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Ad.1 

Otwarcia obrad V 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, Radnego Powiatowego – M.Włocha oraz sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

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

1. Otwarcie V sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  III i IV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2011 r.  
a)  przedstawienie projektu planu pracy i planu kontroli Komisji,  
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady 
Gminy na 2011 rok. 

a) przedstawienie projektów planów pracy Komisji,  
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok. 
a) przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad 
Sołeckich na terenie Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2012 środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 
przez Gminę Waganiec projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 
7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Tytuł projektu Przyszłość przed nami- aktywizacja społeczno – zawodowa 
młodzieży z terenu gminy Waganiec. 

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

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

 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z III i IV Sesji VI kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformował, że protokoły były wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z jch treścią, dlatego też zaproponował, aby zostały przyjęte bez 
odczytania. Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z III i IV Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła protokoły z III i IV 

Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady M.Dyko przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radny P.Kosik zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady J.Różańskiego . 
 
Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
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Ad.5 

Przewodniczący Rady – otworzył obrady i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy  
w związku z informacją Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
W omawianym okresie wydał 11 Zarządzeń Wójta Gminy: 

Zarządzenie nr 01/11 z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację 
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec 2011 r.  

Zarządzenie nr 02/11 z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wykonanie w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 
gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Zarządzenie nr 3/11 z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zmiany treści §1 
Zarządzenia Nr 49/10 Wójta Gminy Waganiec z dnia 02 grudnia 2010 roku  

Zarządzenie nr 04/11 z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych.  

Zarządzenie nr 05/11 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu oraz przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację 
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2011 r.  

Zarządzenie nr 06/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych.  

Zarządzenie nr 07/11 z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie określenia wysokości 
opłat za energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej.  

Zarządzenie nr 08/11 z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie określenia wysokości 
opłat za energię cieplną.  

Zarządzenie nr 09/11 z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie określenia wysokości 
opłat za energię cieplną.  

Zarządzenie nr 10/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia wysokości 
opłat za energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej.  

Zarządzenie nr 11/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.  

Zarządzenie nr 12/11 z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Waganiec na rok 2011. 
 

Z zakresu pracy Urzędu Stanu Cywilnego: urodzenia- 12, małżeństwa – 3,  
zgony – 8, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego – 1, 
wymeldowania poza gminę – 9, zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) – 12, 
przemeldowania na terenie gminy – 14, zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy) – 1, zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy – 1, zgłoszenie pobytu 
czasowego poza gminą – 15, wydano poświadczeń zameldowania – 29, wydano 
odpisów aktów USC – 34, udzielono informacji adresowych na wniosek – 32, 
wydane dowody osobiste – 50, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 
49, przyjęto zgłoszeń utraty dowodu osobistego – 5. 
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Wydał również 19 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, na kwotę 
2.819,11zł miesięcznie (za 6 m-cy tj. za okres obowiązywania decyzji - 16.914,66 zł), 
1 decyzję odmowną - wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu 
mniejsze od procentowego udziału dochodów w kosztach utrzymania lokalu,  
1 wniosek o dodatek mieszkaniowy pozostawiono bez rozpatrzenia - nie złożono  
w terminie dokumentów. 
       Z pracy wydziału podatków, wpłynęło 5 podań o umorzenie podatku, w tym  

3 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 2.552,00 zł.: Tomasz Tomaszewski - 301, 00 zł - 
klęska powodzi; Piotr Kosik - 1.212,00 zł podatek od prowadzonej działalności 
gospodarczej - krótki okres prowadzenia sklepu, koszty przewyższają dochody, nie 
spłacone należności za wzięty towar; Janusz Sławomir i Zbigniew Szudzik  
- 1.039,00 zł - gospodarstwo rolne dzierżawił Mamrot Andrzej, który zmarł nagle. 
Nie uregulował należności podatkowych, nie wypłacił wynagrodzenia pracownikom  
(w tym właścicielom gospodarstwa). Dopłaty bezpośrednie też otrzymywał 
dzierżawca. Plony zebrał dzierżawca, właściciele nie posiadali środków na zapłatę 
podatku. 
Wpłynęło 1 podanie o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, które jest w trakcie 
postępowania podatkowego. 
 
Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska:  

 Dla przedsięwzięcia: Rozbudowa fermy drobiu, polegająca na budowie 
jednego kurnika o obsadzie 30 247szt. i powierzchni ok. 2000m2 z infrastrukturą 
techniczną, na nieruchomości oznaczonej: dz. nr 64/2, 65/2, 68/2 w miejscowości 
Wiktoryn: powiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z 
materiałami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej, wydano decyzję 
środowiskową, zawiadomiono mieszkańców o możliwości zapoznania się z treścią 
decyzji. 
      Dla przedsięwzięcia: Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Przypust", na 
działce 78/8 w obrębie geodezyjnym Przypust: wystąpiono do właścicieli działek  
o pisemne oświadczenia potwierdzające wyrażenie zgody dla HABA Sp. z o.o. na 
lokalizację drogi wywozu kruszywa od strony północnej złoża przez ich grunty, 
Gmina Waganiec wystąpiła do HABA Sp. z o.o. o dostarczenie uzgodnienia 
dotyczącego transportu kruszywa drogą powiatową Siutkowo-Ciechocinek - 
transportem o masie całkowitej powyżej 10 ton, powiadomiono strony postępowania 
o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy przed wydaniem decyzji 
środowiskowej, wydano decyzję środowiskową, zawiadomiono mieszkańców o 
możliwości zapoznania się z treścią decyzji. 
 

Dla przedsięwzięcia: budowa budynku tuczarni na 1000 tuczników  
i rozbudowa istniejącego budynku tuczarni na około 200szt., działka nr 22/1  
w obrębie geodezyjnym Wiktoryn: wszczęto postępowanie administracyjne, 
wystąpiono do Państwowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydano decyzje umarzającą 
postępowanie - na wniosek Pana Marka Linek. 
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 Dla przedsięwzięcia: budowa budynku tuczarni na 800 tuczników  
i rozbudowa istniejącego budynku tuczarni na 200 szt., działka nr 22/1 w obrębie 
geodezyjnym Wiktoryn: wszczęto postępowanie administracyjne w związku  
z nowym wnioskiem Pana Marka Linek, wystąpiono do Państwowego Inspektora 
Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, 
 Dla przedsięwzięcia: „Parku Wiatrowego Waganiec IV składającego się  
z 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5MW każda wraz z elementami 
infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania 
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji oraz obejmującego obszar 
oddziaływania przedsięwzięcia, na: działkach nr 166/1, 164, 165/1, 163/3, 163/1  
w obrębie ewidencyjnym Sierzchowo, działkach nr 80/7, 75, 135/15, 83, 68/6  
w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo, działkach nr 71, 73, 59 w obrębie 
ewidencyjnym Brudnowo, gmina Waganiec": przeprowadzono rozprawę 
administracyjną otwartą dla społeczeństwa w związku ze złożonymi protestami 
mieszkańców Konstantynowa i Brudnowa, wydano obwieszczenie o zebraniu, 
materiałów niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej i możliwości 
zapoznania się z nimi. 
 

Przygotował i złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
o dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Wydano pięć zapewnień dostawy wody. 
Wydano dwie zgody na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym 
Zbrachlinie i Sierzchowie. 
Wydano dwadzieścia pięć decyzji na usunięcie drzew. 
 
Naliczono i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za gospodarcze 
korzystanie za środowisko za II półrocze 2010r. tj. opłata za pobór wody - 8 157 zł,   
za zrzucone ścieki - 650 zł, za wprowadzanie wód opadowych - 538 zł,   
za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - 663 zł. 
 

