespołu Szkół w Zbrachlinie, plac uzgodniony z Panem 
Grzegórskim Mirosławem zam. Włoszyca.  

 

Stwierdził, że generalnie wszystkich wnioskodawców o wiaty wcześniejszych, tych 
późniejszych i teraźniejszych informuje, iż problem był poruszany w dniu 
wczorajszym na przesunięciach budżetowych, na wniosek Komisji Budżetowej 
przesunięto pieniądze na zakup przynajmniej 6 wiat, chociaż wniosków jest 7, ale 
wydaje mu się, że jeden wniosek jest już zrealizowany, ten wniosek w Niszczewach, 
gdyż tam ta wiata już stoi. W takim razie 6 wniosków i 6 wiat powinno być kupione, 
jeżeli te poprawki w proponowanych zmianach budżetowych zostaną przyjęte.  
 
Wniosek zgłoszony przez Radnego J.Nowak – uruchomienie procedury zmierzającej 
do wybudowania chodnika przy drodze powiatowej w Wagańcu, wzdłuż ul. 
Dworcowej.  
Realizacja tego wniosku jest uzależniona od decyzji Rady w dniu dzisiejszym, gdyż 
jest przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 
 
Radny M.Kołowrocki, zgłosił wniosek o wszczęcie procedury zmierzającej do 
połączenia w jeden obwód wybroczy dwumandatowy, miejscowości: Wiktoryn, 
Brudnowo i Konstantynowo. 
Proces realizacji tego wniosku jest długofalowy, o czym już informował, w tej chwili 
nie jest on realizowany. 
 
Radny W.Marut wnioskował o: naprawę lamy w m.Józefowo (za posesją Państwa 
Centkowskich), postawienie tablicy informacyjnej za torami w II końcu m.Józefowo, 
zabezpieczenie mostku przy kanale przy posesji Państwa Smykowskich.  
Zgłoszenie naprawy lamp już było zrealizowane, postawienie tablicy z tego, co mu 
wiadomo nie jest zrealizowane, natomiast zabezpieczenie mostku niestety musi 
potrwać, gdyż należy przygotować materiały, szczerze ni wie jak to zostało zrobione, 
gdyż te bariery są zbyt drogie, może uda się uzyskać je z odzysku, dlatego prowadzi 
w tym celu rozmowy. 
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Wniosek radnego P.Kosika, to zaapelowanie do właścicieli działki, przy PlantiCo 
Waganiec znajdującej się przy trasie powiatowej (zamieszkałej poprzednio przez 
Państwa Zimeckich) o uporządkowanie terenu, gdyż powstaje tam dzikie wysypisko 
śmieci.  
Wniosek jest już zrealizowany, teren został uporządkowany. 
 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj, wnioskowała o postawienie wiaty w m.Wiktoryn (przy 
Fermie Drobiu) dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół w Brudnowie. 
Wniosek w trakcie realizacji, o czym wspomniał wcześniej. 
  
Wniosek Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik, o uporządkowanie sprawy funkcjonowania 
oświetlenia - kompleksowo na terenie całej gminy (chodzi o czas pracy lamp). 
Wniosek jest w toku realizacji, gdyż trwają rozmowy nad porozumieniem z Enegra. 
 
Wnioski zgłoszone przez Sołtys H.Kułakowską, o postawienie tablicy ogłoszeń przy 
posesji Państwa Śmiesznych, i naprawa kanału przy posesji Państwa Ciotuszyńskich 
w m.Józefowo. 
Pierwszy wniosek jest w trakcie realizacji, natomiast ten drugi wniosek, to nie wie, o 
co tu chodzi? 
 
Sołtys Kułakowska – poinformowała, że jest to kanał pod ziemią od Sierzchowa 
poprzez Józefowo i on właśnie jest do tego rowu. 
 
Wójt – poinformował, że niestety musi tą naprawę wykonać właściciel tego gruntu, 
jeżeli chodzi o meliorację, to nie jest zadanie gminy. 
 

Następnie Wójt powrócił do wniosków, wniosek Sołtys Wagańca 
B.Gajdzińskiej o wymianę słupa energetycznego przy posesji Państwa Melkowskich 
w Wagańcu – to niestety jest kłopot, gdyż nie wiadomo czyj jest to słup, i nie 
wiadomo, z kim rozmawiać. 
 
Sołtys Szpitalki G.Szopa wnioskował o naprawę drogi w m.Szpitalka. 
 
Radny W.Stefański, wnioskował o: naprawę lampy Nr 101/10/99 w m.Bertowo, 
wyrównanie drogi na odcinku Włoszyca w kierunku Lubania, naprawa przepustów 
w m.Byzie, udrożnienie przepustów przy sklepie we Włoszycy. 
Wójt stwierdził, że te dwa ostatnie wnioski radnego Stefańskiego nie są realizowane, 
naprawa lampy jest ten temat zgłoszony. Wszystkie wnioski o naprawę dróg, w tej 
chwili są one tylko poprawiane, nie jest to ich remont. 
 
Wnioski radni przyjęli, jednak na wniosek Wójta Gminy – radni postanowili 
przeprowadzić reasumpcje glosowania w sprawie lamp oświetleniowych i spraw 
związanych z energetyką, i postawienia ich do rozpatrzenia do momentu podpisania 
porozumienia z dogodnymi warunkami przez wszystkie gminy z Firmą Energa, 
pozytywnie przyjmując wniosek Wójta. 
Jednak wszystkie wnioski odczytał i odniósł się do nich. 
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Następnie Wójt Gminy poprosił o rozpatrzenie wniosku, może to nie w tym punkcie, 
ale do momentu jak przyjdą wnioski, aby radni mieli wyrobiony własny pogląd tj. 
niedawno padła propozycja od Ks. Proboszcza ze Zbrachlina H.Chabasińskiego  
w związku z brakiem parkingu przy Kościele, że wydzieli część terenu ze swojego 
ogrodzonego terenu na wprost Osiedla w Zbrachlinie (sklep Państwa Włodara). 
Warunkiem jest, że Ksiądz udostępnia teren, a gmina musi zagospodarować, jako 
parking. Prosi o zastanowienie się, jak będą składane wnioski, to ponowi ten 
wniosek pod przyjęcie przez Radę Gminy do realizacji. 
 

Przewodniczący Rady- podziękował Wójtowi za przedstawioną informację  
i otworzył dyskusję. 
 
W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy, na obrady przybył radny M.Skowroński, godz. 
1040 
 
Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski – zwrócił się z zapytaniem, gdzie będą te wiaty? 
 
Wójt – przypomniał, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, to w miejscowości: 
Włoszyca, Michalinek, Sierzchowo, Józefowo, Janowo, Zakrzewo, Ariany, Wiktoryn. 
Zwrócił się z zapytaniem, czy pominął inne miejscowości? Poinformował, że te 
wnioski były również zgłaszane w roku ubiegłym, starał się nikogo nie pominąć. 
 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się w sprawie jego wniosku, czy z tego Biura 
Wyborczego z Włocławka przyszło jakieś pismo? Poinformował, że był w tym biurze 
Wyborczym i dowiedział się, że w m-cu sierpniu mają się zmianie przepisy, że 
nastąpią zmiany w tym temacie. 
 
Wójt- poinformował, że żadne pismo od Komisarza Wyborczego nie dotarło do 
Urzędu, gdyż takiego nie widział. Natomiast, zgadza się, że od sierpnia mają się 
zmienić zasady tworzenia obwodów wyborczych. Ale to wynika z kolei  
z projektowanej zmiany ustawy. Nie zna szczegółów, gdyż komisje sejmowe nad 
tym jeszcze pracują i wszystko może ulec zmianie. Dlatego informował, że ten 
wniosek radnego jest do dalszej realizacji.  
  
Radna K.Szczesna- poinformowała, że wzdłuż jej miejscowości jest budowa 
Autostrady A1 – zwróciła się z zapytaniem, jakie mają prawa pracownicy tam 
pracujący, aby zakazywać poruszania się mieszkańcom pieszym przez ten odcinek 
wzdłuż drogi powiatowej? W tym przypadku Pani Kalota prowadziła dziecko do 
szkoły i wyszło do niej dwóch pracowników z tej budowy i poinformowali ją, że ona 
tam nie może chodzić z dziećmi pieszo, gdyż jest tam duże niebezpieczeństwo. 
Zwraca się z zapytaniem, to którędy te dzieci mają chodzić do szkoły w Niszczewach 
ze Starego Zbrachlina?  
Poinformowała, że jest dużo skarg od mieszkańców, gdyż kierowcy jeżdżą bardzo 
szybko, jest tam tuman kurzu, przecież ich też obowiązują ograniczenia. 
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Wójt – stwierdził, że jest to droga publiczna i jest jej przejezdność udokumentowana. 
Dopyta się jak tam wygląda ta sprawa osób pilnujących bezpiecznego pokonania 
tego odcinka, tych kierujących ruchem.  
Jeżeli chodzi o prędkość, to funkcjonuje numer 112, i prosi, aby się nie bać go 
używać. 
 
Radny R.Zwierzchowski – poinformował, że dzwonił, i uzyskał informację, że 
Policja zna ten problem. 
 
Wójt – poinformował, że wówczas należy pytać się o nazwisko osoby przyjmującej 
zgłoszenie. Ma zapewnienie Komendanta Powiatowego, że będą interweniować  
w sytuacji, gdy mieszkańcy będą zgłaszać problem, z szybkością, czy niebezpieczną 
jazdą tych samochodów. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję. 
  
Ad.6 

Przewodniczący Rady M.Dyko – otworzył następny punkt przyjętego porządku 
obrad tj. sprawozdanie Stałych Komisji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – Jarosława 
Różańskiego. 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że Komisja zebrała się na spotkaniu  
w dniu 21.03.2011 r. objechała teren gminy, z autopsji przekonali się wszyscy, jakie są 
drogi, w jakim są stanie i niestety wszystkie są do remontu, wszystkie są zniszczone, 
w najgorszym stanie są drogi gruntowe, gdyż na nich nie ma podkładu. Drogi 
asfaltowe wymagają uzupełnienia ubytków, generalnie jest bardzo zły stan dróg. 
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej – Wacława Stefańskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował, że Komisja odbyła wizytacje 
szkół i przedszkoli na terenie gminy Waganiec, w dniu 23.03.2011 r. 
W pierwszej kolejności członkowie Komisji odwiedzili Zespół Szkół w Zbrachlinie, 
po wizytacji komisja stwierdza, że konieczny jest: 
- remont kuchni w szkole (tj. naprawa pieca, wymiana zlewów, zakup lodówki, 
zakup zamrażalki, zakup zmywarki, zakup wyciągu pary nad kuchnią, zakup szafki 
i stołów do przygotowania dań obiadowych oraz wymiana drzwi). 
- zakup rolet w okna, w klasach II i III  
- ocieplenie szczytów w budynku szkolnym. 
Komisja stwierdza również, że w klasie matematycznej jest na ścianach grzyb.  
Następna zwizytowana szkoła to Szkoła Podstawowa w Niszczewach, komisja 
stwierdza, że: 
- sala gimnastyczna wymaga wymiany drabinek do ćwiczeń, 
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- należy ogrodzić boisko i plac zabaw, 
- należy wykonać chodnik do placu zabaw, 
- ocieplić ściany budynku szkoły i dachu, 
- zamontować kraty w oknach – szt. 3  
Komisja po uzyskanych informacjach od Pani Dyrektor stwierdza, aby wypożyczenie 
autobusu po potrzeby szkoły odbywało się w cenie paliwa. 
 
