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Ad.1 

Otwarcia obrad XI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych  
i zaproszonych gości: Wójta Gminy Piotra Marciniaka, Skarbnika Gminy Danutę 
Roszko, Radcę Prawnego Agnieszkę Wiśniewską. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady M.Dyko – poinformował, że sesja została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Pana Piotra Marciniaka. Głównym 
powodem zwołania Sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest 
potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r. i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017. 
 
Następnie przedstawił wniosek, który wpłynął w sprawie zwołania Sesji - stanowi on 

również załącznik nr 2 do protokołu. 

 
Nawiązując do projektu porządku obrad, poprosił Radę Gminy o wyrażenie 
stanowiska w tym zakresie. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XI nadzwyczajnej, Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec  
i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2011-2017. 

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

6. Zamknięcie XI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 
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Ad.3 

Przewodniczący Rady M.Dyko przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radna E.Pietrus zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego . 
 
Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.  
Poprosił Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że ten temat rozpoczął się za poprzedniej kadencji 
Rady Gminy. Stwierdził, że w skrócie przypomni zarys tematyki, która w dniu 
dzisiejszym znajduje finał.  

W 2009 r. podjął decyzję zezwalającą na wycinkę drzew  
w pasie autostrady i zaowocowało to tym, że w tym czasie obowiązywała ustawa  
o nakładaniu opłat za wycinkę drzew i nakładanie obowiązku rekompensaty – 
przyrodniczej do obszarów, gdzie te drzewa były wycinane. Ta decyzja 
zaowocowała, nakładaniem opłat na inwestora, czyli Generalną Dyrekcję Budowy 
Dróg i Autostrad w wysokości ok. 16 – 17 mln., te pieniądze trafiły do budżetu 
gminy, w 2010 r. Budżet ten się wówczas zwiększył, jednak tych pieniędzy obecnie 
już gmina nie ma.  Ustawa o ochronie środowiska nakłada pewien próg 
pozyskiwania pożytku dla gmin. Z tych opłat, a nie całorocznym wskaźnikiem 
ustalanym przez Ministerstwo Środowiska z tych 17 mln, pozostało ok. 1 mln. 
Pozostałe pieniądze zostały odprowadzone do Wojewódzkiego Funduszu, z tą 
dyspozycją, że jeżeli zmienią się przepisy, to powrócą one do gmin. W takiej sytuacji 
znalazły się Gminy: Aleksandrów Kujawski, Raciążek, Lubanie, Włocławek, Brześć 
Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń. 
Były to duże pieniądze dla gmin w zależności od obszarów. Te gminy, o których 
wspomniał zebrały się i zaczęły negocjować z Urzędem Marszałkowskim. 
Przypomniał, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podlega obecnie pod 
Marszałka, a wcześnie podlegał Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska  
i Gospodarski Wodnej i Premierowi.  
Rozmowy polegały na tym, aby chociaż część tych pieniędzy odzyskać. Marszałek 
podjął temat i efektem było porozumienie spisane na spotkaniu w Kłóbce, to było 
takie przyrzeczenie, że Marszałek zwróci cześć tych pieniędzy, o które gminy 
wnioskowały. 
Problem powstał natury technicznej, gdyż operatem tych pieniędzy jak wspomniał 
był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  
a z kolei ich regulamin, który obowiązywał uniemożliwiał takie dysponowanie 
środkami dla gmin. 
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Gminy złożyły propozycje jak te kwoty wykorzystać, ale niestety Rada Nadzorcza 
tego Funduszu odrzuciła te propozycje.  
Zawarte zostało z Marszałkiem kolejne porozumienie, w którym się zobowiązał,  
że w przeciągu 2011 r. znajdzie sposób na przekazanie tych pieniędzy gminom. 
Marszałek na spotkani w kwietniu 2011 r. zaproponował, że 5-% tych środków 
przekazanych będzie nadal do wzięcia przez samorządy. Zaproponował, aby zrobić 
to nie przez Wojewódzki Fundusz, tylko przez program przygotowany przez 
Marszałka. Warunkiem tego programu było sporządzenie operatu terenów 
przyrodniczych i ekologicznych na obszarze działania autostrady. Został powołany 
Zespół Exportów, przez którzy to opracowanie przygotowali. Zostało to 
zaakceptowane i na przełomie m-ca września miały być te pieniądze przygotowane.  