Z zakresu zamówień publicznych: w dniu 20 stycznia 2011 roku zostało 
wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, 
Zbrachlin, Kaimierzyn, Ariany współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe Usługi 
dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 lutego 2011 
roku. Przed upływem terminu składania ofert wpłynęło osiem ofert. Postępowanie w 
trakcie rozpatrywania ofert. 
W dniu 18 lutego 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia 
dla 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. 
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Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 marca 2011 roku. Przed upływem terminu 
składania ofert wpłynęły cztery oferty. Postępowanie w trakcie rozpatrywania ofert. 

W wydziale Gospodarki Komunalnej wydano 80 wezwań do zapłaty, 
zaległości za wodę i ścieki. 
 Z pracy kadr: w dniu 31.01.2011 r. zostały rozwiązane umowy o pracę  
z 3 osobami (Adriana Rosikiewicz, Paulina Małecką, Patrycją Marciniak) 
zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach zakończonej umowy  
Nr 136/ST.EFS/2010 o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych. Spełniając zapis  
§ 2 umowy zawarł umowy o pracę na czas określony od dnia 01.12.2010 do dnia 
31.01.2011 r. 
W dniu 28.02.2011 r. została rozwiązana umowa o pracę z Panem Stanisławem 
Michalskim z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pan Michalski był 
zatrudniony na stanowisku pracy robotnika gospodarczego w pełnym wymiarze 
czasu pracy (umowa na okres próbny od 01.12.2010 r. do 28.02.2010 r.). 
W dniu 10 lutego 2011 r. złożył wniosek o dofinansowanie kosztów osobowych 
zatrudnienia 2 animatorów zajęć sportowych w ramach projektu pilotażowego 
„Animator - Moje Boisko Orlik 2012". Projekt polega na udziale finansowym 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów - 
osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne, na obiektach 
powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012". Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w 
Warszawie. Animatorzy zawarli umowy zlecenie z Kujawsko-Pomorskim 
Związkiem Sportowym w Bydgoszczy na okres czasu od 01.03.2011 r. do  
30.11.2011 r.  
W okresie obowiązywania umowy zobowiązani są do przepracowania 40 godzin  
w miesiącu, co ma stanowić 50% ogólnej liczby przepracowanych godzin na obiekcie 
(miesięczna kwota dofinansowania jednego animatora wynosi 500 zł brutto). 
Od dnia 01.03.2011 r. zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Pan 
Jarosław Więckowski i Pan Łukasz Szałek na stanowiskach pracy animatorów zajęć 
sportowych - instruktor sportu w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012", 
w wymiarze czasu pracy % etatu (umowa na czas określony od 01.03.2011 r. 
do 30.11.2011 r.). 
Współpraca z Sadem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: w dniu 05.01.2011 r. 
zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan 
Marian Malinowski (w ramach pracy dozorowanej przepracował 100 godzin). 
W dniu 13.01.2011 r. zakończył odbywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne Pan Jarosław Lasota (w ramach pracy dozorowanej przepracował 90 
godzin). W dniu 04.02.2011 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Tadeusz Piecko (5 miesięcy 20 godzin  
w miesiącu).  
 
W dniu 09.02.2011 r. w Urzędzie Gminy rozpoczął odbywanie nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele społeczne Pan Włodzimierz Lewandowski (4 miesiące 
20 godzin w miesiącu). W dniu 18.02.2011 r. do Urzędu Gminy zgłosił się w celu 
ustalenia harmonogramu pracy dozorowanej Pan Paweł Wiśniewski (zgodnie  
z ustalonym harmonogramem pracę rozpocznie w dniu 14.03.2011 r.).  
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W dniu 16.03.2011 r. ma się zgłosić do Urzędu w celu ustalenia harmonogramu pracy 
dozorowanej Pan Zdzisław Paliński (do odpracowania ma 180 godzin). 
Obecnie nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie wykonują  
4 osoby (łącznie do odpracowania pozostało 152 godziny). 
 
 Z pracy budownictwa wydano: 10 zaświadczeń o braku planu miejscowego,  
10 decyzji o warunkach zabudowy, 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 
2 postanowienia opiniujące podział nieruchomości, 1 decyzję zmieniającą warunki 
zabudowy, 1 postanowienie pozytywnie opiniujące Dodatek nr 1 do Planu Ruchu 
dla Zakładu Górniczego „Michalin I" na lata 2010-2015 przedłożony przez 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT - BUD" Spółka Jawna B. Pietras, E. Pietras 
Oddział Zławieś Mała 87-134 Zławieś Wielka 
Wszczęto: 25 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
2 postępowania o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy,  
4 postępowania w sprawie podziału nieruchomości. 
Przetargi: w dniu 24.02.2011r. rozpoczęto procedurę przetargowa na sprzedaż 
zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 276/62 o pow. 4563 m2 położonej 
przy ul. Widok 54 w miejscowości Waganiec - cena wywoławcza 150.000 zł. 
W dniu 07.03.201 Ir. dokonano sprzedaży działki nr 269/6 o pow. 0,1874 ha (KW 
WL1 A/00020071/9) położona w obrębie geodezyjnym Waganiec, gm. Waganiec 
użytkownikowi wieczystemu- wartość 11.385 zł. 
Dzierżawa: w dniu 03.01.2011r. przedłużono umowy dzierżawy na okres kolejnych  
3 lat z następującymi dzierżawcami: Zespołem Obsługi Szkół, Gminną Biblioteką 
Publiczną w Wagańcu, Przedsiębiorstwem Handlowo - Nasiennym „ZODAR"  
Sp. z o.o.; w dniu 01.03.2011r. zawarto umowę dzierżawy lokalu użytkowego 
położonego w piwnicy budynku urzędu gminy. 
Sporządzono aneksy do umów dzierżawy i najmu w związku ze zmiana płatnika 
podatku VAT z Urzędu Gminy na Gminę Waganiec. 
Drogi: wydano 2 pozwolenia wejścia na teren dróg gminnych w celu wykonania 
przyłączy energetycznych, 1 warunki techniczne na budowę zjazdu z działki na 
drogę gminną, 2 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie  
w drodze urządzenia niezwiązanego z infrastruktura drogową. 
Zatwierdzono projekt ruchu drogowego w miejscowości Brudnowo. Zgłoszono do 
zakładu ubezpieczeń kolizje na drodze gminnej w Arianach.  
Przygotowano poprawki do umowy dotyczącej korzystania przez firmę budująca 
Autostradę A-l z dróg gminnych. 
Dodatkowo: zaktualizowano wykaz mienia komunalnego, prowadzono 
korespondencję z ENERGA OPERATOR dotyczącą podpisania nowych umów oraz 
wyjaśnień dotyczących faktur.  