Ostatnią szkołą, był Zespół Szkół w Brudnowie, po uzyskanych informacjach od 
Pana Dyrektora Stanisława Kamińskiego, komisja stwierdza, że należy w szkole: 
- poszerzyć bramę wjazdową do autobusu, 
- wykonać chodnik przy placu zabaw, 
- zakupić kosiarkę do cięcia trawy (teren do koszenia ok. 1 h, obecnie jest pożyczana), 
- dostarczyć 10 przyczep ziemi na utwardzenie placu zabaw i boisko. 
 
Komisja w sprawie wniosku złożonego przez Dyrektora odnośnie parkingu dla 
samochodów przy szkole postanowiła, aby zostało to uzgodnione z Wójtem Gminy. 
 
Szkoła pozyskała bramki na boisko szkolne od Gminnego Klubu Sportowego 
Sadownik, należałoby je zamontować, dlatego potrzebna będzie pomoc od Urzędu 
Gminy przy ich zamontowaniu.   
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Marcina Grzegórskiego. 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował Komisja Rolnictwa wspólnie z Komisją 
Rewizyjną w dniu 22.03.2011 r. wyjechała w teren w celu sprawdzenia stanu dróg, 
hydrantów, przepustów po okresie zimowym na terenie gminy Waganiec. 
Komisje stwierdziły, że wszystkie drogi gminne wymagają naprawy, w niektórych 
miejscach jest potrzebne uzupełnienie ubytków w tych drogach. Większość dróg 
żużlowych potrzebuje przejazdu równiarki w celu wyrównania kolein powstałych  
w skutek warunków atmosferycznych. Rowy przy drogach są w większości 
niedrożne lub pozaorywane, co skutkuje podmywaniem dróg. Wszystkie te uwagi  
i spostrzeżenia odnośnie konieczności naprawy dróg gminnych zostały przekazane 
pracownikowi gminy odpowiedzialnemu za drogi gminne (Kierownik Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków Pan Ryszard Zwierzchowski), który również uczestniczył  
w tym wyjeździe. 
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej - Radosława Zwierzchowskiego. 
  
Przewodniczący Komisji – poinformował, że jak wspomniał Przewodniczący 
Komisji Rolnej odbyło się wspólne posiedzenie i wnioski Komisji Rewizyjnej są takie 
same jak przedstawione przez radnego M.Grzegórskiego.  
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Ad.6 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego 
realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze 
miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych 
w Służewie" przez gminy należące do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 
Poprosił o uzasadnienie do projektu uchwały Wójta Gminy-P.Marciniak. 
 
Radny P.Kosik – opuścił obrady, godz. 1050. 
 
Wójt – poinformował, że Gmina przystępując do ZGZK scedowała jakby część 
swoich uprawnień na gospodarkę z odpadami, co jest zadaniem własnym gminy. 
Od przebiegu lat na składowisku, którym zarządza Spółka „Ekoskład” powołana 
przez Związek tworzy się możliwość do większej selekcji odpadów. Do tego są 
potrzebne dwie inwestycje, chociaż w poprzednich latach, te inwestycje trwają 
przynajmniej od 4 lat finansowane były, albo z pożyczek, albo ze środków 
wypracowanych przez Spółkę. Ale w roku bieżącym dokończenie budowy hali 
sortowni okazało się, że nie będzie takie proste, w dwóch konkursach, w których 
startował Związek Gmin w U.Marszałkowskim nie uzyskał tych środków 
finansowych. I w związku z tym, aby dokończyć i sfinansować tą budowę tej hali 
potrzebna jest kwota ok. 355 tys. zł. w przeliczeniu na mieszkańców poszczególnych 
gmin kwota dofinansowania tego zadania inwestycyjnego wyszła w wysokości 
28.457 zł, którą radni mają w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.  
Poinformował, że zwiększają się opłaty za niesegregowane odpady składowane na 
składowisku nakładane przez Urząd Marszałkowski. 
Powstanie hala nad linią sortowniczą, zakupiony zostanie wózek widłowy i prasa 
hydrauliczna. Jak wcześniej wspomniał, to stawka dofinansowania została ustalona 
wg. liczby mieszkańców poszczególnych gmin należących do Związku. 
Oczywiście przyjęcie tej kwoty z zabezpieczenie w budżecie, nie skutkuje tym, że te 
pieniądze zostaną przeznaczone, gdyż, jeżeli pozostałe gminy nie podejmą tej 
inicjatywy, to te pieniądze wrócą do budżetu gminy. 
 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem dyskusji z sali odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego 
realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze 
miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych 
w Służewie" przez gminy należące do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – projekt 

uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/ 26/11 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego 

realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozwój selektywnej 

zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze 

miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów 

komunalnych w Służewie" przez gminy należące do Związku Gmin Ziemi 

Kujawskiej - stanowi ona zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady – zarządził 15 min przerwę godz.1040 
 

Ad.7 

Przewodniczący Rady – po przerwie godz. 1110 wznowił obrad i przeszedł do 
następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Aleksandrowskiemu.  
Poprosił Wójta Gminy P.Marciniak o przedstawienie uzasadnienia. 
 
Na obrady powrócił radny P.Kosik, godz. 1110. 
 
Wójt – poinformował, że jest to realizacja wniosku zgłoszonego przez radnego 
J.Nowaka na poprzedniej sesji. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: 

 W roku 2010 mieszkańcy Osiedla Waganiec zwrócili się z petycją do Wójta 
Gminy Waganiec o podjęcie działań poprawiających bezpieczeństwa ruchu pieszych 
w ciągu ulicy Dworcowej, od skrzyżowania z ulicą Widok. Podnosili argument, że 
zwiększony ruch pojazdów samochodowych na drodze powoduje poważne 
zagrożenie dla osób pieszych, korzystających z placówek handlowych przy tej ulicy 
(piekarnia, sklep budowlany, sklep z otworami okiennymi). W wyniku podjętych 
działań zawarto z dniem 21 października porozumienie z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. o zakupieniu materiału do budowy chodnika. 
Obecna Uchwała ma zabezpieczyć jego budowę ze środków finansowych Gmin 
Waganiec. 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański - zwrócił się z zapytaniem, czy porozumienie 
w tej sprawie jest u Wójta? 
 
Wójt – przedstawił porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych z dnia  
21.10.2010 r s w sprawie „Wykonania chodnika w granicach pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2613 C Przepust – Waganiec PKP mającego na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych”- kserokopia stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, za jaką kwotę zakupił Powiat tą 
kostkę, która jest składowana przed budynkiem Urzędu? 
 
Wójt – poinformował, że przeznaczona została kwota ok. 31 tys. zł z przeznaczeniem 
na zakup tego materiału, tj. zamawiającym była Gmina, a płatnikiem Zarząd Dróg 
Powiatowych. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za”, 2 głosach 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/27/11 sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu - stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego 

protokołu. 
 
Przewodniczący Rady – na wniosek radnych zarządził 15 min. przerwę, godz. 1120 
 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – po przerwie o godz. 1140 wznowił obrady i otworzył 
następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 
IV/15/10 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na 2011 r. oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej. Poprosił o zabranie głosu Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych- E.Musiał. 

Pełnomocnik E.Musiał – poinformował, że z ubiegłego roku została nadwyżka w 
wysokości 48.402 zł, która musi być uwzględniona w wydatkach Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

Istotna zmiana, która nastąpiła w projekcie zmian finansowych, to poz. 6 
„Wyposażenie obiektów rekreacyjno- sportowych umożliwiających prowadzenie 
aktywnych form wypoczynku 31.402,00 zł”- chodzi o zakup materiałów, aby 
stworzyć młodzieży warunki do aktywnego wypoczynku w miejscach tam, gdzie są 
obiekty, można je uzupełnić w wyposażenia. 
 
Druga pozycja, to istotny wzrost, tj, kwestia szkoleń i tam w 3 tys. zł w tej chwili jest 
wzrost o 6 tys. zł. Wynika to ze spraw związanych ze zmianami ustalonymi przez 
ustawodawcę dotyczących powołania zespołów dyscyplinarnych i tutaj trzeba 
dodatkowych ludzi wysłać na szkolenia, chce przeszkolić wszystkie podmioty 
gospodarcze prowadzące sprzedaż alkoholi. Chce to zlecić firmie zewnętrznej. 
Natomiast pozostałe wydatki są takimi wydatkami korygującymi umożliwiającymi 
przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych, prowadzonych przez 
szkoły przez mieszkańców i na to są przeznaczone środki. 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 
Radny W.Marut – w punkcie 6 „Wyposażenie obiektów rekreacyjno- sportowych 
umożliwiających prowadzenie aktywnych form wypoczynku 31.402,00 zł.”, Jakie to 
są obiekty i gdzie one są? 
 
Pełnomocnik E.Musiał – poinformował, że są to obiekty sportowe w Wagańcu, 
Osiedle Waganiec nawet na terenach, które nie są własności gminy. 
Wyposażenie można tam zainstalować. Tam gdzie można spędzać aktywnie czas, 
jeżeli chodzi o młodzież jak i dorosłych, ale nie obiekty szkolne.  
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Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, gdzie te pieniądze można przeznaczyć z 
tych środków, zabezpieczenie lokali, wiaty, remonty dróg – on to wie, ale radni 
pytają, dlatego prosi o wyjaśnienie. 
 
Pełnomocnik E.Musiał – poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i patologii społecznej środki można 
przeznaczyć tylko na finansowanie programów profilaktycznych związanych  
z zapobieganiem patologii. 
 
Radny M.Grzegórski - zwrócił się z zapytaniem, czy te obiekty sportowe, to mogą 
być np. place zabaw? 
  
Pełnomocnik E.Musiał – stwierdził, że place zabaw, tak i tam można np. postawić 
kosz do gry w koszykówkę. 
 
Wójt – nie da się w prostej formie udzielić informacji, na co da się przeznaczyć  
te pieniądze. Należy zerknąć po pierwsze w gminny program profilaktyki, po drugie 
ustawę i po trzecie, co roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych rekomenduje pewną listę działań. I w ramach tych trzech 
dokumentów można generalnie zrobić wszystko zawarte w tych sugestiach tam 
skierowanych, warunek jest jeden trzeb napisać program, który będzie zawierał-, jaki 
będzie cel, dla kogo adresowany i jaki będzie efekt. 
Także prostej odpowiedzi nie ma, można wszystko typować, ale pod pewnymi 
warunkami, które trzeba spełnić i może ten program złożyć radny, sołtys każdy 
mieszkaniec, czy organizacje społeczne. 
 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę nr IV/15/10 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2011 r. oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej – projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” i 3 głosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr VI/28/11 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2011 r. oraz  

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej - stanowi ona zał. 

nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad.9 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – otworzył punkt 9 przyjętego porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu. Poinformował, że w materiałach radni 
otrzymali projekt uchwały.  
 
Udzielił głosu Wójtowi Gminy, P.Mariciniak. 
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Wójt – poinformował, że jest to konsekwencja podjętej wcześniej decyzji przez 
Wysoką Radę dotyczącą budowy drugiego odcinka kanalizacji. Proponowana 
uchwała ma na celu uzupełnienie środków, już zabezpieczonych w budżecie gminy 
do realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany".  