W dniu dzisiejszym Rada Gminy musi podjąć decyzję, aby zaktualizować 
programy finansowe i jednocześnie wprowadzić pewne kwoty do budżetu gminy, 
aby na tej podstawie U. Marszałkowski mógł na swojej Sesji, która odbędzie się  
w przyszłym tygodniu podjąć decyzję, i dlatego taka forma tej naszej Sesji w dniu 
dzisiejszym, aby można te kwoty, które były wymieniane wprowadzić. Te kwoty nie 
mogą być wydatkowane dowolnie. W ślad za tym porozumieniem zawarty został  
w formie aneksu do tego porozumienia, pakiet czynności i rzeczy, które te pieniądze 
mogą finansować. 

W przypadku Gminy Waganiec wybrał sześć takich pozycji, które w okresie 
2011-2014 r. zostaną zrealizowane następujące zadania: 
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 
Kaźmierzyn i Ariany, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej  
w Sierzchowie, Kaźmierzynie, 
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie, 
- termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, 
ul. Dworcowa 3,5,7,9 M1, 
- termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5, 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Całość tego pakietu dofinansowanie wyniesie ok. 6 mln zł. 
W tym przypadku sposób finansowania, to 25% pochodzi z budżetu gminy,  
70% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 %.  
Ogólnie jakby przyjąć wszystkie zadania i te wartości, które zostały przyjęte, 
oczywiście tam gdzie jest dokładnie podane, precyzyjne kwoty jak kanalizacja, to 
gmina powinna operować kwotą ok. 8.129.566 zł. 
Te kwoty są zawarte w proponowanych zmianach do budżetu. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem, czy dobrze zrozumiał, że I etap 
kanalizacji jest zrealizowany? I te środki zostają w tej pozycji? 
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Wójt – stwierdził, że te środki pozostają tylko z konkretnym przeznaczeniem, będą 
one w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i będzie 
można stopniowo z nich korzystać. 
 

Radny W.Marut – zwrócił się z zapytaniem czy będzie można z tych środków 
przeznaczyć na termomodernizacje w szkole w Brudnowie i Niszczewach? 
 
Wójt – poinformował, że tak, jest to jednak temat na przyszłe dyskusje w tym gronie. 
 
Przewodniczący Rady - poprosił Skarbnika Gminy, D.Roszko o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały. 
  
Skarbnik Gminy – poinformował, że Wójt odniósł się do wieloletnich zadań, dlatego 
tez przedstawi bieżące zmiany w tegorocznym budżecie: 
Dochody 
Dział 750 – Administracja publiczna - wprowadzono do budżetu kwotę 1.000 zł 
otrzymaną w formie darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację 
dożynek gminnych. Zarówno ZHU B. Rakowski ze Zbrachlina jak i Kujawski Bank 
Spółdzielczy Aleksandrów Kuj. wpłacili po 500 zł. 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz 
sądownictwa. Wybory do Sejmu i Senatu - decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 03 października 2011 r. została przyznana 
dotacja celowa w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 
członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentarnych 
zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono o 208.500 zł kwoty planowane do 
pozyskania w ramach zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT naliczonego  
w fakturach dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna - Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia  
20 września 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 190 zł z przeznaczeniem 
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wystawił promesę udzielenia 
dotacji w kwocie 16.704 zł na przedsięwzięcie pn. „Transport i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych 
na terenie Gminy Waganiec". 

Wycofano z budżetu kwotę 75.000 zł planowaną do pozyskania od 
mieszkańców gminy zainteresowanych wybudowaniem na ich posesji oczyszczalni 
przydomowych. 
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Na podstawie aneksu z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia zawartego 
w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. 
„Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-
pomorskiego w związku z budową autostrady A1" wprowadzono do tegorocznego 
budżetu nowe źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wycofując środki własne w kwocie 208.500 zł 
wprowadzono kwotę 194.600 zł, jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 13.900 zł, jako dofinansowanie z budżetu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Wydatki 
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na 
opłacenie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na kompleksową 
przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie należy zwiększyć 
zaplanowaną w tegorocznym budżecie kwotę 10.000 zł do 42.927 zł. 

Poszukując kwot na wspomnianą dokumentację zmniejszono o 5.000 zł środki 
zaplanowane na zakup materiałów do utrzymania Stacji Uzdatniania Wody i sieci 
wodociągowej jak również o 12.000 zł środki na zakup pompy do ujęcia wody  
w Starym Zbrachlinie. 
 
Dział 710 - Działalność usługowa - wycofano również z budżetu kwotę 5.000 zł 
przewidzianą na sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna - w ramach planu finansowego zadania 
zleconego, czyli finansowanego w całości, a dotacji celowej, z zakresu Urzędu Stanu 
Cywilnego i Obrony Cywilnej dokonano przemieszczenia środków pomiędzy 
poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 5.666 zł. 
Kwota zostanie wykorzystana na zakup nowych programów komputerowych. 