Na terenie gminy za zgodą Rady Gminy powstaje projekt pod nazwą 
„Przyszłość przed nami - aktywizacja społeczno -zawodowa młodzieży z terenu 
gminy Waganiec". 
Projekt zakłada powołanie 4 Świetlic Wiejskich dla młodzieży w obiektach 
istniejących Remiz Strażackich w miejscowościach: Włoszyca, Sierzchowo, Plebanka, 
Zbrachlin prowadzących działalność wychowawczą, edukacyjną i aktywizującą.  
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Zadaniem świetlic będzie działalność, która umożliwi udzielenie młodzieży pomocy 
w odbudowywaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnym, 
pełnieniu ról społecznych i poruszania się na rynku pracy. W okresie długofalowym 
świetlice będą placówkami inicjującymi nowatorskie przedsięwzięcia, 
dysponującymi wykwalifikowaną kadrą z zakresu aktywizacji społeczno-
zawodowej, wpisującą się na stałe w działalność na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia 
procesów integracji społecznej oraz ograniczenia negatywnych skutków 
wykluczenia społecznego. Działania te realizowane będą w ścisłej współpracy  
z Gminą Waganiec, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Celem projektu będzie 
realizacja działań mających na celu przygotowanie 60 os. w wieku 15-20 lat do 
pełnienia ról społecznych, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwój 
nowych form wsparcia indywidualnego i grupowego na rzecz integracji społeczno-
zawodowej. 
Cele szczegółowe: utworzenie 4 Świetlic Wiejskich, przygotowanie do pełnienia ról 
społecznych poprzez kształtowanie postaw aktywnych, naukę radzenia sobie ze 
stresem, własnymi ograniczeniami i problemami zewnętrznymi, zdobycie 
umiejętności prawidłowego kształtowania własnej ścieżki zawodowej, 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, wypromowanie stosowania nowoczesnych metod aktywizacji 
społeczno-zawodowej młodzieży wiejskiej w woj. Kujawsko - pomorskiego  
w drodze konferencji promocyjno-informacyjnej. 
Wnioskodawca szacuje, że w projekcie weźmie udział 41 chłopców i 19 dziewcząt. 
Rekrutację przeprowadzą członkowie Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Patologii Społecznej, psycholog oraz koordynator projektu. 
Gospodarze świetlic wiejskich przeprowadzą indywidualne rozmowy z młodzieżą i 
ich rodzicami, które zakończą się podpisaniem umów, określających zasady 
współdziałania. Stworzona zostanie lista rezerwowa uczestników projektu, którzy 
będą mogli zastąpić osoby rezygnujące. 
Projekt zakłada: wyposażenie 4 świetlic w sprzęt i umeblowanie niezbędne do 
realizacji projektu, a także kolejnych edycji świetlic. Do każdej świetlicy zakupione 
zostaną 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, drukarka laserowa 
monochromatyczna, 2 stoliki komputerowe, 2 krzesła obrotowe, stojak do flipchara, 
telewizor, odtwarzacz DVD, 5 stołów, 15 krzeseł, 2 regały otwarte, 2 regały 
zamknięte, 2 komody zamykane, stół do tenisa stołowego, czajnik bezprzewodowy, 
router bezprzewodowy, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny, sfinansowany 
zostanie, także koszt abonamentu za: Internet i rocznego RTV. 

Zatrudni czterech gospodarzy świetlic, których zadaniem będzie: 
sporządzanie planów pracy, sprawozdań z działalności świetlic, opracowywanie 
harmonogramu prowadzenia zajęć, opiniowanie kandydatów do pracy w świetlicy, 
zapewnienie uczestnikom bezpiecznych warunków pobytu, prowadzenie pełnej 
dokumentacji świetlicy. Aktywna integracja: obejmuje pomoc w realizowaną  
w ramach podpisanych umów i zakłada: rekrutacja (koordynator, członkowie 
GKRPA i PS w Wagańcu, psycholog) warsztaty i doradztwo -wysokospecjalistyczne  
i kompleksowe oddziaływania wobec uczestników z zakresu aktywizacji społeczno-
zawodowej z ukierunkowaniem na kształtowanie postaw dojrzałości społecznej,  
w celu zapobieżenia lub eliminacji postaw wykluczenia społecznego.  
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Wsparcie będzie polegało na prowadzeniu równolegle w 4 świetlic wiejskich 
poradnictwa podzielonego na 3 moduły: moduł psychospołeczny, moduł 
psychologiczny, moduł edukacyjno-zawodowy, indywidualne zajęcia edukacyjne, 
informatyk, kurs prawa jazdy kategorii, kurs ratownictwa medycznego, zajęcia  
z lektorem j. angielskiego, kurs młodszego ratownika, kurs kosmetyczki. 

 
 Następnie zakresie działalności gospodarczej - liczba wydanych zaświadczeń 
o wpisie do ewidencji dz. gosp. 20; liczba wydanych decyzji o wykreśleniu z ew. 
dział. gosp. 10, liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6, w 
tym jednorazowych 1. 
W dalszej części wypowiedzi Wójt – przedstawił realizacje wniosków z III i IV sesji:  
Wnioski zgłoszone przez radnego M.Kołowrockiego: dołączyć do obwodu 
Brudnowo, Konstantynowo sołectwo Wiktoryn, wówczas byłby obwód 
dwumandatowy. Dokonać przeglądu wszystkich dróg na terenie gminy, przez 
wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.  
Objazd wszystkich szkół i trasy autokaru szkolnego przez Komisję Oświaty.  
Realizacja wniosku sołtysa Konstantynowa, J.Wiwatowskiego w celu kontrolowania 
przywożonego materiału na drogi gminne, przez radnych, sołtysów lub powołaną 
do tego celu komisję. 
Wójt – poinformował, że nie odpowie, że wszystkie zostały zrealizowane, gdyż są 
one długoterminowe. 
 
Wnioski zgłoszone przez radnego W.Maruta: właściwe oznakowanie miejscowości 
Wiktoryn, Brudnowo. Naprawa oświetlenia na skrzyżowaniu w miejscowości 
Wiktoryn Nr 1, i naprawa lampy oświetleniowej nr 101-112 oraz naprawa 
oświetlenia w miejscowości Józefowo ( przy posesji Państwa Andrzejewskich). 
Wójt – stwierdził, ze nie jest w stanie powiedzieć, które lampy zostały naprawione, 
gdyż ma informacje zbiorczą. 
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa N.Zbrachlina H.Szudzik: naprawa mostku przy 
posesji Państwa Lamparskich w m.Zbrachlin i posypanie tego odcinka piaskiem. 
Naprawa mostku na odcinku Kaźmierzyn – Nowy Zbrachlin w kierunku posesji 
Pana Katolik. 
Wójt – poinformował, że jest to droga powiatowa i zgłosił te wnioski do Zarządu 
Dróg Powiatowych. 
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryna W.Sobieraj: zamontowanie dwóch tablic 
sołeckich po obu stronach nowobudowanej autostrady w m.Wiktoryn. 
Wójt – wniosek jest w trakcie realizacji. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego P.Kosika: zamontowanie tablicy ogłoszeniowej  
w m.Sierzchowo, przestawienie starej. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  
o właściwe oznakowanie drogi powiatowej w miejscowości Sierzchowo – centrum. 
Postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły w miejscowości Sierzchowo 
(przy posesji Pana Maciejewskiego). Wystosować pisma do właścicieli rowów 
melioracyjnych o wyczyszczenie ich i dbanie przez cały okres wzdłuż linii 
melioracyjnej, tam gdzie one przylegają. 
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Wójt – stwierdził, że tablice zostały zamówione, czeka na ich realizację. Jeżeli chodzi 
o meliorację to jest to w zakresie właścicieli gruntów i nakazać tego nie może. Wiata 
do realizacji w późniejszym terminie, w budżecie jest ujęte tylko na 2 wiaty,  
a wniosków jest więcej. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka i radną E.Pietrus: odśnieżanie  
ul. Wspólnej  w Wagańcu. 
Wójt – wniosek ten został przyjęty do realizacji, jeżeli wystąpią opady śniegu, to  
w miarę możliwości będzie realizowany.  
 
Wniosek zgłoszony przez radnego R.Zwierzchowskiego: uporządkowanie 
oznakowania na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy (przy posesji Pana 
Olenderskiego) – zlikwidować znak „stop”, a wprowadzić znak „skrzyżowanie 
równorzędne”. 
Wójt – jest to droga powiatowa, ale ta propozycja radnego, uważa, że nic nie zmieni, 
ta zła widoczność pozostanie. Jednak pamięta o tej sprawie i zgłosi komisji, która 
będzie objeżdżała teren w sprawie oznakowania dróg powiatowych.  
 
Wniosek zgłoszony przez sołtys Sierzchowa J.Czekałę: naprawa lamp 
oświetleniowych w m.Sierzchowo ( 5 lamp). 
Wójt – zgłosił tą wymianę lamp, jednak uzyskał informację, że zostaną wykonane  
w późniejszym terminie.  
 