Środki finansowe są dużo mniejsze jak było planowane w projekcie budżetu, 
gdyż rozstrzygnięty przetarg zamknął się nie w 100% kosztów kosztorysowych,  
a w 60%. To znaczy, że 40% mniej niż było planowane, jest to uzupełnienie tych 
środków. Bez tych środków w formie pożyczki tej inwestycji się nie zakończy. Jest 
druga możliwość, wziąć kredyt komercyjny, ale dużo kosztowniejszy i wydaje się, 
że jest on nie do rozpatrzenia, i stąd propozycja, aby przyjąć tą proponowaną 
uchwałę i pożyczkę zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
 
Następnie poinformował, że uchwała zawiera uzasadnienie, z którym radni się 
zapoznali, które przedstawi: 
 
Cyt. „ Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gmina Waganiec w roku 2011 przystępuje do realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany".  W związku 
z powyższym, w celu zabezpieczenia środków na realizację wymienionej inwestycji 
Gmina występuje o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Budowa kanalizacji spowoduje dalsze polepszenie, jakości życia mieszkańców, 
zwiększy ochronę środowiska. Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest w stanie przyjąć 
do oczyszczenia większe ilości ścieków bez potrzeby jej rozbudowy. Zamierzenie jest 
zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy. 
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na dokonanie stosownych zmian  
w budżecie jak również stanowić będzie jeden z dokumentów wymaganych do 
podpisania umowy pożyczki”. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował Wójtowi za przedstawione uzasadnienie do 
uchwały i otworzył dyskusję. 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, jaka jest planowana ta pożyczka? 
 
Skarbnik Gminy, D.Roszko – poinformowała, że kwota jest ujęta w projekcie 
uchwały w § 1, i wynosi 1.082.000 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy 
istnieje częściowa możliwość umorzenia tej pożyczki? 
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Wójt – stwierdził, że na to pytanie w tej chwili nie odpowie. Możliwość umorzenia 
pożyczki jest często ujęta w umowie podczas zawierania takiej pożyczki. Do tej pory 
była taka możliwość, jeżeli te środki były przeznaczone na dalsze wykorzystanie, na 
to zadanie. 
Poinformował, że na kwotę 1300.000 zł, jest podpisana umowa na dotację i jest to 
uzupełnienie środków, jednak gmina otrzyma ją po wykonaniu zadania.  
 

Przewodniczący Rady – w związku brakiem zapytań z sali zamknął dyskusję  
i przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem przedstawionej uchwały.  
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr VI/29/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 
 
Ad.10 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Poprosił Skarbnika 
Gminy, D.Roszko o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
  
Skarbnik Gminy – przedstawiła uzasadnienie zmian, o które wnosi Wójt Gminy 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych na rok 2011: 
 
Cyt. „ Dochody: 
Dz. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” 

Realizując uchwałę Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r. zaplanowano 
kwotę 7.400zł za zmianę działki w Nowym Zbrachlinie. Gmina przekaże 
niezabudowaną działkę o pow. 8 arów w zamian otrzyma również niezabudowaną 
działkę, o pow.12 arów. Zamiana usprawni komunikację mieszkańców poprzez 
ominięcie terenu gospodarstwa Państwa Wiatrowskich. Pomimo, iż tylko 
zamieniamy działki, traktujemy to, jako zakup i umieszczamy kwotę po stronie 
wydatków oraz jako sprzedaż, umieszczając w dochodach budżetowych. 
  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pismem z dnia 04 marca 2011 r. poinformował, że udzieli dotacji  
w wysokości do 46.000 zł na przedsięwzięcie pn. Założenie terenów parkowych  
w Wagańcu. 
 
Dz. 750 „Administracja Publiczna” 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem z dnia 02 marca 2011 r., 
powiadomił o wysokości kwoty na sfinansowanie zadań związanych z narodowym 
spisem ludności i mieszkań w 2011 r. Przyznano kwotę 9.651 zł. 
 
Dz. 758 „Różne Rozliczenia”  
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Minister Finansów pismem z dnia 11 lutego 2011 r. przekazał informacje  
o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 rocznych kwotach poszczególnych 
części subwencji ogólnej oraz kwot dochodów z tytułu udział 

U we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do 
szacunków z miesiąca października 20101 r. zwiększono część oświatową subwencji 
o 110.418 zł. 

 
Dz.852 „Pomoc Społeczna” 
 Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2011 r. ustalił plan 
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w następujący sposób:  
- zmniejszono o 1.400 zł dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych  
z zakresu, 
- zmniejszono o 36.000 zł dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń 
rodzinnych, 
- również zmniejszono o 200 zł środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby 
pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz o 300 zł środki na wypłatę 
zasiłków stałych, 
- zwiększono o 39.600 zł dotację na zasiłki okresowe. 
 
Wydatki  
Dz. 400 „Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Wodę” 
  Zwiększono o 540 zł środki na opłacenie podatku od nieruchomości od 
urządzeń służących wytwarzaniu i przesyłowi wody. Z dniem 31 grudnia 2010 r. 
zwiększyła się – w związku z powstaniem nowych odcinków w, Plebanka  
i Włoszyca – wartość wodociągu gminnego. Zwiększenie budowli, jaką jest 
wodociąg o ok. 27 tys. zł razy 2% stawka podatku, daje wnioskowaną kwotę 540. 
  Na pokrycie wyższych kosztów ubezpieczenia majątku gminy ( w zakresie 
wytwarzania i przesyłu wody) potrzebna jest dodatkowa kwota 1.000 zł  
Generalnie kwoty zaplanowane na ubezpieczenie majątku gminy są za niskie  
w stosunku do kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu. Złożono tylko 
jedną ofertę w stosunku do poprzednio obowiązującej. 
 
Dz.600 „Drogi Publiczne”  
 Realizując zapisy porozumienia zawartego w roku ubiegłym z Zarządem 
Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. wyasygnowano kwotę 18.000 zł  
z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wagańcu  
(ul. Dworcowa). Gmina pokryje koszty związane z wykonawstwem. Starostwo 
natomiast przekaże materiał. 
 Zwiększono kwoty zaplanowane na zakup materiałów do remontu dróg 
gminnych wraz z kosztami transportu o 15.000 zł oraz o 71.125 zł kwoty na opłacenie 
kosztów remontu dróg. 
 
Dz. 700 „ Gospodarka Mieszkaniowa”  
 Zwiększono środki na zakup oleju opałowego – budynek po szkole 
podstawowej w Sierzchowie o 3.000 zł oraz Ariany o 15.000 zł, zmiana wynika nie ze 
zwiększonego zużycia, lecz znacznej zwyżki cen. 
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  Również zwiększono kwoty zaplanowane na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. Założenie terenów parkowych w Wagańcu z 50.000 zł do 52.000 
zł Zmieniono ponadto źródła finansowania tego przedsięwzięcia. Dotychczas 
zakładano sfinansowanie zadania z zaciągniętej pożyczki, natomiast zmieniono na: 
dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu w kwocie 46.000 zł oraz środki własne 6.000 zł. 
 W kotłowni znajdującej się w budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie 
został wymieniony sterownik, dysza, fotokomórka za kwotę 1.600 zł. 
 
Dz. 710 „Działalność Usługowa”  
 Zmieniono zastosowaniu w uchwale budżetowej paragraf klasyfikacji był to, 
(4300) na 2320 co do kwoty 1.000 zł. Jest to opłata na rzecz Powiatowej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej i jest corocznie przekazywana na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. Na podstawie porozumienia zawartego  
w 2004 r. Komisja stanowi organ doradczy Wójta Gminy w sprawach planowania  
i zagospodarowania przestrzennego. 
 Na opłacenie zawartej w dniu 16 listopada 2010 r. umowy o dzieło 
obejmującego wykonanie pracy pt. Prognoza oddziaływania na środowisko do 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
potrzebna jest kwota 8.000 zł. 
 
Dz. 750 „Administracja Publiczna”  
 W ramach zadań zleconych (Urząd Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna) 
przemieszczono kwotę 1.000 zł z poz. zakup materiałów do poz. podróże służbowe 
500 zł oraz na opłacenie kosztów szkoleń pracowników również 500 zł. 
  
Oddział Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu, będący 
stowarzyszeniem wystąpił do Wójta Gminy o dofinansowanie w kwocie 6.600 zł 
organizacji XII Konkursu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko – Pomorskiego  
o Puchar Marszałka Województwa (Konkurs zostanie połączony z Waganieckim 
Festiwalem Orkiestr Dętych – Zbrachlin 12 czerwca 2011 r.). Z kwot dotychczas 
planowanych na zakup usług w ramach Festiwalu przemieszono do innego 
paragrafu klasyfikacji budżetowej nie zwiększając ogólnych kwot na imprezy. 
Otrzymane od nas środki Związek pokaże, jako udział własny starając się o dotację 
Marszałka Województwa. 
 Zwyżka cen oleju opałowego powoduje, iż kwoty zaplanowane  
w tegorocznym budżecie będą niewystarczające. Na zakup opału do kotłowni 
znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, a ogrzewającej zarówno UG jak i ciąg 
budynków komunalnych przewidziano dodatkowo 20.000 zł.  
Na pokrycie kosztów wymiany kasety sterującej kotła centralnego ogrzewania  
w budynku UG należy przeznaczyć kwotę 3.000 zł. Kotłownie olejowe wybudowano 
w 1999 r. stąd urządzenia są dość wyeksploatowane i ulegają coraz częściej awariom. 
 Zaplanowano 10.000 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy, 
ze względu na znaczne zużycie dotychczasowego sprzętu. 
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Zgodnie z wolą dysponenta środków tj. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
kwotę 9.651 zł przeznaczono w ramach narodowego spisu powszechnego ludności  
i mieszkań na: aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe 
wraz z pochodnymi 8851 zł oraz na wydatki rzeczowe 800 zł.  
 
Dz. 754 „Jednostki OSP” 
 Znacznie wyższe od planowanych okazały się koszty ubezpieczenia majątku, 
o czym już wspomniała, a szczególnie pojazdów oraz osób, członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na opłacenie kosztów potrzebna jest dodatkowa kwota 6.500 zł. 
 
Dz. 757 „Obsługa Długu Publicznego” 
 Stosowanie do pisma Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej  
w Aleksandrowie Kuj. Wycofano z budżetu Gminy kwotę 25.000 zł będącą 
zabezpieczeniem realizacji programu dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Poręczenie udzielono na podstawie zarządzenia Wójta Gminy z dnia  
29 marca 2010 r. Zmieniły się zasady przyznawania kredytu organizacjom 
pozarządowym przez Kujawski Bank Spółdzielczy, stąd rezygnacja z takiej formy 
zabezpieczenia przez gminy. 
 
Dz. 758 „Różne Rozliczenia”  
  Kontrola przeprowadzona przez pracowników Oddziału Kujawsko – 
Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w Toruniu wykazała niezgodne z zasadami programu „Uczeń na wsi” wydawanie 
kwoty 12.231 zł. Program adresowany był do uczestników niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko – wiejskich i miała pomóc  
w zdobyciu wykształcenia. Jednostką wskazaną w umowie do realizacji programu 
był Zespół Obsługi Szkół w Wagańcu. Pracownicy Jednostki zakwalifikowali do 
programu część osób nieposiadających ważnych orzeczeń o niepełnosprawności  
(a jedynie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego). 
 
Działa 801 – „Oświata i Wychowanie” 
  Zwiększono o 20.000 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego 
obejmującego modernizację kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie.  
Zmieniono równie źródło finansowania zadania, zastąpiono planowany kredyt 
bankowy środkami własnymi. Mamy teraz do wydatkowania kwotę 70.000 zł ze 
środków własnych.   
Realizują wnioski dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych dokonano 
szeregu zmian w ich budżetach. 
Zmiany szczegółowo opisano w dostarczonych Radnym materiałach. Sumując 
wszystkie zwiększenia i zmniejszenia, łącznie dołożono kwotę 7400 zł. Główną 
pozycją jest wymiana automatyki pogodowej w Zbrachlinie za 6.000 zł. Koszty 
prowizji bankowych oraz zakup drobnego sprzętu nieodzownego do zamontowania 
tablic interaktywnych. 
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Dział 851 – „Ochrona Zdrowia” 
 Niewykorzystaną w roku poprzednim kwotę pochodzącą z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację 
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień w roku bieżącym. Wydatki tegoroczne dzięki temu mogą być wyższe  
o kwoce 48.402 zł, planowane tegoroczne wypłaty w wysokości 60.000 zł uzyskujemy 
kwotę 108. 402 zł na tegoroczne wydatki. Stąd dokonano dzisiaj nieco większej 
zmiany tego programu w części finansowej. 
 