Zwiększono o 1.800 zł kwoty na tzw. promocję jednostek samorządu 
terytorialnego, która obejmuje różnego rodzaju imprezy gminne. 

Na opłacenie kosztów wykonania strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
zwiększono dotychczasowe kwoty o 3.200 zł przemieszczając z poz. zakup 
materiałów, tez w dziale orkiestry. 

 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej - na opłacenie kosztów postępowania 
sądowego i egzekucyjnego zwiększono środki o kwotę 2.000 zł, pozyskując z kwot 
zaplanowanych w Urzędzie Gminy na opłacenie składek na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liczne tytuły wykonawcze kierowane do 
wydziałów egzekucyjnych urzędów skarbowych oraz do wydziałów ksiąg 
wieczystych o dokonanie wpisów hipotek przymusowych wobec osób uchylających 
się od płacenia podatków wymagają znacznych kwot. 
 
Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza - 
realizując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 15 września 2011 r. 
zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej o 6.300 zł na wykonanie naprawy 
instalacji grzewczej w kotłowni szkolnej. 
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Zaplanowaną w budżecie kwotę 5.000 zł powiększono o 3.000 zł. Łączna 
kwota 8.000 zł pozwoli na opłacenie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego 
do budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 27 września 2011 r. wniosła 
o dokonanie zmiany przeznaczenia kwoty 6.600 zł zaplanowanej w ramach dowozu 
uczniów do szkół z poz. zakup usług do poz. zakup materiałów 6.500 zł oraz 100 zł 
do poz. zakup usług zdrowotnych. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na 
opłacenie kosztów badań lekarskich i psychologicznych kierowcy oraz na wymianę 
uszkodzonych części autobusu szkolnego. Ponadto kwotę 300 zł przemieszczono z 
poz. podróże służbowe do poz. szkolenia pracowników w ramach planu 
finansowego Zespołu Obsługi Szkół. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół kolejnym pismem z dnia 27 września  
2011 r. poinformowała o zmianach planów finansowych poszczególnych placówek 
oświatowych, o które wnieśli dyrektorzy tych placówek. Na pokrycie kosztów 
zakupu oleju opałowego dla SP Brudnowo zwiększono środki o 10.000 zł a dla SP 
Zbrachlin o 13.000 zł. Na zakup opału dla SP Niszczewy przeznaczono dodatkową 
kwotę 4.263 zł. Długo utrzymujące się niskie temperatury w sezonie zimowo-
wiosennym oraz znaczna zwyżka cen opału powoduje konieczność wyasygnowania 
dodatkowych środków.  

Ponadto zwiększono o 900 zł kwoty na opłacenie kosztów wywozu 
nieczystości stałych i płynnych z budynku SP Niszczewy oraz 2.600 zł na zakup i 
montaż bramy w celu poszerzenia wjazdu dla autobusu szkolnego na teren SP 
Brudnowo. Zostanie odnowione ogrodzenie, wydzielony parking dla pojazdów 
nauczycieli i rodziców przywożących dzieci do szkoły. 

Środki na powyższe zadania pozyskano z oszczędności w dziale oświaty. 
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kuj. w części zwrócił środki wcześniej wyłożone 
przez gminę na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz  
z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS dla osób zatrudnionych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
Dział 851 – Ochrona zdrowia - w ramach środków przewidzianych na realizację 
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano 
przesunięcia kwoty 2.000 zł z poz. materiałów do poz. zakup usług, zapewniając 
pełną realizację zaplanowanych na rok bieżący programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna –w ramach środków pochodzących z dotacji celowej a 
przewidzianych na realizację świadczeń rodzinnych przemieszczono kwotę 1.731 zł 
pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w związku ze zmianą 
formy zatrudnienia pedagoga i osoby prowadzącej zadnia z zakresu muzykoterapii 
w ramach realizowanego w 4 remizach Strażackich należy zmienić przeznaczenie 
kwoty 888 zł (zmniejszając pochodne od wynagrodzeń zwiększono tym samym 
wynagrodzenia). 
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wycofano kwotę  
275.000 zł przewidzianą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (II turę). 
Zadanie to będzie realizowane w roku przyszłym ze znacznym udziałem dotacji  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
oraz z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków, które mają wrócić do gminy,  
a pochodzą z opłat za wycinkę drzew pod autostradę. 
 

W ramach kwot przewidzianych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.845 zł z poz. zakup materiałów do poz. 
zakup usług. Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie kosztów seminarium z 
zakresu ochrony środowiska.  