Wniosek zgłoszony przez sołtys Wagańca B.Gajdzińsjką: położenie chodnika wzdłuż 
ul.Dworcowej tj. w kierunku Piekarni i w kierunku dworca PKP – ponowienie 
wniosku z poprzedniej kadencji. 
Wójt – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarząd Dróg zakupił kostkę, która jest 
na placu przy budynku Urzędu. Jeżeli Rada zgodzi się na kwotę ok. 14-16 tys. zł ma 
wykonać projekt, to będzie to wykonane. 
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Niszczew T.Jóźwiaka: zamontowanie oświetlenia 
na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy. 
Wójt – wniosek do realizacji.  
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Włoszycy E.Marciniak: założenie wiaty przy 
sklepie w miejscowości Włoszyca. Odwodnienie rowów w miejscowości Włoszyca 
wzdłuż drogi. 
Wójt – jeżeli chodzi o wiatę, to ten wniosek do realizacji o wiatach już mówił jak to 
wygląda, natomiast odwodnienie również do realizacji.  
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Siutkowa J.Urbańskiego: udrożnienie rowów przy 
drodze krajowej E-1 w miejscowości Siutkowo. Usprawnić sprawę zgłaszania 
potrzeby odśnieżania dróg na terenie gminy, podanie osób do kontaktu. 
Wójt – w sprawie odśnieżania do kontaktu jest udostępniony telefon Wójta – 
602 609 461, i z-cy Wójta  694 568 972. W sprawie tych rowów przy drodze krajowej 
są prowadzone rozmowy o skorygowaniu tych rowów z melioracją. 
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Wniosek zgłoszony przez radnego W.Stefańskiego: zamontowanie zegarów do 
regulacji pracy oświetlenia ulicznego i zdemontowanie fotokomórek. 
Wójt – jeżeli chodzi o te zegary, to dowiadywał się i wygląda, to tak: zegar jest  
w granicach 680 – 720 zł, do tego przyjazd ekipy w Energa ok. 1.000 zł, i są to dużo 
wyższe koszty, niż te jo których radny wspominał wcześniej. 
 
Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy M.Dyko: uporządkowanie 
sprawy odśnieżania na terenie gminy pod względem kolejności  
i pierwszeństwa, a w dalszej kolejności w miarę możliwości prywatne odcinki, tam 
gdzie są sytuacje wyjątkowe. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  
o utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym – uporządkować odśnieżanie. 
Wójt – sprawa ta jest uporządkowana.  
 
Następnie wnioski z IV sesji Rady Gminy: 
Wniosek zgłoszony przez Sołtys Józefowa H.Kułakowską: zabezpieczenie rowów 
przy drogach w barierki. 
Wójt – wniosek nie został zrealizowany, gdyż nie wiedział dokładnie gdzie ma być 
to wykonane. 
 
Sołtys Kułakowska – poinformowała, że jest to przy posesji Państwa Baryza, 
Urbańskich i Zielińskich. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego W.Góralskiego: remont dróg w m.Nowy 
Zbrachlin, Bertowo, Włoszyca, jest to trasa dowozu dzieci autokarem do szkoły. 
Wójt – wniosek jest do realizacji, jak poprawią się warunki atmosferyczne. 
 
Wniosek zgłoszony przez Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski: postawienie wiaty  
w miejscowości Ariany. 
Wójt – stwierdził, że jak już wspomniał w budżecie są ujete środki na 2 wiaty, jeżeli 
Rada Gminy będzie przychylna, to w zmianach budżetowych zwiększy środki na 
wykonanie tych wszystkich wiat, tj. 6 zgłoszonych. 
 
Wniosek zgłoszony przez Sołtys Wagańca B.Gajdzińska: utwardzenie ulicy 
Owocowej w Wagańcu, nowopowstałe osiedle po sadzie Pani Wróblewskiej. 
Wójt – tak jak w poprzednich wnioskach o naprawę dróg, wniosek ten jest do 
realizacji , jak poprawi się pogoda. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowak: zdemontowanie nieczynnego hydrantu  
w m.Kaźmierzyn, znajdującego się na skrzyżowaniu przy sklepie Pana Bróżka. 
Wójt – wniosek do realizacji, będzie on w najbliższym czasie zrealizowany. 
 
Wniosek zgłoszony przez radny M.Kołowrocki: dokończenie remontu drogi Nr 160 
506C w m.Konstantynowo. 
Wójt – wniosek do realizacji w późniejszym terminie. 
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Wniosek zgłoszony przez Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski: zabezpieczenie 
kanału w miejscowości Stary Zbrachlin po obu stronach drogi. Modernizacja 
oświetlenia w m.Starym Zbrachlin. 
Wójt – oświetlenie będzie rozważane po budowie autostrady, zabezpieczenie 
mostku do realizacji. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego P.Kosik: umieszczenie w m.Waganiec na 
skrzyżowaniu przy stawie znaku z oznaczeniem kierunku miejscowości Sierzchowo 
i Raciążek. 
Wójt – wniosek do realizacji. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego W.Marut: ponowienie wniosku o oznakowanie 
miejscowości Brudnowo, Wiktoryn zjazd z drogi krajowej E1.  
Wójt – na ten temat będzie rozmawiał z przedstawicielem autostrady i poruszy tą 
sprawę.  
 
Wniosek zgłoszony Sołtys Bertowa P.Kuliński: ustawienie znaku ograniczenie 
tonażu w m.Nowy Zbrachlin - Bertowo, oraz oznakowanie miejscowości Bertowo. 
Wójt – wniosek zrealizowany, jeżeli chodzi o tonaż, znak jest, natomiast pozostała 
część wniosku pozostaje do realizacji. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego W.Stefański: postawienie wiaty w m.Włoszyca.  
Wójt – jak wcześniej wspomniał nt. wiat, jest ich 6 do realizacji, natomiast obecnie  
w budżecie nie ma tyle środków na ich realizację.  

 
Przewodniczący Rady – podziękował Wójtowi za udzieloną informację. 
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Przewodniczący Rady M.Dyko – otworzył następny punkt przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2011 r.  
Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji, R. Zwierzchowskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r., 
jaki na posiedzeniu ustaliła komisja. 
I kwartał 2011 r. 

1. Opracowanie planu pracy oraz planu kontroli komisji na rok 2011. 
2. Opiniowanie inwestycji na terenie Gminy Waganiec. 

II kwartał 2011 r. 
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za rok 2010. 
4. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia względnie nie udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy. 
5. Ocena skuteczności Urzędu Gminy i podległych mu jednostek w pozyskiwaniu 

funduszy, z zewnątrz oraz kontrola rozdziału środków budżetowych na działalność 
organizacji, stowarzyszeń pożytku publicznego. 

6. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2010 rok. 
III kwartał 2011 r. 

7. Opiniowanie realizacji wieloletnich inwestycji w oświacie. 
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8. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2011. 
9. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2011. 
10. Analiza realizacji Strategii Rozwoju Gminy Waganiec 2007-2013. 

IV kwartał 2011 r. 
11. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat na rok 2012. 
12. Analiza projektu budżetu Gminny na rok 2012 
13. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za 2011 rok. 

Cały rok  
14. Opiniowanie projektów uchwał 
15. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone komisji. 

  
Następnie przedstawił plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 
I kwartał 2011 r. 

1. Kontrola stanu dróg na terenie gminy Waganiec. 
II kwartał 2011 r. 

2. Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Wójta Gminy. 
3. Kontrola stanu mienia komunalnego Gminy. 
4. Kontrola decyzji o umorzeniach podatkowych dla osób fizycznych i prawnych. 
5. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
6. Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
III kwartał 2011 r. 