Dział.852 – „Pomoc Społeczna” 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismami z dnia 01 marca 
2011 r. wniosła o dokonanie przesunięcia kwoty 34 zł z poz. zasiłki celowe do poz. 
zasiłki celowe na dożywianie. Zmiana pozwoli w pełni zagwarantować 40% udział 
własny Gminy w realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 
Stosowanie do informacji zawartej w piśmie Wydziału Finansów i Budżetu 
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 r. dokonano 
następujących zmian: 
- zmniejszono o 33.564 zł kwoty na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz o 2.436 zł 
koszty obsługi tych świadczeń, 
- zwiększono o 39.600 zł kwoty na wypłaty zasiłków okresowych, 
- zmniejszono kwoty niezbędne do opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne  
o 200 zł. oraz o 300 zł zasiłki stałe. 
 
Dział. 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” 
  Niewykorzystane w roku ubiegłym środki na ochronę środowiska  
i gospodarkę wodną zasilają kwoty będące do dyspozycji w roku bieżącym. 
Zaplanowano dodatkową kwotę 275.000 zł na sfinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 1.080 zł na opłacenie kosztów szkoleń.  
 
Stosowanie do pisma Przewodniczącego Zarządu Związku Ziemi Kujawskiej  
w Aleksandrowie kuj. Zabezpieczono środki w kwocie 28.457 zł, jako 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozwój selektywnej zbiórki od[padów 
wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin 
zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie. 
Powstanie hala nad linia sortowniczą, zakupiony zostanie wózek widłowy i prasa 
hydrauliczna. Stawka dofinansowania została ustalona wg. liczby mieszkańców 
poszczególnych gmin należących do Związku. 
 Pokryto zwiększone koszty ubezpieczeń budynków i budowli służących 
oczyszczaniu ścieków, przeznaczając kwotę 1.000 zł. 
 Wyłoniono wykonawcę kolejnego zadania inwestycyjnego obejmującego 
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 
Kaźmierzyn i Ariany. Oferta jest niższa od kwot planowanych w budżecie. Ze 
środków roku bieżącego kwotę 174.343 zł można przeznaczyć na realizację innych 
zadań budżetowych. 
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Dział 926 – „Kultura Fizyczna”  

Na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na kompleksie 
sportowym ORLIK 2012 oraz w pomieszczeniach socjalnych w Zbrachlinie 
przewidziano dodatkową kwotę 50.000 zł. Zaplanowana w tegorocznym budżecie 
kwota 20.000 zł wystarczy zaledwie na trzy miesiące zimowe. 

 
W okresie od wysłania materiałów zaistniały pewne fakty, które należy 

uwzględnić również w trakcie dzisiejszych zmian: 
 

1. W dniu 24 marca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy 
Gminą, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Na 
realizację zajęć w 4 remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie od 
III – XII 2011 r. wpłynie kwota 689.338 zł. Kwotę rozdysponowano zgodnie 
z zakresem rzeczowym realizowanego zadania. 

2. Na realizację zgłoszonych wniosków przeznaczono kwotę 154.221 zł  
z przeznaczenie3m na zakup wiat, które zostaną usytuowane w miejscu 
zbiórek dzieci dojeżdżających do szkół. 

3. Zarząd Jednostki OSP Sierzchowo pismem z dnia 24 marca 2011 r. wniósł o 
zmianę przeznaczenia kwoty 8.000 zł ujętej w budżecie na zakup 
materiałów do wymiany pokrycia stropu remizy na zakup materiałów 
niezbędnych do remontu ogrzewania w pomoszczeniach remizy. 
Jednostka została zakwalifikowana do realizacji projektu „Przyszłość 
przed nami – aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży z terenu 
gminy”, stąd konieczność przystosowania pomieszczeń do potrzeb 
przebywającej w nich młodzieży. 

4. Zwiększono o 779 zł środki zwracane do PFRON. Informacja została 
przekazana w dniu wczorajszym przez kierownika ZOS.  
Z kwoty 12.231 zł zmieniono na 13.010 zł, lecz ostateczna kwota podlega 
wpłacie będzie znana kilka dni, trwa jeszcze postępowanie wyjaśniające. 

5. W przesłanych materiałach dokonano zwiększenia puli na energię 
elektryczną zużywaną na kompleksie sportowym w Zbrachlinie o kwotę 
50.000 zł, lecz Wójt wnosi o zmniejszenie jej do 35.000 zł. 
Pozyskane 15.000 zł przeznaczono na: 14.221 zł wiaty dla dzieci 
dojeżdżających do szkół oraz 779 zł na uzupełnienie kwoty, która należy 
zwrócić do PFRON”. 

Poinformowała, że wszystkie te zmiany były przedstawione na Komisji Budżetu  
w dniu 28 marca 2011 r.  
W wyniku proponowanych zmian uległ zmianie również planowany deficyt 
budżetowy i źródło jego pokrycia.  
Z planowanej kwoty 2.720.000 zł do kwoty 2.983.974 zł, zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z tytułu: zaciąganych kredytów w kwocie 148.000 zł, 
zaciąganych pożyczek w kwocie 2.364.576 zł, wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 471.398 zł. 
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Przewodniczący Rady – podziękował Pani Skarbnik za przedstawioną informację  
i otworzył dyskusję, udzielając głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, J.Różańskiego  
o przedstawienie opinii komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że Komisja Budżetowa wnosi do 
Wysokiej Rady o przyjęcie proponowanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
Dyskusja była nad dwoma kwestiami. Jeżeli chodzi o kwotę 6.600 zł na 
dofinansowanie, środki zostały przesunięte i dodatkowo Rada Gminy nie musi 
żadnych pieniędzy wyasygnować, tylko przemieszczono do innego paragrafu 
środki, które w uchwale budżetowej były przyjęte przez Radę. 
Jeszcze jedna kwestia, o której Pani Skarbnik na końcu wspomniała 14.221 zł 
przeznaczono na podstawienia wiat, o które radni i sołtysi składali wnioski. 
 
Radny W.Marut – poinformował, że chciałby wprowadzić zmianę do budżetu 
gminy, w związku z wpłynięciem wniosku, jaki wpłynął do Wójta Gminy od 
Dyrektora Zespołu Szkół zaproponował zmianę do projektu zmian w budżecie tj. 
kwotę 6 tys. zł. Taką propozycję składa, aby te 6 tys. zł wziąć z działu 926 „Zakup 
energii Orlik”. 
 
Radna E.Pietrus – stwierdziła, że radny mówi o jakimś piśmie, ona się z takim 
pismem nie spotkała i Komisja Oświaty również, której jest członkiem. 
W dniu 23 marca br. Komisja Oświaty była z wizytacją w Zespole Szkół  
w Brudnowie i Pan Dyrektor Kamiński nie wspomniał o uszkodzonym dachu  
i o pieniądzach na jego remont. 
 
Radny Kołowrocki – poparł radną E.Pietrus, gdyż, jako członek Komisji Oświaty  
i cała Komisja, która była w szkole nic nie słyszała od Pana Dyrektora o takim 
problemie z dachem.  
Stwierdził, że on wie, bo dowiedział się przed sesją, a tu teras słyszy się, o piśmie, 
które wpłynęło w tej sprawie. Wnosi do Przewodniczącego Rady, aby przedstawił 
pismo.   
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta, czy takie pismo o remont dachu 
wpłynęło do niego również i z jaką datą? 
 
Wójt –  po pierwsze zwrócił uwagę, aby zerknąć w ustawę samorządową, kto składa 
wniosek o zmianę w budżecie, i do kogo? Jest w niej zapis, że zmiany do budżetu 
gminy wnosi Wójt Gminy do Rady Gminy, a nie radny. 
Po drugie, to pismo, o które pytał Przewodniczący Rady wpłynęło w dniu 24 marca 
2011 r., tzn. dwa dni po wysłaniu materiałów dla radnych. 
Zmiana pozycji budżetowej, to nie jest zapis z jednej pozycji i w jednym miejscu, tj. 
zmiana wielu pozycji w materiałach, jakie otrzymali radni, łącznie z prognozami 
długu i inwestycyjnymi planami. To się nie dzieje w ciągu 5 min, ponadto Pan 
Dyrektor nie zaplanował remontu dachu, co prawda ta pozycja miała miejsce  
w propozycjach do budżetu.  
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Ale jakby chciał uwzględnić wszystkie wnioski, to po stronie wydatków powinno 
wynosić 20 mln., a nie 14 mln.  Więc z którejś pozycji należało schodzić, planowanie 
do budżetu odbywało się wspólnie z dyrektorami szkół na zasadzie konsensusu- 
dyskusji. Wyboru przez samych dyrektorów, a nie poprzez Wójta - które pozycje 
muszą zostać, które mogą poczekać, w tych pozycjach, które przez Pana Dyrektora 
Kamińskiego mogą poczekać był remont dachu. I dlatego to nie znalazło się  
w budżecie. Ponadto Dyrektor wnosi o przesunięcie, a nie wskazuje źródła skąd 
przesunąć. I z tego powodu nie znalazły się efekty tego wniosku i nie został 
rozpatrzony w tej nowelizacji budżetu.  Pojawienie się potrzeb, w sytuacji awaryjnej, 
nad którymi należy reagować natychmiast, ale remont dachu był planowany w roku 
ubiegłym i Pan Dyrektor uznał, że nie jest tak pilne, gdyż pozostawił w budżecie np. 
malowanie ogrodzenia, jako pilniejszą potrzebę. 
Podszedłby do tego tematu, gdyby Dyrektor pisząc o przesunięcie wskazał skąd 
przesunąć i dokąd, na wniosek o taką informację wpłynęło drugie pismo, jednak 
informacje wpłynęły późno. Będą one omawiane w odpowiednim czasie. Informacje 
o tym, że sesja będzie 29 marca br. radni i kierownicy jednostek organizacyjnych 
wiedzieli wcześniej. Te potrzeby remontu dachu nie pojawiły się w ciągu tygodnia 
tylko były znane wcześniej, w związku z tym należało się przygotować z takim 
wnioskiem, ale dużo wcześniej. Jeżeli radni chcą, to można poczekać aż Pani 
Skarbnik dokona przeliczenia. I dyskusja nt. wniosku, który jest bezzasadny może się 
odbyć, chyba, że radni chcą kilka godzin czekać, aż Pani Skarbnik zmieni propozycje 
zmian budżetowych. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że takie pismo również do niego wpłynęło. 
Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Oświaty W.Stefańskiego, czy był 
zgłoszony remont dachu podczas wizytacji komisji w szkole w Brudnowie? 
 
Przewodniczący Komisji W.Stefański– stwierdził, że nie. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że Pan Przewodniczący Komisji Oświaty 
odczytał protokół, jakie sprawy były zgłaszane w szkłach i w Brudnowie również. 
Było to odczytane w punkcie dotyczącym sprawozdań komisji Stałych Rady Gminy. 
Przewodniczący przedstawił, co było wypracowane przez Komisje Oświaty i zostało 
to przedstawione i zapytanie, tego typy nie jest na miejscu, jeżeli członkowie komisji 
wcześniej mówili, że nie było takiego tematu. 
 