 
Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.000 zł ( z poz. materiały do poz. 

usługi), dodatkowo zwiększając poz. usług o 2.900 zł. Pozyskaną kwotę 5.900 zł 
przeznaczono na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych 
(remiza OSP Zbrachlin, pomieszczenia socjalne na boisku w Zbrachlinie oraz 
budynek mieszkalny położony w Zbrachlinie 5). 

O 3.000 zł zmniejszono kwoty zaplanowane na zakup usług dla Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. 

 
W ostatnich dwóch dniach wystąpiły nowe sytuacje, które należy uwzględnić 

w proponowanych radnym zmianach:  
Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

z dnia 05 października 2011 r. dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 2.000 zł  
z poz. zakup usług w GOPS do poz. zasiłki celowe. 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 04 października 2011 r., która 
wpłynęła w dniu wczorajszym już po posiedzeniu komisji budżetu przyznano kwotę 
25.000 zł w ramach zadań zleconych na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin 
rolniczych poszkodowanych w 2011 r. w wyniku przymrozków wiosennych. 

 
W efekcie dokonanych zmian uległ zmianie planowany deficyt z kwoty 

4.023.474 zł do 3.844.274 zł, czyli o 179.200 zł. Uległy zmianie źródła finansowanie 
deficytu tzn. zwiększono wolne środki o kwotę 20.800 zł, ( co stanowi równowartość 
umorzonej części pożyczki zaciągniętej w roku 2007 w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia 
pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap) 
oraz zmniejszono o 200.000 zł w związku z rezygnacją z pożyczki planowanej do 
zaciągnięcia w WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

 
Przewodniczący Rady – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, udzielił głosu 
Przewodniczącemu J. Różańskiemu. 
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Przewodniczący Komisji – poinformował, że po uzyskaniu dodatkowych informacji 
od Wójta Gminy i Skarbnika Gminy na temat zmian po stronie dochodów  
i wydatków w budżecie gminy na 2011 r. Komisja jednogłośnie proponuje przyjąć te 
zmiany.  
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że wpłynęło 25 tys. zł na 
wypłaty zasiłków dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku przymrozków, 
czy były powołane komisje, które oszacowały te straty? 
 
Wójt – poinformował, że to jest już po ocenie Komisji i kierowane do konkretnych 
przypadków, celowe kwoty na konkretne osoby. 
 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił II projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr IV/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec 
na rok 2011 – stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XI/53/11 zmieniającą uchwałę Nr IV/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 2011- stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. 

 
 

Ad.5 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata  
2011-2017. 
Następnie otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił objaśnienia zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017. 

Zmiany dotyczą uaktualnienia i doprowadzenia do zgodności z uchwałą 
budżetową na rok 2011 w związku z jej zmianami na obecnej sesji Rady Gminy. 
Zmiany dotyczą dochodów jak i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych). 
Ponadto urealniono wartość planowanych do realizacji przedsięwzięć. W dniu 23 
września 2011 r. został spisany aneks Nr 1 do Porozumienia Nr PRZ ŚG. 
1.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji 
projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin 
województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1".  
W załączniku do porozumienia określono wykaz zadań planowanych do realizacji  
z podziałem na źródła finansowania. Założono, że ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może zostać sfinansowane  
70 % wartości zadania, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 %,  
z pozostałe 25 % wartości planowanego zadania ze środków własnych gminy. 
Projekt nie zakłada refundacji wydatków wcześniej poniesionych. W ten sposób  
w okresie 2011-2014 r zostaną zrealizowane następujące zadania.: 
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 
Kaźmierzyn i Ariany, 
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- modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej  
w Sierzchowie, Kaźmierzynie, 
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie, 
- termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, 
ul. Dworcowa 3,5,7,9 M1, 
- termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5, 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W związku z pojawieniem się nowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych 
postanowiono zrezygnować z części pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 
2012 w kwocie 199.431 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. 
Umieszczono w wykazie przedsięwzięć zadanie realizowane w latach 2010-2012 pn. 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi 
Kujawskiej. 

W stosunku do wcześniejszych zapisów również skorygowano wielkość 
planowanego deficytu budżetu oraz źródła jego pokrycia, uwzględniając częściowe 
umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu pożyczki zaciągniętej w roku 2007 z przeznaczeniem termomodernizację 
obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap.  

Umorzono kwotę 100.800 zł ( z tego do spłaty w roku bieżącym przypadało 
20.800 zł oraz 80.000 zł w roku przyszłym). 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił II projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 i zarządził głosowanie nad 
przedstawionym projektem uchwały – stanowi ona zał. nr 5 do protokołu.  

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/54/11  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata  

2011-2017 – stanowi ona zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad.16 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady XI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1040              
 

Protokołowała:                       