7. Kontrola funkcjonowania autobusów szkolnych i dowozu dzieci do szkół. 
8. Kontrola wykonania remontów i inwestycji. 
9. Kontrola realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za I półrocze 2011 

roku. 
10. Kontrola funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej 
11. Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe dyrektorów szkół i dokształcania 

nauczycieli w I półroczu 2011 r. 
12. Kontrola wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół działających na 

terenie gminy Waganiec. 
13. Kontrola stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2011-2012 wraz z Komisją 

Oświaty. 
VI kwartał 2011 r. 

14. Kontrola remontów obiektów gminnych. 
15. Kontrola wydatków rzeczowych Urzędu Gminy. 
16. Kontrola realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za   II  półrocze 2011 

roku. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował za udzielona informację, otworzył dyskusję. 
 
Następnie w związku z brakiem uwag i zapytań z sali zamknął dyskusję i odczytał 
projekt uchwały sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2011 r. wraz z załącznikami poddając jego treść pod głosowanie - projekt uchwały 

stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/20/11  

w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r. - 

stanowi ona zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad.7 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2011 
rok. 
Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego, J. Różańskiemu. 
Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że wspólnie z członkami komisji 
ustalili plan pracy na 2011 r.:  
I kwartał 2011 r. 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 r. 
2. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
3. Kontrola dróg gminnych na terenie gminy Waganiec – wyjazd w teren. 

II kwartał 2011 r. 
4. Zapoznanie się z decyzjami o umorzeniach podatkowych. 
5. Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
6. Sprawozdanie z pracy komisji za 2010 rok. 
7. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

III kwartał 2011 r. 
8. Zapoznanie się ze stanem obiektów szkolnych przed rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego 2011/2012 - wyjazd w teren wspólnie z Komisją Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. 

9. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. 
10. Zapoznanie się z planem zadań inwestycyjnych na 2012 r. 
11. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
12. Ocena ładu i porządku na terenie gminy – wyjazd w teren. 

VI kwartał 2011 r. 
13. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat - analiza założeń do budżetu gminy 

Waganiec na 2012 rok. 
14. Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
15. Ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy Waganiec - wyjazd w 

teren. 
16. Zapoznanie się z informacją o formach i wysokości pozyskanych środków na 

inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych. 
17. Ocena projektu budżetu gminy na 2012 rok. 
18. Analiza wykonania inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2011 r. 

Cały rok 
19. Inne sprawy wynikające z potrzeb w ciągu roku. 

 
Przewodniczący Rady - poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, W. Stefańskiego.  
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił plan pracy komisji na 2011 r., który wspólnie 
z komisją ustalony został na posiedzeniu w dniu 26.01.2011 r. 
I kwartał 2011 r. 

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r. 
2. Przegląd funkcjonowania przedszkoli i szkół na terenie Gminy Waganiec - 

wyjazd w teren. 
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II kwartał 2011 r. 
3. Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok 
4. Wysłuchanie informacji o stanie zdrowia i opieki medycznej dzieci  

i młodzieży w szkołach na terenie naszej gminy. 
5. Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
6. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2010. 
7. Przegląd szkół po zakończeniu roku szkolnego - wyjazd w teren. 

III kwartał 2011 r. 
8. Analiza funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
9. Spotkanie z Zarządem Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” Waganiec. 
10. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011r. 
11. Spotkanie z: 

-  Młodzieżową Orkiestrą Dętą przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu, 
-  Klubem Seniora  „Mimoza” w Wagańcu 

12. Spotkanie z dyrektorami szkół i ocena stanu szkół przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego – wyjazd w teren. 

13. Wysłuchanie informacji o dalszych działaniach w sprawie renowacji Kościółka 
w Przypuście – spotkanie z właścicielem (parafia nieszawska) oraz Wójtem 
Gminy Waganiec. 

IV kwartał 2011 r. 
14. Analiza działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności 

w zakresie dożywiania dzieci. 
15. Projekt budżetu gminy na 2012 rok – analiza, wnioski 
16. Opiniowanie stawek podatkowych oraz innych opłat na 2012 rok 
17. Analiza projektów planów organizacyjnych szkół na rok 2011/2012. 

Cały rok 
18. Inne sprawy wynikające z potrzeb w ciągu roku. 

 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, M. Grzegórskiego. 
 
Przewodniczący Komisji – poinformował, że na posiedzeniu Komisja jednogłośnie 
przyjęła plan pracy komisji na 2011 r. 
I kwartał 2011 r. 

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r. 
Omówienie stanu melioracji na terenie gminy. 

2. Sprawdzenie dzikich wysypisk na terenie gminy – wyjazd w teren. 
3. Prace nad możliwością zawiązania Spółki Wodnej. 

II kwartał 2011 r. 
4. Ocena remontu dróg na terenie Gminy Waganiec po okresie zimowym łącznie 

z usunięciem poboczy i krzewów. 
5. Sprawdzenie hydrantów i drożności przepustów na terenie Gminy Waganiec- 

wyjazd w teren z pracownikiem Urzędu. 
6. Ocena wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
7. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2010 r. 
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8. Zapoznanie się z informacją nt. funkcjonowania oczyszczalni ścieków w 2010 
r. – wyjazd w teren. 

9. Informacje o budowach dróg gminnych i ścieżek rowerowych. 
III kwartał 2011 r. 

10. Ocena terenu gminy pod względem ładu i porządku, w tym ocena stanu 
przystanków autobusowych i szkolnych oraz punktów selektywnej zbiórki 
odpadów. 

11. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 
12. Dożynki Gminne: wytypowanie starostów dożynkowych, powołanie 

Komitetu Dożynkowego. 
IV kwartał 2011 r. 

13. Informacja o realizacji remontu dróg i budżetu przeznaczonego na ten cel. 
14. Ocena stanu przygotowania do sezonu zimowego (piasek, sól) na drogach  

i skrzyżowaniach gminnych. 
Zapoznanie się z informacją o środkach przeznaczonych na odśnieżanie. 

15. Opiniowanie stawek podatkowych oraz innych opłat na 2012 rok. 
16. Ocena projektu budżetu gminu na 2012 rok. 

Cały rok 
17. Inne sprawy wynikające z potrzeb w ciągu roku. 

 
Przewodniczący Rady w związku z brakiem dyskusji z sali odczytał projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok wraz z 
załącznikami i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem – projekt uchwały stanowi zał. 

nr 4 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/21/11  

w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok - 

stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu tj. podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2011 r.  
i poinformował, że będzie on uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy 
organów gminy. 
 
I kwartał 2011 r. 

1. Uchwalenie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2011 
rok. 

2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2010 rok. 

3. Informacja o działalności Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. 
4. Informacja o stanie dróg na terenie gminy. 
5. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 
6. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. 
7. Podjęcie uchwał wynikających z bieżącej pracy Rady Gminy. 
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8. Raport Wójta Gminy w sprawie wykonania Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Waganiec. 

II kwartał 2011 r. 
9. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy informacja z wykonania budżetu za 2010 

rok-absolutorium. 
10. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 
11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2010 rok. 
12. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy za 2010 rok. 
13. Sprawozdanie z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za okres 

III kadencji w latach 2007 - 2010. 
14. Informacja o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

 
15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publ.za 2010 r. 

16. Informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2010 rok. 
17. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2010 roku. 
18. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. 
19. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok. 
20. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2010 rok. 
21. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. 
22. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2010 rok. 
23. Podjęcie uchwał wynikających z bieżącej pracy Rady Gminy. 

III kwartał 2011 r. 
24. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok. 
25. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. 
26. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
27. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/11  

z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego i egzaminu 
gimnazjalnego. 