Radna E.Pietrus – poprosiła radnych o spokój i stwierdziła, że kłótnia powstaje  
o rzeczy nieistotne. Bo gdyby było, to tak ważne i pilne, to Dyrektor by o tym 
wspomniał Komisji Oświaty, a była tam Komisja w całym składzie. Wydaje jej się,  
że ta sprawa została 5 minut przed sesją nagłośniona. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawił pismo Dyrektora z Zespołu Szkół Zespołu 
Szkół w Brudnowie, który zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie 
budżetowym na 2011r. w związku z koniecznością naprawy pokrycia dachowego na 
budynkach szkolnych – stanowi ono zał. nr 11 do protokołu. 

Załącznik lista z podpisami mieszkańców Brudnowa. 
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Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że to nie są sami mieszkańcy Brudnowa. Jakby 
poparli Pana Dyrektora rodzice, którzy są w Radzie Rodziców, czy w Komitecie 
Rodzicielskim. Tam są podpisy w 80% ludzi, którzy przez ostatnie kilka, kilkanaście 
lat nie byli w szkole. Ta osoba, co zbierała te podpisy, to chodziła do ludzi sobie 
wygodnych. Nie idzie się do Rady Sołeckiej świeżo wybranej, czy też do sołtysa, ale 
można jego osobę pominąć. Tylko się ludzi wybiera. Tak nie może być, to jest jego 
szkoła będzie się starał radnych przekonać, aby jak najwięcej środków przeznaczyć 
pod potrzeby szkoły, aby jej pomóc. 
Poinformował, że zastanawia się nad tym, że 25 lat jak Pan S.Kamiński jest 
dyrektorem szkoły, nigdy Pan Dyrektor nie miał problemów, praktycznie to, co 
chciał, to miał pomoc. 
A teraz wyskakuje taka sprawa parę minut po wizytacji Komisji.  
Poinformował, że jest to teraz prywatna rzecz, co się robi pod jego osobę, bo Pani, 
która tam cyt. „miesza” przegrała wybory do Rady Gminy i na stanowisko Wójta 
Gminy, wybory sołeckie również – i w ten sposób chce załatwić.  
 
Przewodniczący Rady – przerwał wypowiedź radnego Kołowrockiego  
i poinformował, że jak będą wolne wnioski, to będzie mógł powrócić do tego. 
Poinformował, że jako Przewodniczący Rady otrzymał to pismo, to odczytał je  
i przedstawił. 
 
Radny M.Kołowrocki – zaproponował, aby zaprosić Pana Dyrektora na następną 
sesję lub Komisje Oświaty. Wyszedł też z propozycją, aby Komisja Oświaty 
ponownie zwizytowała szkołę razem z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady 
Gminy. Składa taką propozycje, jako wniosek. 
Poinformował również, że Pani przed pokojem Przewodniczącego Rady przed sesją 
w dniu dzisiejszym stwierdziła, że Pan Dyrektor Kamiński nie jest zapraszany na 
sesję. 
Stwierdził, że sesję są zapraszani wszyscy mieszkańcy gminy, gdyż sołtysi 
wywieszają na tablicach ogłoszeń informacje o terminie i porządku obrad i nie 
można się bawić w takie kłamstwa. 
 
Radny M.Grzegórski – wyłoniono wykonawcę na wykonanie kolejnego zadania 
inwestycyjnego i została kwota w sumie planowanej 74.374 zł, czy można 
przeznaczyć na realizację innych zadań budżetowych? 
 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że cokolwiek zostaje w budżecie, to jest 
przeznaczona na inne zadania np. do dróg, na wiaty i inne różne zadania, które 
radni mają w materiałach – środki te już zostały rozdysponowane. 
 
Radny W.Marut – poinformował, że rozmawiał w szkole w Brudnowie  
z nauczycielami, z woźnym, z ludźmi, którzy tam pracują i kategorycznie 
zaprzeczali i stwierdzili, że jest tam konieczny remont dachu, gdyż przecieka. 
Podstawiają nauczyciele kubki w salach gdzie ta woda leci. 
 
Radna E.Pietrus - poinformowała, że Komisja była tam 3 godziny i nikt nie pokazał 
nic i nie wspomniał o tym. 
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Przewodniczący Rady – przywołał do porządku radnych: W.Maruta  
i M.Kołowrockiego w związku z ożywioną dyskusją i odbieganiem od tematu obrad. 
 
Wójt – poinformował, że są tu duże emocje na temat tych zmian. Propozycje zmiany 
i dyskusja Wysokiej Rady odbywają się wówczas jak Wójt złoży taki wniosek. 
Stwierdził, że nie jest niechętny tym zmianom, tym przeniesieniom. Proponuje, aby 
rozważyć to w określonej kolejności. Jakby w dniu dzisiejszym przyniósł ktoś 
wniosek, to też by Rada nad nim dyskutowała? 
Specjalnie pofatygował się po to pismo, nie wie, kiedy ono do Przewodniczącego 
Rady wpłynęło? Do niego wpłynęło pismo od Dyrektora szkoły w Brudnowie bez 
listy z podpisami. 
Pierwsze pismo wpłynęło w dniu 24 marca br., następnie przedstawił to pismo – 
stanowi ono zał. nr 12 do protokołu. 

Na wniosek o sprecyzowanie skąd przesunąć, Dyrektor dostarczył drugie pismo, 
które wpłynęło w dniu 25 marca br., które przedstawił - stanowi ono zał. nr 13 do 

protokołu. 

W piśmie nie ma mowy o przesunięciu, tylko o zwiększeniu wydatków 
budżetowych. 
Stwierdził, że nie można tak postępować, że przez 5 min. zmienia się kilkaset pozycji 
w budżecie. Kolejność jest taka skąd te 6 tys. wynikło, to nie wiadomo, ile jest na 
materiały, ile na robociznę? Pozycje budżetowe są tak ściśle określone, bez tej wiedzy 
nawet najbardziej zasadne żądanie nie możne być ujęte w budżecie. 
To, co z tego jak damy Panu Dyrektorowi te 6 tys. na materiały jak Pan Dyrektor nie 
będzie miał, za co wyknoć. Należy podejść do tego spokojnie ten dach się nie zawala, 
a nawet, jeśli już tak jest jak radny Marut przedstawił, że te kubki są podstawiane, to 
chyba nie do końca jest prawdą? 
 
Radny W.Marut – poinformował, że są to słowa nauczycieli, to należy je wziąć pod 
uwagę, oni tam pracują. 
 
Wójt – z Panem radnym rozmawiał na ten temat przy tworzeniu projektu budżetu 
wówczas radny Marut twierdził, że Wójt powinien zrobić zebranie wiejskie, aby 
dowiedzieć się, co w szkole jest potrzebne? Póki, co jest tam osoba, która jest 
Dyrektorem szkoły i jest to osoba, z którą ma relacje służbowe i to ona odpowiada za 
stan tej placówki. 
 
Radny W.Marut – stwierdził, że jak są jakieś pieniądze w budżecie z nadwyżki, to 
można by było to też uwzględnić. 
 
Wójt – zwrócił się do radnego, że wcześniej już poruszył ten temat i jeszcze raz 
powtórzy, że to się nie dzieje w 5 min. Jeszcze raz podkreślił, że nie jest przeciwny 
zmianom, czy też zaspokajania tych potrzeb. 
Ale w określonej kolejności i w określonym czasie. Należy tu ustalić ile potrzebne jest 
na materiały, i ile na robociznę?  
Zwrócił się do radnego Maruta, czy radny jest w stanie to określić? 
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Stwierdził, że on sam nie jest w stanie tego określić w tej chwili, a pismo od 
dyrektora też o tym nie mówi. Dyrektor w piśmie ujął, że miało to miejsce po 
uprzedniej zimie, a więc nie stało to się z dnia na dzień, a wcześniej już dyrektor  
o tym też mówił. Ta pozycja, która jest wymieniona w piśmie, to było konsultowane  
z dyrektorem przy tworzeniu budżetu gminy, i sami dyrektorzy ujmowali, które 
pozycje są ważniejsze, a które mniej ważne. I w tej dyskusji dyrektor Kamiński 
orzekł, że dach jest mniej istotny. Wszystkie planowane pozycje zostały 
uwzględnione w projekcie budżetu poza tą jedną. Temat ten na pewno będzie 
analizowany później razem z Panem Kamińskim. I nie może tak być, że coś wynika 
w ostatniej chwili, co było wcześniej znane i Przewodniczący Rady przedstawił 
pismo z listą podpisów. Jeśli wydatki budżetowe w formie referendum będą teraz 
robione, to jest coś nowego.  
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i stwierdził, że aby rozwiązać ten 
problem gdyż ten wniosek wpłynął w takim okresie, a nie innym. Zaproponował, że 
zorganizuje spotkanie z wójtem Gminy, Dyrektorem Szkoły w Brudnowie i on sam 
również weźmie w nim udział, aby uzgodnić tą sprawę naprawy dachu. Uważa, że 
po uzgodnieniach znajdą się pieniądze na naprawę tego dachu i Wójt Gminy jak  
i Wysoka Rada to uwzględnią.  
  
Następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 - stanowi on zał. nr 14 do protokołu. 

Poddając ją pod głosowanie.  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosów „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr VI/30/11 zmieniającą uchwałę Nr IV/16/10 w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011- stanowi ona załącznik nr 

15 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady – zarządził 10 min. przerwę. 
 

Ad.11 
Przewodniczący Rady – wznowił obrady po przerwie, godz. 1320, i otworzył 
następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017. Poinformował, że radni otrzymali  
w materiałach projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Poprosił Wójta gminy o zabranie głosu.  
Po przerwie na obrady nie powrócili radni: P.Kosik i R.Zwierzchowski.  
 
Wójt - przedstawił objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
na lata 2011-2017 

Zmiany w niniejszej uchwale są konsekwencją dokonanych korekt budżetu 
Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Ponadto w stosunku do kwot ujętych w uchwale z dnia 29 grudnia 2010 r. 
uległ zmianie zakres prac oraz wysokość nakładów inwestycyjnych  
w poszczególnych latach.  
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W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy 
Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany urealniono wartość kosztorysową, 
wielkość nakładów oraz źródła finansowania zadania. 
Wprowadzono do budżetu kwotę tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.101.398 zł, z tego 630.000 zł 
przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz 471.398 zł na 
częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

Ponadto dokonano korekty dochodów bieżących w latach 2012-2013 o różnicę 
zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT wcześniej uiszczonego na rzecz 
wykonawcy zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami. Niższe koszty w/w zadania to niższy również podatek VAT będący 
do odliczenia. 

Wydatki bieżące w roku 2011 zmniejszono o 25.000 zł w związku  
z wycofaniem poręczenia kredytu bankowego na rzecz stowarzyszenia. 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. 
pismem z dnia 01 marca 2011 r. (ZGZK 0717/36/11) wypełniając obowiązek 
wynikający z art. 244 ust. 1 pkt 2 i art. 245 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych przedłożył wykaz przypadających na rok 2011 zobowiązań 
Związku oraz wysokość spłat rat i odsetek w przeliczeniu na każdą gminę. 
Wyliczona kwota spłat rat pożyczek i kredytów z odsetkami to 5.460 zł, natomiast 
kwota zobowiązań 19.128 zł. Kwota 5.460 zł została uwzględniona w zmienionej 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali odczytał projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-
2017 i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem – projekt uchwały stanowi zał. nr 16 do 

protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/31/11 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017- 

stanowi ona zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.12 
Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały o przyjęciu informacji, o sprawozdaniu z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec. Materiały radni 
otrzymali wraz z przesłanymi zaproszeniami. 
Poinformował, że na sali obecna jest Kierownik ZOS – M.Bińkowska i jeżeli są 
pytania, to prosi o dyskusję.  
 
Poprosił o zabranie głosu Panią Kierownik. 
Kierownik ZOS - poinformowała, że radni mają do wglądu to sprawozdanie, 
pokrótce przedstawi, na czym to polega.  
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Nauczyciele pracujący na terenie gminy Waganiec pracują w czterech jakby grupach 
awansu zawodowego i są to następujące stopnie (tak jest na terenie całego kraju) 
rozpoczyna się od nauczyciela stażysty, poprzez nauczyciela kontraktowego, 
mianowanego i dyplomowanego.  
Każdy nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole otrzymuje wynagrodzenie wg. 
siatki płac, która jest ustalona z góry. I teraz w zależności od tego, z jakim jest stażem 
jest to nauczyciel zwiększa się jego wynagrodzenie o stażowe. Jeżeli ma 
wychowawstwo w klasie zwiększa się o ten dodatek za wychowawstwo.  
I tutaj, jeśli chodzi o dodatek za wychowawstwo, to jest dodatek, który jest ustalony  
w regulaminie wynagradzania nauczycieli, który został ustalony przez Radę Gminy.  
W skład wynagradzania dochodzą dodatki motywacyjne, wysokość tych dodatków 
została również ustalona w regulaminie nauczycieli. Czyli nauczyciel ma określone 
wynagrodzenie, na poszczególnym stopniu awansu zawodowego, ale nasze Państwo 
zgodnie z art. 230 ust. 3 Karty Nauczyciela ustanowiło tak, że średnie 
wynagrodzenie nauczycieli powinno być wyższe niż jest w tabeli płac. 
 I tak, co rocznie są ustalane kwoty bazowe. Kwota bazowa od 1 stycznia do  
31 sierpnia 2010 r. wynosiła 2.286,75 zł, a od 1 września do 31 grudnia 2010 r. 
wynosiła 2.446,82 zł. Zgodnie z tą ustawą budżetową, to wynagrodzenie nauczyciela 
zwiększa się, a więc stażysta powinien otrzymać 100 % kwoty bazowej, nauczyciel 
kontraktowy 111%, mianowany 144%, dyplomowany 184%. Ale jeśli chodzi  
o wynagrodzenie za etat, które otrzymuje nauczyciel jest dużo niższe i stąd właśnie 
występują te dysproporcje, to, co należało dołożyć do poszczególnych grup awansu 
zawodowego. Jeśli chodzi o stażystę, to było 7.013,00 zł, kontraktowi było na plusie 
12.521,90 zł, na minusie grupa nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. 
Zależy to jeszcze od tego, że Karta Nauczyciela gwarantuje nauczycielom możliwość 
pójścia na urlop zdrowotny, wtedy na jego miejsce należy przygotować zastępstwo  
i płaci się podwójnie. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w szkole i nie ma nadgodzin, 
jest zatrudniony tylko na etacie. Czyli jest dużo powyżej średniej. Jeżeli nie ma 
wychowawstwa tak samo już to powoduje, że jest poniżej i to wszystko pracuje na 
minus, na wysokość kwot, które trzeba dołożyć, a ustawa gwarantuje i trzeba to 
wypłacić. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował Pani Kierownik za wypowiedź i otworzył 
dyskusję. 
Poinformował, że przeciętne wynagrodzenie wg. tej stawki wzrasta o 49% dopłata  
w porównaniu z rokiem ubiegłym. T tam są widełki, że można by było w mniejszym 
procencie. 
 
Kierownik ZOS – stwierdziła, że przedstawi jak to wygląda. Przykładowo 
nauczyciel idzie na urlop zdrowotny, zatrudnia się na zastępstwo i automatycznie ta 
dopłata jest dla jednego nauczyciela i drugiego. Idzie nauczyciel na długotrwałe 
zwolnienie lekarskie, wiadomo, że do 30 dni płaci pracodawca, później płaci ZUS. 
Ale dopłata do tego średniego wynagrodzenia pozostaje. A też sporo nauczycieli 
było na tych długich zwolnieniach lekarskich. Czy na przykład urlop nauczycielski, 
to jest to samo dopłata pozostaje.  
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Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na część etatu wiedzy to jest niekorzystanie, jeśli 
chodzi o te wyrównania, bo przykładowo nie ma wychowawstwa mniej tych godzin 
jest. I to tak wygląda.  
Są na terenie gminy dwa Zespoły Szkół i nauczyciel był zatrudniony w Zespole Szkół 
przykładowo był zatrudniony w szkole podstawowej, parę godzin miał również w 
gimnazjum, także w sumie stworzył się etat, a nawet więcej niże etat. I w każdej  
z tych jednostek miała umowę. 
Teraz już jest tak zrobione, że nauczyciel nie jest zatrudniony w szkole podstawowej, 
gimnazjum czy w przedszkolu, tylko jest zatrudniony w Zespole Szkół. Przez to nie 
ma cząstek etatu, tylko tworzy się etat nadgodzinami i to jest korzystniejsze i mysli, 
że w tym roku to zaowocuje. 
 
Wójt – stwierdził, że nieznane są jeszcze przyczyny, dlaczego wzrosło ok.49% w tej 
chwili robione są analizy, to nie jest tak bardzo proste jak Pani Kierownik mówi. Jest 
to zestawienie kilkunastu zdarzeń danych grup zawodowych. Ustawodawca ustalił 
sobie sposób, że minimalna płaca nauczyciela jest określona w rozporządzeniu, przy 
tym, że płaca podstawowa, to nie wszystko, są też dodatki do wynagrodzeń. 
To średnie wynagrodzenie w grupie, czyli nauczycieli stażystów, kontraktowych, 
mianowanych, dyplomowanych muszą osiągnąć średni poziom. Ustawodawca tak 
ustawił, że minimalne wynagrodzenie, że nauczyciel zatrudniony przy pełnym 
etacie bez nadgodzin nigdy nie osiągnie średniej. Po prostu musi mieć nadgodziny. 
Tak patrząc z grubsza to Dyrektorzy popełnili ten błąd, ze nie dawali nadgodzin,  
a zawierali dodatkowe umowy na dodatkowe czynności i tworzyła się luka. To, co 
Pani Kierownik mówiła, że w pewnej grupie zakładając nielicznej grupy 
wypadnięcie urlopu zdrowotnego, czy dodatkowe zwolnienie lekarskie powoduje 
obniżenie licznych godzin wykorzystywanych do obliczania tej średniej i powoduje 
zaniżenie tej stawki średniej. Stwierdził, ze nie wie gdzie jest ten błąd, ale w grupie 
nauczycieli dyplomowanych, gdzie są nagradzani najwyższymi stawkami nie 
powinno dojść do takiej dużej równicy. Najlepiej to wypada grupa nauczycieli 
kontraktowych, gdzie uzyskali 11% nadwyżki nad minimalnymi tymi średnimi 
płacami tej grupie nauczycieli mianowanych, którzy nieoszacowani byli w tych 
swoich czynnościach pracowniczych, nauczycielskich na kwotę 64 tys. zł. 
Jak wspomniał trwają kolejne analizy w dniu dzisiejszym nie jest w stanie uściślenia 
tego, dlaczego tak się stało?  Jest to duże obciążenie budżetu, subwencja oświatowa 
zawsze była obniżana w dół, w tym roku do 100 tys. jest większa, ale i tak po tej 
prognozowanej kwocie. Aby wyrównać te stawki upośrednione nauczycielskie 
należy dołożyć ponownie 40 tys. 
 
Radny M.Grzegórski – poinformował, że z tego jak zrozumiał, to zatrudniani są 
nauczyciele przez Zespół Obsługi Szkół? 
 
Kierownik ZOS – poinformował, że nauczyciele są zatrudniani przez Dyrektorów 
Szkół, tylko wspomniała o tym, że są dwa Zespoły Szkół: w Brudnowie i Zbrachlinie, 
i było tak, że np. nauczyciel, jeżeli nie miał etatu pełnego był zatrudniony na 5 godz. 
w szkole podstawowej, na 8 godz. w gimnazjum i np. 5 godz. w przedszkolu  
i wówczas miał oddzielne umowy, a w tej chwili jest jedna umowa na Zespół Szkół.  
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Jeżeli pracuje w Zespole Szkół w Brudnowie i w Zbrachlinie, to wtedy będą dwie 
umowy. 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, czy wszyscy nauczyciele mają 
niedopłatę? 
 

Kierownik ZOS – poinformował, że są nauczyciele, którzy osiągnęli, ale dopłatę 
przykładowo, jeżeli dana grupa nieosiąganie i w tej grupie jest przykładowo  
5 nauczycieli, którzy osiągnęli i 10 którzy nie osiągnęli, to otrzymuje cała grupa 
zawodowa, niezależnie czy osiągnął, czy nie osiągnął. 
 
Wójt – poinformował, że jeżeli w tej grupie jest nauczyciel, który ma roczny urlop 
zdrowotny, to też otrzymuje ten dodatek, mimo, że ani godziny nie przepracował. 
 

Radny M.Grzegórski – czy gmina musi wypłacić te pieniądze? 
 
Skarbnik – poinformował, że tak – ustawowo do końca stycznia następnego roku 
należy je wypłacić. 
 
Wójt - ustawodawca wprowadził, że Wysoka Rada musi się zapoznać z tą 
informacją, to nie jest objęte żadną sankcją typu głosowanie, ale Wysoka Rada musi 
się zapoznać z takim przebiegiem realizacji tych uzupełniających wynagrodzeń. 
 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – zwróciła się z zapytaniem, ile godzin miesięcznie 
nauczyciel pracuje?, jak wygląda średnia przeciętna płacy nauczyciela?, gdyż 
procentowo, to nie mówi obecnym na sali. 
 
Kierownik ZOS – poinformowała, że jest to przeliczane tygodniowo, czyli: 18 godz. 
plus 2, razem 20 godz., są to 2 godziny karciane, gdzie nauczyciel pracuje „za 
darmo”, czyli 20 godz. tygodniowo, to są tzw. godziny przy tablicy. Ale praca 
nauczyciela to nie jest tylko praca przy tablicy, ale są też inne czynności, które 
nauczyciel wykonuje, to jest praca z dziećmi, oprócz tego prace klasowe, 
sprawdzanie itp. 
Stwierdziła, że tą informację radni mają w materiałach, więc można je przeczytać: 
I tak: średnie wynagrodzenie w zależności od stopnia awansu zawodowego  
od 1 września 2010 r., to, czyli to na dzień dzisiejszy obowiązujące, są to kwoty 
brutto – stażysta 2.447 zł; kontraktowy 2.716 zł; mianowany 3.523 zł; dyplomowany 
4.502 zł, tj. przy pełnym etacie średnie wynagrodzenie, które musi osiągnąć 
nauczyciel, jeżeli nie osiągnie, to są te dopłaty.   
 
Na obrady powrócił radny P.Kosik.  
 

Radny Kołowrocki – stwierdził, że nie może tak być, że to się ciągle powtarza, 
gmina  ma drogi w złym stanie i inne wydatki, a tu się ciągle dokłada. 
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Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik, czy te dopłaty 
będą trwały w nieskończoność jak radny Kołowrocki zauważył, będą się ciągły   
w nieskończoność poprzez wszystkie lata, są to duże kwoty, Rada Gminy tutaj 
rozważa budżet nie może sobie tak rozrzucać tych pieniędzy, aby dopłacać zgodnie  
z Kartami Nauczyciela itd. 
Rada też ma tu swoje wydatki, każdy radny ma swoje zapotrzebowanie. Czy taka 
sytuacja może trwać w nieskończoność? 
 