28. Założenia do projektu budżetu na 2012 rok 
29. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 
30. Podjęcie uchwał wynikających z bieżącej pracy Rady Gminy 
31. Informacja o działalności komunalnej w gminie. 
32. Realizacja zadań inwestycyjnych na 2011 rok. 
33. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, 

pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych 
gminy. 

IV kwartał 2011 r. 
34. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 
35. Uchwalenie stawek podatkowych i opłat na 2012 rok. 
36. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok. 
37. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok. 
38. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. 
39. Podjęcie uchwał wynikających z bieżącej pracy Rady Gminy 
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Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali odczytał projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok i poddał jej treść 
pod głosowanie – projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/22/11  
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok - stanowi ona zał. nr 7 do 

niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 

Przewodniczący Rady - otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na 
terenie Gminy Waganiec. 

Wójt – poinformował, że w związku z upływem w miesiącu marcu 2011 r. IV 
kadencji działania jednostek pomocniczych Gminy Waganiec zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję 2011 – 2015. 
Następnie wspólnie z sołtysami ustalił harmonogram tych wyborów – stanowi on 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali, odczytał projekt 
uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na 
terenie Gminy Waganiec i zarządził głosowanie nad jej treścią – projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/23/11  

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie 

Gminy Waganiec - stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.10 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Waganiec na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. Poprosił Wójta 
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

Wójt – poinformował, że ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość 
wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych na realizacje zadań przez 
poszczególne sołectwa. 
Zgodnie z ustawą, sołectwa mogą pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki 
na przedsięwzięcia, które zostaną zgłoszone, jako inicjatywa mieszkańców. Muszą 
one służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Warunkiem przyznania środków jest złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. 
Stosownie do art. 1 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga  
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę, albo nie wyraża zgody na 
wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Podjęta decyzja skutkuje w planie 
budżetowym na 2012 r.  
Ustawodawca przewidział możliwość uzyskania dotacji z budżetu państwa na 
refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego – maksymalna 
kwota dofinansowania wynosi 30% poniesionych wydatków. Kwoty dofinansowania 
umieszczone są w budżecie Państwa na dany rok. 
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Wysokość funduszu na jedno sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców i nie 
może przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej na dany rok budżetowy. 
Kwota bazowa to kwota dochodów bieżących w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy ustalona na podstawie wykonania budżetu za rok poprzedzający rok 
budżetowy o dwa lata. Na rok budżetowy 2012 do wyliczenia podstawą będą dane  
z roku 2010.  
Przedstawił również wyliczenie szacunkowej wysokości funduszu sołeckiego 
przypadającego na dane sołectwo w roku 2012 – stanowi ono zał. Nr 11 do protokołu. 
Poinformował, że radni w materiałach otrzymali również ustawę z dnia 20 lutego 
2009 r. o funduszu sołeckim – stanowi ona zł. nr 12 do protokołu. 

Przewodniczący Rady – poinformował, że należy spróbować, może to się uda. 
Uważa, że na pewno będą pomysły, które można zrealizować i dużo w sołectwach 
wykonać, otworzył dyskusję.  

Sołtys Józefowa H.Kułkowska – zwróciła się z zapytaniem, co będzie z tymi 
kwotami, jeżeli sołectwo nie wykorzysta w danym roku, czy one się skumulują  
i w następny roku będą większe? 

Wójt – pieniądze te są z budżetu gminy i nie przechodzą na następny rok. Działa to 
w ramach jednorocznego budżetu.  

Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że nie są to zawrotne kwoty, ale 
znaczące. Jeżeli zostali wybrani, jako sołtysi, to po to, aby coś robić dla sołectw i aby 
ten fundusz również wykorzystać. Można wykorzystać zgodnie ze strategią gminy, 
lub postawić wiaty, wyremontować obiekty publiczne, ławki, zieleńce, parkingi  
i inne. 

Sołtys Brudnowa i radny M.Kołowrocki – stwierdził, że słyszy się nieraz, że nic się 
nie robi w sołectwach, uważa, że gmina zyska tez procentowo, rozumie, że to będzie 
więcej pracy dla Pani Skarbnik i Wójta Gminy. 

Skarbnik poinformowała, że to nie oni, tylko sołtysi będą mieli więcej pracy poprzez 
przygotowanie wniosków, rozliczanie faktur i inne, i to wszystko spada na sołtysów 
i rady sołeckie. 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali, odczytał projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Waganiec na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki i zarządził głosowanie 
nad jej treścią – projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/24/11  

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na 

rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki - stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego 

protokołu. 
Ad.11 
Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu tj. podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Waganiec 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej Tytuł projektu Przyszłość przed nami- aktywizacja 
społeczno – zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec.  
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Powitał radnego powiatowego M.Włocha. Poprosił Wójta o zabranie głosu. 
 
Wójt – poinformował, że ten Program pochodzi z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludziki pod tytułem „ Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno – zawodowa 
młodzieży z terenu gminy Waganiec”. W materiałach radni otrzymali kserokopie 
wniosku o dofinansowanie projektu, dlatego zapoznali się z charakterystyką tego 
projektu – stanowi on zał. Nr 15 do protokołu 

 
W przedstawionej informacji z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym bardzo 
szczegółowo opisał działanie tego projektu, przypomni tylko, że zajęcia będą 
odbywały się w czterech remizach na terenie gminy: Zbrachlin, Plebanka, 
Sierzchowo i Włoszyca. Udział będzie brała młodzież w wieku od 15 do 20 lat,  
i będzie trwał ten program od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r. Młodzież będzie miała 
różne zajęcia, zakładane jest, że będzie uczęszczało po 15 osób, z tego 3 osoby będą 
mogły zdobyć kurs prawa jazdy, 2 osoby kurs ratownika, 2 osoby młodszego 
ratownika wodnego, będą też zajęcia nauki j.angielskiego. Dlatego zwraca się do 
Rady Gminy o pozwolenie na uruchomienie tego programu. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu radnego powiatowego M.Włocha. 
 
Radny Powiatowy M.Włoch – poinformował, że raczej prosiłby o pytania, na które 
postara się odpowiedzieć. 
Jeżeli chodzi o ten projekt, to powstały placówki, świetlice wiejskie, jako remizy 
strażackie. O projekcie nie będzie mówił, gdyż materiały radni otrzymali.  
Poinformował, że 70% beneficjentów musi zakończyć ten kurs, tych możliwości jest 
bardzo dużo. Projekt jest bez wkładu własnego, jednak potrzebne będą przesunięcia 
budżetowe, zanim przejdzie I transza, i nie należy się obawiać, gdyż te pieniądze na 
pewno wpłyną. Jednak, jeśli uczestnicy nie zakończą tego projektu, to te środki 
będzie trzeba oddać. 
  
 Przewodniczący Rady – stwierdził, że Ci opiekunowie będą mieli dużą 
odpowiedzialność, aby ten projekt był ukończony. 
 

Radny Powiatowy – opiekunami są przedstawiciele strażnic, wytypowani przez 
straż i opiekunowie z wykształceniem pedagogicznym. Młodzież może uczęszczać z 
miejscowości pobliskich dla wszystkich mieszkańców gminy spełniających warunki 
jak podopieczni GOPS. 
 
Radna E.Pietrus – opuściła obrady. 
 

Sołtys Sierzchowa J.Czekała – stwierdziła, że jak to działa, jeśli ona, jako sołtys nic 
nie wie, i wiedzą tylko niektórzy mieszkańcy. Powinno być to nagłośnione. 
 