Kierownik M.Bińkowska – stwierdziła, że robione jest wszystko, aby w tym roku to 
się nie powtórzyło. 
 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały o przyjęciu 
informacji, o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Waganiec – stanowi on zał. nr 18 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” i 3 głosami 

„wstrzymującymi” o przyjęciu informacji, o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec – stanowi ona zał. nr 19 do 

protokołu. 

 

Ad.13 
Zapytania i interpelacje radnych.  
Obrady opuściła radna H.Malinowska.  
 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa  
z przydomowymi oczyszczalniami ścieków? Kiedy będzie to robione? 
Zadał również pytanie od mieszkańca Brudnowa, który złożył wniosek na 
przydomową oczyszczalnie, ale po tej 30 – te, która zakwalifikowała się do I etapu, 
on kończy budowę swojego domu i chciałby wiedzieć, kiedy będzie mógł się 
przyłączyć. 
 
Wójt – opóźnienie przetargu, o czym wspomniał na komisjach Rady Gminy było 
spowodowane tym uporządkowaniem prac pracowników w stosunku do innych 
przetargów. 
Po prostu w roku ubiegłym, gdy planowany był przetarg, to wówczas się obawiał go 
zimą ogłosić, dlatego, że jest to w systemie zaprojektuj i wybuduj. Okazało się, że 
obawy się spełniły związku tą nietypową wiosną w tym roku. 
Natomiast później okazało się, że była podpisana znacznie wcześniej, pieniądze na 
dotację, na drogę część kanalizacji i za priorytet uznano ogłoszenie przetargu właśnie 
związane z tą inwestycją. 
Pracownik i z-ca Wójta praktycznie dwie osoby przygotowują komisje przetargową i 
powoduje to, że więcej jednego i dwóch dużych przetargów nie jesteśmy w stanie 
obsłużyć. I dlatego to przesunięcie w czasie. 
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Poinformował, że w przyszłym tygodniu na wykonanie tych 30 oczyszczalni 
przetarg zostanie ogłoszony, natomiast na drugą część prawdopodobnie niedługim 
czasie.  
Zwrócił uwagę, że jest już odłożone na całą inwestycję 550 tys. zł, czaka na 
informację o rozpatrzeniu wniosku na dotacje z WFOŚ i GW, może się okazać, że po 
ogłoszeniu tych pierwszych 30 ogłoszony zostanie przetarg na tą drugą część. To nie 
jest związane z niechęcią, ale należy realnie patrzeć na możliwość Urzędu. 
 
Obrady opuściła radna K.Szczesna. 
 
Radny M.Kołowrocki – złożył propozycję do radnych – wnioski są składane przez 
sołtysów, radnych, są one różne tzw. „pobożne życzenia” i później się głosuje je 
razem i nie wszystkie są do realnej realizacji, proponuje, aby się zastanowić nad 
każdym zgłoszonym wnioskiem osobno i nie głosować ich razem. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że jeżeli będzie taka decyzja Rady Gminy, aby 
głosować wnioski oddzielanie, to będzie tak jak sobie Rada życzy. 
Poinformował, że obecna na sali jest również Kierownik GOPS, jeżeli są pytania, to 
prosi o dyskusję. 
 
Radny J.Różański – zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik GOPS, czy środki 
finansowe, które GOPS otrzymał są porównywalne ogólnie np. z poprzednim 
rokiem? 
 
Kierownik M.Szatkowska – stwierdził, że na pewno są mniejsze, zasiłki okresowe 
są mniejsze, zasiłki celowe są takie same. Jest I kwartał, to jest tak, że np. 
zapotrzebowanie miesięczne składa, jeżeli nie wystarczy jest zwiększenie budżetu  
i Rada Gminy zwiększa w proponowanych zmianach budżetowych. 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak - poinformował, że jeździła komisja po terenie całej 
gminy, sprawdzane były drogi, rowy itd. on osobiście tej komisji nie widział. Sołtys 
wie gdzie najbardziej jest potrzebna naprawa. Przy sklepie we Włoszycy, jest rów, 
który jest zanieczyszczony i tak samo jest wzdłuż m.Włoszyca przy posesji sołtysa 
również. 
Zwrócił się z zapytaniem, kiedy można czekać na realizację czyszczenia tego rowu? 
 
Wójt – stwierdził, że jest możliwość czyszczenia rowu, w tej chwili trzeba czekać jak 
woda opadnie i wówczas ten rów można oczyścić. Tak samo jest z drogą, gdyż ma 
mokrą nawierzchnie i kamień nie będzie nawożony gdyż wszystko się zmieli w tym 
błocie. Równiarka w tej chwili pracuje na drogach, w przyszłym tygodniu jak będzie 
potrzeba, to uruchomi ten ciężki sprzęt. 
W tej chwili pogoda nie pozwala na nic innego. Jak jest mowa o udrożnienie rowów, 
to przypomina, że za melioracje odpowiadają właściciele tych gruntów. 
Niedawno odbyło się takie mini spotkanie grupy inicjatywnej dotyczące utworzenia 
Gminnej Spółki Wodnej tutaj liderem jest radny Jan Bróżek.  
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Było też spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, ustalono 
w tej grupie, że po skończeniu zebrań sołeckich, w niektórych miejscowościach 
dotyczących zlewni będą organizowane spotkania z mieszkańcami w sprawie 
powołania tej Gminnej Spółki Wodnej, aby poprawił się stan tych urządzeń 
melioracyjnych i jako Wójt pomoże organizacyjnie przy tych działaniach. Jak będzie 
wola mieszkańców, to może uda się wybrać delegatów do Walnego Zgromadzenia 
Założycielskiego Spółki Gminnej i wtedy będą szanse, aby ta Spółka zaczęła działać. 
 
Poinformował również, że udało się przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
do rozpoczęcia przebudowy rowów melioracyjnych przyległych do autostrady, 
wystosował pismo do właścicieli tych działek, przez które te rowy przebiegają, ma 
nadzieje, że jak pojawi się projektant, to Ci właściciele tych gruntów nie będą 
sprawiać problemów, aby udostępnić im te tereny do zaprojektowania i później 
wyczyszczenia tych rowów. 
Prace te będą wykonywane na koszt Generalnej Dyrekcji, chodzi tu tylko  
o udostępnienie terenu. 
 
Sołtys H.Szudzik – zgłosiła studzienkę na polu u Pana Kulpy, czy Pan Wójt 
zainteresował się tą sprawą, jest ona bardzo zniszczona. 
 
Wójt – powtórzył, że urządzenia melioracyjne, to jest zadanie właściciela gruntu. 
 
Sołtys Wiwatowski – podziękował z-cy Wójta E.Musiał za wyrównanie drogi  
w m.Konstantynowo. 
Przypomniał sprawę drogi, która nie została skończona w kierunku Konstantynowa, 
podane były jego zdaniem większe ilości nawiezionego kamienia na drogi, gdyż 
przemierzył to i się nie zgadza. Były dwie Komisje i nikt się do niego nie zgłosił, a na 
drodze się nic nie dzieje. Tam też dzieci chodzą do szkoły. Czy w tym roku otrzyma 
materiał na utwardzenie tej drogi?  
 
Wójt – poinformował, że w tej chwili nie powie, gdyż czeka na wolne wnioski.  
I ma również pytanie do radnych, w jakiej formie ma to być realizowane? 
Na ostatniej sesji odebrał to, że radni będą udzielać wskazówek, w jakiej formie 
realizować tą naprawę. W tej chwili zostały zwiększone, środki na zakup 
materiałów, tą zmianę budżetową, którą radni przyjęli w dniu dzisiejszym. 
Czeka jak radni odniosą się do tych posiadanych wielkości, w jaki sposób je będzie 
się dysponować, i na jakie drogi – tak zrozumiał sugestię z ostatniej sesji. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się do Wójta w sprawie jego wniosku o zgłoszenie do 
Zarządu Dróg Powiatowych zmianę oznakowania przy drodze powiatowej na 
odcinku Nieszawa trasa Nr 1 w stronę Dąbrówki Wielkiej, i w sprawie oznakowania 
dróg powiatowych w m.Sierzchowo ( są 3 znaki, które są nieczytelne). 
 Przypomina również o wystosowaniu pisma do Zarządu Dróg o czyszczenie 
rowów. 
Zwrócił uwagę również na zanieczyszczone rowy przy drogach gminnych, aby 
wystosować pisma do mieszkańców nakazujące utrzymanie porządku na terenie 
gminy. Przypomniał o tablicach informacyjnych do m.Sierzchowo. 
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Wójt – poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, oni 
w najbliższym czasie robią wiosenny przegląd oznakowań dróg powiatowych, 
jednak wniosek został przyjęty.  
Tablice będą w przeciągu trzech tygodni montowane. 
Jednak, jeśli chodzi o porządek, to jest problem, gdyż nakazać nie może i w formie 
pisemnej nie wystąpi do mieszkańców, i dochodzą również środki finansowe na 
przesyłki listowe. Może tylko wysłać kurendą i wywiesić na tablicach ogłoszeń  
w formie apelu do mieszkańców. Jak się radni i sołtysi zmobilizują, i będą chętni, to 
można zorganizować taką akcję sprzątania gminy, bardzo chętnie do tego przystąpi. 
Pracownicy Urzędu też często porządkują te treny przydrożne, jednak w ostatnim 
okresie pracują przy innych pracach. 
  
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że informacyjnie przedstawi sprawę drogi  
w m.Konstantynowo przy posesji Państwa Kopaszewskich załatwił tam  
2 samochody kamienia z autostrady więcej mu się niestety nie udało. Ale 
informacyjnie dla Pana sołtysa, Wiwatowskiego, będzie się starał o dokończenie tej 
drogi. 
  
Radny W.Stefański - zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie naprawiony przepust 
na Byziu? 
Poinformował, że jakby była możliwość na przywiezienie przyczepy żwiru  
w kierunku Włoszycy i wyrównać ten teren przy Remizie OSP. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała - zgłaszała wcześniej i się przypomina o wywóz śmieci 
w m.Sierzchowo. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zgłosił sprawę źle zamontowanego znaku ograniczenia 
tonażu, jest on w kierunku Włoszycy, uważa, że jest nie po tej stronie zamontowany. 
Zwrócił się do Komisji rady, gdzie była informacja o przeglądzie tych dróg, czy 
konkretnie jest podjęta decyzja, które drogi będą naprawiane. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że musi się odbyć spotkanie, aby wyznaczyć 
te drogi. 
 
Sołtys Kuliński – zgłosił odcinek drogi, typowo piaszczystej, aby dostarczyć tam 
gruz. Droga dojazdowa od Włoszycy do Bertowa przy posesji Pana Przeździęka, nie 
wymaga na całą drogę, tylko w miarę możliwości ten odcinek drogi.  
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniami do Wójta : 

1. Czy nadal intensywnie są prowadzone rozmowy z Energą ? 
2. Czy jest przewidywane zatrudnienie pracowników bezrobotnych w gminie? 
3. Zwrócił się z prośbą o jak najszybsze zajęcie się tymi drogami. 

 
Wójt – jest regulamin Urzędu Pracy wobec stażystów i organizacji prac dla 
bezrobotnych.  Prace publiczne nie będą refundowane w 100% jak było do tej pory, 
tylko 80%. Jest w tym regulaminie zapis o konieczności zatrudnienia tych osób w 
późniejszym terminie.  
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Zatrudnienie osób powyżej jednej osoby, to każde 5 zatrudnionych. W związku  
z tymi wytycznymi, których jest dużo więcej, postanowił, że zatrudni tylko 4 osoby. 
Podobna jest sytuacja ze stażystami, do tej pory traktował to, jako formę 
wspomagania młodych ludzi i tych po 50 –tce do ich rozwoju życia zawodowego. 
Urząd Pracy ogłosił konkurs dla kandydata dla organizatora stażu. Załężu od okresu 
zaoferowanego do zatrudnienia tego stażu w głównej mierze, ale są i inne 
wymagania.  
Aby spełnić minimalne wymaganie, to należy uzyskać 21 punktów. Jeszcze nie 
podjął decyzji, ale ma obawy, czy organizować te staże, główny problem to środki 
finansowe związane z zatrudnieniem.  
 