M.Włoch- stwierdził, że było to nagłośnione wśród młodzieży w szkołach, poprzez 
pracowników GOPS, jak środowisko strażaków były te osoby typowane. 
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Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali, odczytał projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 
Waganiec projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 
Promocja integracji społecznej Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Tytuł projektu Przyszłość przed nami- 
aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec i zarządził 
głosowanie nad jej treścią – projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/25/11  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Waganiec 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 

Promocja integracji społecznej Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Tytuł projektu Przyszłość przed nami- 

aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec - stanowi 

ona zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady na wniosek radny zarządził 10 min przerwę. 
Ad.12 
Po przerwie Przewodniczący rady wznowił obrady i otworzył punkt zapytania  
i interpelacje radnych, udzielił głosu również sołtysom. 
Następnie udzielił głosu radnemu powiatowemu, M.Włochowi. 
 
Radny, M.Włoch – poinformował, że w jego intencji jest wyremontowanie 
wszystkich dróg powiatowych w gminie Waganiec. Jednak tak nie jest. Jest tylko 
porozumienie z poprzednią Radą na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej  
w kierunku piekarni w Wagańcu.  
Interpelacje kolejne, jakie składał, to po zakończeniu budowy autostrady drogi 
powiatowe do remontu np. Nieszawa - Kawka jest, że będą one przywrócone do 
pierwotnego stanu.  
 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, co będzie z drogą w Przypuście, 
czy nie można pozyskać środków unijnych na jej remont, ta sprawa jest Panu 
radnemu bardzo dobrze znana, gdyż w rozmowach często o tą naprawę 
interweniował. 
 
Radny, M.Włoch – stwierdził, że z wykorzystaniem projektów unijnych jest problem 
droga powinna mieć 12 m szerokości. I przy przygotowaniu dokumentacji tej drogi 
w Przypuści, to należałoby wejść do ogródków przy posesjach. Jeżeli chodzi o tą 
drogę, to należałoby ją tylko utwardzić, pamięta o tym temacie i będzie się starał 
pomóc.  
Przypomniał, że ma dyżury w Urzędzie Gminy w pok. Nr 15 w pierwsze piątki m-ca 
w godz. 1300- 1400. 
 
Obrady opuścił radny J. Brożek. 
Sołtys Józefowa, H.Kułakowska - zgłosiła radnemu powiatowemu wniosek  
w sprawie przepustu w m. Józefowo na drodze powiatowej, który jest uszkodzony, 
jest skarpa, która pozostała po budowie tej drogi.  
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Poruszyła również sprawę braku toalet w Aleksandrowie Kujawskim, gdyż 
załatwiając formalności w Aleksandrowie Kujawskim w Starostwie, Urzędzie 
Miasta, czy Gminy, ZUS wszędzie są toalety pozamykane tylko dla pracowników,  
a interesanci? 
 
Radny, M.Włoch – poinformował, że poruszy ta sprawę. Jeżeli chodzi o naprawę, 
dróg powiatowych, to Starostwo Aleksandrowskie posiada pismo w sprawie 
naprawy dróg i dotyczy to wszystkich dróg powiatowych. 
 
Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik – poinformował, że składała często wnioski  
w sprawie naprawy mostku w N. Zbrachlinie, który jest zarwany, kiedy będzie on 
naprawiony, bo z tego, co wie, to Wójt zgłosiła to do Zarządu Dróg Powiatowych. 
 

Radny, M.Włoch – w zeszłym tygodniu była Pani Starosta na spotkaniu i będą te 
przepusty remontowane. Jeżeli chodzi o drogi, to na 20 km dróg powiatowych są 
środki na remont, jest to bardzo trudne, gdyż każdy radny walczy o swój teren, 
jednak uważa, że chociaż 2 km drogi na terenie gm. Waganiec uda się zrobić. 
 

Sołtys Bertowa, P.Kuliński – poruszył sprawę modernizacji drogi E-1 w Siutkowie 
głównie chodzi o ten zjazd. Jest to doraźnie zrobione i nic nie widać wyjeżdżając  
z drogi powiatowej, jest teraz 100% gorzej i bardziej niebezpiecznie niż było 
poprzednio. 
 
Radny, M.Włoch – potwierdził, że jest to docelowo zrobione i trwają nadal rozmowy 
w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował, że udział w sesji radnemu powiatowemu  
i poinformował, że zaprasza radnego na każde obrady sesji, niestety radny nie 
korzysta z tych zaproszeń, ale rozumie, że ma dużo pracy, będzie również zapraszał 
Panią Starostę Aleksandrowskiego. 
 

Radny, M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy są podpisane umowy, po 
których drogach mogą jeździć samochody pracujące przy autostradzie? 
 
Obrady opuściła radna K.Szczesna. 
Wójt – poinformował, że powiat ma podpisane porozumienie z użytkownikami dróg 
budujących autostradę. Gminy od Kowala do Czerniewic- Brzozy, tych porozumień 
nie mają podpisanych, trwają konsultacje od 3 -4 m-cy. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podjęła tych rozmów, a teraz 
podjął realizator tej inwestycji. Jest zapewnienie Dyrektora Kowalczyka  
z Bydgoszczy, że będzie motywował swoich kierowników do podpisania tego 
porozumienia. 
 
Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik – poinformowała, że wpłynęło pism od 
mieszkańców ul.Kujawskiej N.Zbrachlin w sprawie naprawy oświetlenia, co w tej 
sprawie? 
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Zgłasza również remont drogi ul.Orzechowej i remont drogi za torami wzdłuż sadu 
w Nowym Zbrachlinie. 
 
Wójt - poinformował, że nie może się dogadać z Energetyką i lampy te należy 
zmienić, gdyż nie nadają się do remontu, ale ma umowę z poprzednią Energetyką do 
30 czerwca br. na naprawy doraźne. Jednak interwencje na naprawy doraźne 
oświetlenia ulicznego nie są realizowane.  
 
Przewodniczący Rady – przedstawił kilka wniosków, które otrzymał od 
mieszkańców w trakcie dyżurów: 

1. Ubezpieczenie dróg gminnych. 
2. Obowiązki poszczególnych kierowników komórek. 
3. Planowanie urlopów przez pracowników oraz Wójta. 
4. Chodnik w m.Waganiec (ilość metrów, dokąd). 
5. Sprawa pedagoga w szkołach. 
6. Oczyszczalnia ścieków, pracownicy, czy należą do osób pracujących  

w warunkach szkodliwych. 
7. Zatrudnienie pracownika BHP, czy jest planowane. 
8. Dlaczego Kierownik, GOPS nie ma swojego biura?, są interesanci, którzy mają 

sprawy tylko dla Kierownika GOPS.  
9. Oświetlenie Orlika jest dość wysokie, czy nie można wyłączać wcześniej, jak 

wygląda zatrudnienie animatorów sportu na ten obiekt? 
 

Wójt - poinformował, że na część pytań odpowie natychmiast: drogi dojazdowe nie 
są objęte ubezpieczeniem, natomiast Kierownicy poszczególnych jednostek mają 
określony zakres obowiązków i są one zgodnie z tym wykonywane, plany urlopowe 
pracowników są ujęte w harmonogramie urlopów i co roku są one aktualizowane, 
on, jako Wójt niestety nie może tak zaplanować, gdyż są zobowiązania różnego 
rodzaju, które należy podpisać, odbyć spotkanie i nie uda się tego tak zaplanować, 
uzależnione jest to od inwestycji prowadzonych na terenie gminy i spraw 
administracyjnych. 
W sprawie chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Wagańcu, jest spisane porozumienie  
z Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na wykonanie 
chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku Przepust – 
Waganiec PKP. 
W sprawie pedagoga szkolnego, to Dyrektorzy szkół zatrudniają pracowników,  
z tego, co wie, to nie jest zatrudniony w żadnej szkole.  
Jeżeli chodzi o wysokość opłat za energię elektryczną na Orliku, to niestety jak się 
zbudowało takie boisko, to opłaty są, Orlik jest czynny do godz. 2100, i może 
powiedzieć, że jest bardzo dużo chętnych dzieci, młodzieży i dorosłych osób. 
Umowy z instruktorami są zawarte i harmonogram zajęć jest też uzgodniony,  
o czym wspomniał w przedstawionej informacji z pracy Wójta w okresie 
międzysesyjnym. 
W sprawie pomieszczenia dla Pani Kierownik GOPS, to może stwierdzić, że jest 
pomieszczenie kierownika GOPS w tym budynku, dlaczego Pani kierownik tam nie 
urzęduje, to nie wie, jednak uważa, że jakby interesant chciał przeprowadzić 
rozmowę na osobności, to nie byłoby problemów. 
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Odnośnie pracy w szkodliwych warunkach pracowników Oczyszczalni Ścieków  
i Stacji Uzdatniania Wody, to nie jest w tej chwili w stanie odpowiedzieć, gdyż 
zajmuje się tym Kierownik, sprawdzi to i przedstawi.  
Obsługę BHP prowadzi dla Urzędu Gminy firma KODEX, która obsługuje wszystkie 
sprawy z tym związane.  
 