Radny W.Góralski – zgłosił sprawę naprawy drogi Pana Urbańskiego, gdzie jeżdżą 
ciężkie samochody wnosi o postawienie znaku ograniczenia tonażu w Siutkowie.  
Poruszył również sprawę Pani Kujawa w Siutkowie, gdzie woda z jedynki ją zalewa 
po każdym deszczu. 
 
Sołtys Urbański – zgłosił również sprawę budowy autostrady, gdzie od Starego 
Zbrachlina jeżdżą tiry i niszczą tą drogę. 
 
Wójt – poinformował, że jeśli występuje taka sytuacja, to należy dzwonić na Policję, 
on sam w tym temacie nie pomoże, od tego są te organy.  
Natomiast, jeśli chodzi o Panią Kujawę, to usytuowanie tego domu jest niżej od 
jedynki i woda zalewa. Pisał, aby przy DK-1 zrobić przepust i jest cicho w tej 
sprawie. Dopóki nie zostanie odwodniona krawędź jedynki tego rowu, to sytuacja 
się nie poprawi. 
 
Ad.14 
Następnie w związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady – przeszedł do 
„wolnych wniosków”, punkt 14 przyjętego porządku obrad i udzieli głosu 
wszystkim obecnym na sali, poprosił Sekretarza obrad o notowanie zgłoszonych 
wniosków. 
 
Radny M.Kołowrocki – zgłasza przywiezienie kamienia, czy też kruszywa na drogę 
w Konstantynowie ( przy posesji Państwa Szymczak, Kopaczewskich, Dylewskich), 
tam Ci mieszkańcy nie mogą wyjechać droga jest w tak fatalnym stanie. 
Wnosi o dokończenie remontu drogi w m.Konstantynowo od strony Sierzchowa. 
Składa również wniosek o wyrównanie drogi od Brudnowa w kierunku Józefowa  
( od autostrady w stronę posesji Pana Kościuka, i byłej posesji Pana Garmady). 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zgłosiła wymianę 3 lamp w Zbrachlinie przy 
ul.Kujawskiej i remont dróg żużlowych w Nowym Zbrachlinie. 
 
Radny P.Kosik – wnioskuje o remont drogi asfaltowej w m.Sierzchowo – 
Niestuszewo, są tam duże wyrwy w asfalcie. 
Wnioskuje również o ciężką równiarkę na drogę w m.Kolonia Sierzchowo. 
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Z-ca Wójt – poinformował, że jest tam problem, gdyż ostatnio Pan Szymański nie 
pozwolił, aby równiarka tam przejechała. 
 
Radny W.Marut – wnioskuje o przywiezienie kamienia w koleiny w m.Wiktoryn ( za 
posesja Państwa Linek na łuku za lasem). 
Wnioskuje również o równiarkę w m.Wiktoryn i Józefowo. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – na słupie nie działa wyłącznik, oświetlenie 
uliczne, przy posesji sołtysa – sam tą lampę załącza i gasi, a teraz jest zmiana czasu  
i jest to utrudnione.   
 
Z-ca Wójta – poprosił o podawanie numerów każdego słupa, gdyż Energetyka tego 
żąda przy zgłoszeniu.   
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – składa wniosek o uzupełnieni drogi w II Bertowie 
odcinek w kierunku Włoszycy do Pana Przeźdźęk . 
 
Wójt – składa wniosek ten sygnalizowany w pierwszej części sesji: 
- jak radni i sołtysi zaopatrują się na propozycje wystosowana przez Ks.Proboszcza 
Zbrachlina, Radę Parafialną, aby ten fragment jego ogrodzenia zamienić na parking. 
Gmina wykona przejazd i wykona podłoże. Zwraca się z zapytaniem, czy ma dalej 
rozmawiać i się przygotować do tego zadania? 
 
Przewodniczący Rady - stwierdził, że będzie to pewne obciążenie budżetowe. 
 
Wójt – stwierdził, że nie jest to dzierżawa, jest to bezpłatne użyczenie, a zadaniem 
gminy jest przygotowanie podłoża. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że przygotowanie podłoża, to jak rozumie 
kamień, przejazd, – jakie są wstępne przymiarki? 
 
Wójt – stwierdził, że przepust jest konieczny, wykonanie podjazdu, utwardzenie 
terenu, piasek i inny materiał na wykonanie nawierzchni. Ale w pierwszej kolejności 
musi uzyskać zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – złożył wniosek o naprawę drogi w m.Przypust. 
Poinformował również, że jeździł z operatorem równiarki i było to poprawnie 
zrobione, i uważa, że należy współpracować z operatorem. 
 
Następnie przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:  

1. Pismo mieszkańców Nowego Zbrachlina ul.Kujawska z wnioskiem  
o podłączenie oświetlenia ulicznego, które jest uszkodzone ponad rok  
(3 lampy jak wnioskowała sołtys H.Szudzik) – kserokopia stanowi załączniki nr 

20 do protokołu. 

Wniosek został już przyjęty przez Radę Gminy, był on również przedstawiony na 
zebraniu sołeckim. Rozumie, że Pan Wójt ma utrudnienia, gdyż Energa opóźnia 
prace. 
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Wójt – stwierdził, że ponowił pisemny wniosek o wymianę, z tym, że nie na 3 lampy, 
a 1 lampę przy skrzyżowaniu, dlatego, że są w planach wymiany tych starych lamp. 
 

2. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie S.Kamińskiego, w którym 
informuje, iż pracownicy obsługi szkół w Brudnowie zwracają się z prośbą  
o podwyższenie miesięcznych wynagrodzeń za pracę - kserokopia stanowi 

załączniki nr 21 do protokołu. 

3. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie V.Smulskiej – w sprawie 
podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, administracji oraz 
obsługi Zespołu Szkół w Zbrachlinie - kserokopia stanowi załączniki nr 22 do 

protokołu. 

4. Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Wagańcu 
M.Stróżyński - w sprawie waloryzacji płac pracowników obsługi szkół  
i przeanalizowania przez radę Gminy sytuacji płacowej tej grupy 
pracowników oświaty - kserokopia stanowi załączniki nr 23 do protokołu 

 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że przedstawił te pisma, gdyż pracownicy, 
dyrektorzy i ZNP mają prawo pisać i Rada Gminy zapoznała się i ich treścią. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że na każde pismo należy odpowiedzieć, i w tym 
przypadku należy również odpowiedzieć, że Rada nie ma prawa w sprawie 
wynagrodzeń, tylko dyrektorzy szkół mają takie prawo, mają swoje budżety,  
a opinia jest taka, że radni nie lubią pracowników gospodarczych i należy tym 
ludziom odpowiedzieć. 
 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta, czy też otrzymał te pisma? 
 

Wójt – stwierdził, że otrzymał je również, ale do wiadomości, poza jednym pismem 
ze Zbrachlina nie był głównym adresatem, jest nim Przewodniczący Rady. 
Stwierdził, że to jest zupełne nieporozumienie pracownik mający swojego 
przełożonego pisze do Przewodniczącego Rady, który nie dysponuje budżetem i do 
Rady, która inną formę spełnia. Przełożonym tych pracowników nie pedagogicznych 
jest dyrektor właściwej szkoły. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił sekretarza obrad o przedstawienie wniosków  
z VI sesji Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański, – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na VI Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 
Wnioski zgłoszone przez radnego M.Kołowrockiego  

1. Uzupełnienie kamieniem drogi w m.Konstantynowo (na wysokości posesji 
Państwa Szymczak, Kopaczewskiego, Dylewskiego). 

2. Dokończenie remontu drogi w Konstantynowie od strony Sierzchowa. 
3.   Wyrównanie drogi od Brudnowa (od anteny) w stronę posesji Państwa 

Kościuk. 
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4. Uzupełnić kamieniem drogę od Brudnowa do Józefowa ( 2 -3 przyczep). 
 
Wnioski zgłoszone przez Sołtysa Nowego Zbrachlina H.Szudziak: 

5. Założenie 3 lamp na ul.Kujawskiej w Nowym Zbrachlinie. 
6. Remont dróg żużlowych w Nowym Zbrachlinie.   

 
Wnioski zgłoszone przez radnego P.Kosika 

7. Remont drogi Niestuszewo - Sierzchowo ( równiarka). 
8. Kolonia Sierzchowo – naprawa drogi. 

 
Wnioski zgłoszone przez radnego W.Maruta 

9. Nawiezienie kamienia na drogę w m.Wiktoryn za posesją Państwa Linek. 
10. Przysłanie równiarki na drogę Wiktoryn – Józefowo  

Wniosek zgłoszony przez Sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego 
11. Naprawa włącznika na słupie oświetleniowym w m.Konstantynowo. 

 
Wniosek zgłoszony przez Sołtysa Bertowa P.Kulińskiego  

12. Uzupełnienie drogi w Bertowie II, odcinek w kierunku Włoszycy do Posesji 
Państwa Przeździęk. 

 
Wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy P.Marciniak 

13. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmów z Księdzem Proboszczem  
w Zbrachlinie, w sprawie przygotowania podłoża na koszt gminy pod 
parking na gruntach kościelnych w Zbrachlinie. 
 

Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego rady Gminy M.Dyko 
14. Naprawa drogi w m.Przypust. 

 
Przewodniczący Rady – zaproponował, aby wnioski były głosowane razem. 
Radni jednogłośnie przyjęli propozycje głosowania wniosków. 
 
Przewodniczący Rady - poddał po głosowanie zgłoszone wnioski. 
 
Rada Gminy w obecności 9 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszone wnioski na 

VI sesji. 

 
Wójt – poruszył sprawę naprawy dróg- wnosi do Wysokiej Rady o dalsze kroki w tej 
sprawie, o wypracowanie decyzji. Gdyż nie wie, co dalej robić?, i w jaki sposób 
wykorzystać środki budżetowe?. 
Była ta sugestia Rady Gminy, aby decydować w tej sprawie i mieć wpływ na ich 
naprawę.  
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje  
 
Radny M.Kołowrocki - zaproponował, aby Wójt zajął się tą naprawą, gdyż szkoda 
czasu, bo pogoda sprzyja. 
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Wójt – zaproponował, aby wytypować 3-4 osoby i wspólnie z nim ustalić ile piasku 
na podbudowę, ile kamienia i jakie drogi w pierwszej kolejności. 
 

Przewodniczący Rady – zaproponował swoją osobę, przewodniczących Komisji 
Stałych Rady i Wójta Gminy. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że jeżeli jest taka propozycja, to wnosi, aby nie 
pomijać sołtysów. 
 
Wynikła ożywiona dyskusja na sali w związku z powyższym tematem. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i zaproponował ostatecznie skład 
osobowy do pracy przy przygotowaniu dokumentacji w sprawie napraw dróg 
gminnych: Przewodniczący Stałych Komisji Rady, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
Termin zostanie ustalony i zostaną wszyscy powiadomieni. 
 
Stwierdził również, że jest to ostatnia sesja, że jest obecnych na sali tylko 7 radnych, 
zwolnił tylko 3 radnych, jest to brak dyscypliny. Jest to mało odpowiedzialne,  
a są bardzo ważne decyzje i trzeba Radę zmobilizować, na następnej sesji poruszy tą 
sprawę.  
 

Ad.15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady VI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1540              
 

Protokołowała:                       