Radny W.Góralski – zwrócił się z zapytaniem, jeśli dojdzie do skutku zamiana 
gruntów drogi gminnej z Panem Wiatrowskim, to czy ta nowa droga zostanie też 
utwardzona? Tamta na koszt gminy jest utwardzona.   
 
Wójt – droga powinna być przygotowana do użytku mieszkańców, jednak działki te 
nie są jeszcze zagospodarowane, jest to realizacji.  
Obrady opuścił M.Skowroński. 
 

Następnie w związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady na wniosek radnych 
zarządził 10 min przerwę. 
 

Ad.13 
Po przerwie Przewodniczący Rady, wznowił obrady i przeszedł do „wolnych 
wniosków” i udzieli głosu wszystkim obecnym na sali. 
 

Wójt – przedstawił informację nt. pracy w szkodliwych warunkach pracy 
pracowników Oczyszczali Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody – stanowi ona załącznik 

nr 18 do protokołu. 

 

Sołtys Bertowa P.Kuliński – wnosi o złożenie reklamacji w sprawie nowo 
pobudowanej drogi  w m.Bertowo. 
 
Wójt – poinformował, że będzie powołana komisja i sprawdzi nowobudowane 
drogi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił pisma, jako wnioski, które wpłynęły do 
Rady Gminy od mieszkańców, stanowią one załącznik nr 19 do protokołu: 

 
1. Szymański Zdzisław zam. Sierzchowo – naprawa drogi w m.Sierzchowo  

w kierunku cmentarza w Nieszawie i naprawa lampy ulicznej na tej 
drodze ( wniosek złożony w dniu 08.02.2011 r.). 

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 ( wniosek złożony  
w dniu 28.02.2011 r.). 
 



str. 25 

 

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 ( wniosek złożony 
w dniu  22.02.2011 r.).  

4. Radny W.Stefański i Rada Sołecka Włoszycy – remont drogi we Włoszycy 
( wniosek złożony w dniu  16.12.2010 r.)  

5. Radny W.Stefański – zamontowanie tablicy informacyjnej przy Remizie 
OSP we Włoszycy (wniosek złożony w dniu  04.03.2011 r.). 

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, (wniosek złożony w dniu  
04.03.2011 r.). 

 

Radny J.Nowak – składa wniosek o uruchomienie procedury zmierzającej do 
wybudowania chodnika przy drodze powiatowej w Wagańcu, wzdłuż  
ul. Dworcowej . 
 
Radny M.Kołowrocki – ponawia wniosek o wszczęcie procedury zmierzającej do 
połączenia w jeden obwód wybroczy dwumandatowy, miejscowości: Wioktoryn, 
Brudnowo i Konstantynowo . 
 
Radny W.Marut – złożył wnioski 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.  
 
Radny P.Kosik – zwraca się z wnioskiem o 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.  
 

Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – ponawia wniosek o postawienie wiaty  
w m.Wiktoryn (przy Fermie Drobiu) dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół  
w Brudnowie. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – wnosi o uporządkowanie sprawy funkcjonowania 
oświetlenia - kompleksowo na terenie całej gminy (chodzi o czas pracy lamp). 
 
Sołtys H.Kułakowska  – złożyła wnioski o: postawienie tablicy ogłoszeń przy posesji 
Pana Śmiesznego; naprawa kanału przy posesji Państwa Ciotuszyńskich  
w m.Jozefowo. 
  
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – poinformowała, że składa wniosek o wymianę 
słupa energetycznego przy posesji Państwa Melkowskich w Wagańcu. 
 

Sołtys Szpitalki G.Szopa – zgłasza naprawę drogi w m.Szpitalka. 
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Radny W.Stefański  – złożył wnioski 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 – poinformował, że jest 200 tys. na remont dróg do rozdysponowania i w tym 
się mieści wszystko ( materiał i transport). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na V Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 

Wniosek sołtysa Bertowa P.Kulińskiego 
1. Złożenie reklamacji w sprawie nowo pobudowanej drogi w m.Bartowo. 

Wnioski zgłoszone przez Przewodniczącego Rady od mieszkańców:  
2. Szymański Zdzisław zam. Sierzchowo – naprawa drogi w m.Sierzchowo  

w kierunku cmentarza w Nieszawie i naprawa lampy ulicznej na tej drodze.  
3. 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.  

4. 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.  

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

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

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

Wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowak  
8. Uruchomienie procedury zmierzającej do wybudowania chodnika przy 

drodze powiatowej w Wagańcu, wzdłuż ul. Dworcowej . 
Wniosek radnego M.Kołowrockiego 

9. Wszczęcie procedury zmierzającej do połączenia w jeden obwód wybroczy 
dwumandatowy, miejscowości: Wiktoryn, Brudnowo i Konstantynowo. 

Wnioski radnego W.Maruta  
10. Naprawę lamy w m.Józefowo (za posesją Państwa Centkowskich) . 
11. Postawienie tablicy informacyjnej za torami w II końcu m.Józefowo. 
12. Zabezpieczenie mostku przy kanale przy posesji Państwa Smykowskich.  

Wniosek zgłoszony przez radnego P.Kosika 
13. 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 sołtys Wiktoryna W.Sobieraj  
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14. Postawienie wiaty w m.Wiktoryn (przy Fermie Drobiu) dla dzieci 
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Brudnowie. 

Wniosek sołtys N.Zbrachlina H.Szudzuik  
15. Uporządkowanie sprawy funkcjonowania oświetlenia - kompleksowo na 

terenie całej gminy (chodzi o czas pracy lamp). 
Wnioski sołtys H.Kułakowskiej   

16. Postawienie tablicy ogłoszeń przy posesji Pana Śmiesznego. 
17. Naprawa kanału przy posesji Państwa Ciotuszyńskich w m.Jozefowo. 

Wniosek sołtys Wagańca B.Gajdzińskiej  
18. Wymiana słupa energetycznego przy posesji Państwa Melkowskich  

w Wagańcu. 
Wniosek sołtysa Szpitalki G.Szopa  

19. Naprawa drogi w m.Szpitalka. 
Wnioski radny W.Stefański   

20. Naprawę lampy Nr 101/10/99 w m.Bertowo. 
21. Wyrównanie drogi na odcinku Włoszyca w kierunku Lubania. 
22. Naprawa przepustów w m.Byzie 
23. Udrożnienie przepustów przy sklepie we Włoszycy. 

 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawione wnioski.  
 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – jednogłośnie przyjęła przedstawione 

wnioski z V sesji Rady Gminy. 

 

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. 
 

Przewodniczący Rady – zarządził reasumpcję głosowania nad wycofaniem 
wniosków zgłoszonych na V sesji związanych z naprawami lamp ulicznych  
i oświetleniem gminy. 
 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta 

Gminy zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Ad.11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady V Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1620              
 

Protokołowała:                       


