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Ad.1 

Otwarcia obrad XII 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. 
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 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 uchwał wymienionych we wniosku. 
 
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 XII nadzwyczajnej, Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec  
i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
w ramach PROW 2007 – 2013. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2011-2017. 
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a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

8. Zamknięcie XII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

 

Wójt Gminy – zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku 
obrad, jako punkt 8 tj.  
 

   „   8.  Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na 
kadencję  
               2012-2015 

a) wystąpienie przedstawiciela zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników, 

b) wystąpienie przedstawicieli komisji, 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych, 
e) podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu głosowania w sprawie 

wyboru ławników do sądów powszechnych, 
f) podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
g) głosowanie tajne, 
h) zapoznanie się z protokołem Komisji Skrutacyjnej, 
i) odczytanie tekstu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2012-2015” 
 

Do końca października muszą się odbyć wybory na ławnika, Zespół opiniujący 
kandydatów na ławników odbył swoje posiedzenie, materiały zostały rozłożone 
przed obradami do wglądu, opinia z Komendy Wojewódzkiej Policji w dniu 
wczorajszym wpłynęła. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że są głosy, iż materiały za późno zostały 
dostarczone i Przewodniczący Zespołu Opiniującego J.Różański nie jest 
przygotowany. Czy Pan Wójt podtrzymuje ten wniosek? 
 
Wójt – poinformował, że Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej stwierdził, że nie 
jest przygotowany, jednak, jeśli jest przygotowany to prosi o uwzględnienie tego 
faktu, gdyż na koniec października będzie zwołana kolejna już trzecia Sesji Rady 
Gminy, tylko do dwóch punktów. Właśnie wybór ławnika i Raport o systemie 
oświat, który mógłby być analizowany na innych obradach. 
 
Przewodniczący Rady – udzielił głosu radnemu J.Różańskiemu. 
 
Radny J.Różański, jako Przewodniczący Zespołu opiniującego – poinformował, że 
podtrzymuje swoje zdanie, w związku z tym, że część dokumentów do Zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników wpłynęła w dniu dzisiejszym 5 czy 10 min. 
przed obradami. 
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W jednej uchwale wychwycił bardzo poważny błąd, dotyczący jednej z osób 
ubiegających się o ławnika, gdzie chodziło o inną podstawę wykluczenia. Dlatego 
Zespół nie może przedstawić swojej opinii. 
 
Radny R.Zwierzchowski – z zapytaniem, czy będą jeszcze inni kandydaci? Gdyż jak 
zostanie ten jeden, to czy jest sens to przedłużać? 
 
Radny J.Różański – stwierdził, że nie wiadomo, czy ten jeden się dostanie, ale może 
być taka sytuacja, że i ta osoba nie będzie spełniała warunków do zostania 
ławnikiem, i to nie jest w tej chwili przesądzone. I może nie będzie Rada wybierała 
ławnika. 
 

Wójt – poinformował, że może Przewodniczący Zespołu przedstawi, na jakim etapie 
są prace Zespołu i jakie są wnioski.  
Opinia Komendanta Policji jest obligatoryjna do tego typu oceny kandydata. 
Przewodniczący Zespołu i Przewodniczący Rady Gminy się z nią zapoznali. Jeżeli 
byłoby w dniu dzisiejszym przegłosowanie nad tym kandydatem, to byłoby dobrze, 
jeśli nie to pod koniec października będzie się musiała odbyć jeszcze raz Sesja. 
 
Radny Grzegórski, jako członek Zespołu Opiniującego - poinformował, że Zespół 
weryfikował złożone dokumenty przez kandydatów na ławników, dwóch 
kandydatów z przyczyn niezgodnych z ustawą zostało odrzucone i jest to ujęte  
w projekcie uchwał. Te materiały zostały zweryfikowane, ale nie było opinii 
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ta opinia jak słyszy wpłynęła, ale członkowie 
Zespołu się z nią nie zapoznali. 
 
Radny J.Różański – stwierdził, że do tego są jeszcze uchwały do poprawienia, 
przecież Radca Prawny powinien się poprawić. Stwierdził również, że te osoby mają 
prawo do Sądu wystąpić i się odwołać. Dlatego uważa, że spokojnie musi być to 
przygotowane, bo kandydaci mają drogę sądową. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że kandydaci na ławników mają prawo się 
odwołać od uchwały Rady Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady – poddał pod głosowania wprowadzenia 
dodatkowego punktu do proponowanego porządku obrad, jako punktu 8, tj. 
 „8. Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na kadencję  
      2012-2015 

a) wystąpienie przedstawiciela zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników, 

b) wystąpienie przedstawicieli komisji, 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych, 
e) podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu głosowania w sprawie 

wyboru ławników do sądów powszechnych, 
f) podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
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g) głosowanie tajne, 
h) zapoznanie się z protokołem Komisji Skrutacyjnej, 
i) odczytanie tekstu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2012-2015” 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 1 głosem „za” i 12 głosami „przeciw” 

odrzuciła wniosek Wójta o wprowadzenie punktu w sprawie powołania ławnika. 

 
Następnie Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przyjęcie 
proponowanego porządku obrad – wniosek Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
w ramach PROW 2007 – 2013. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

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

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

8. Zamknięcie XII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”  

przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

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. 
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Ad.4 

Przewodniczący Rady M.Dyko – dokonał otwarcia następnego punktu porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013.  
Poprosił o wgląd do otrzymanych materiałów, następnie udzielił głosu Wójtowi 
Gminy i poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy P.Marciniak – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: umowa 
zawarta w dniu 26 lipca 2011 r. (Nr PROW 321.11.01.895.04) z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na finansowanie wyprzedzające w 
ramach PROW 2007-2013 na kwotę  925.000 złotych miała zabezpieczyć środki 
finansowe na zapłatę faktury końcowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w Wójtówce, Nowym Zbrachlinie, Wagańcu i Zbrachlinie.  

W wyniku weryfikacji złożonego wniosku do BGK, okazało się, że możliwa 
kwota do wypłaty przez Bank jest niższa niż zakładała umowa.  Różnica wynikła  
z powodu nie uznania własnych środków finansowych zaangażowanych na zapłatę 
poprzednich faktur, do rozliczenia proporcjonalnego udziału środków własnych, 
środków finansowych BGK i przyznanej pomocy z PROW. Zachodzi, więc potrzeba 
skorygowania wielkości środków finansowych pochodzących z pożyczki na 
finansowanie wyprzedzające. 

Stwierdził również, że jak wcześniej wspomniał opis sytuacji będzie dotyczył 
następnych punktów w sprawie zmian w budżecie gminy, gdyż są one od siebie 
zależne. Przypomniał, że w m-cu lipcu zawarta była umowa na pożyczkę 
pomostową, uzyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
finansowanie pomostowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota tej pożyczki 
wyniosła   925.000 zł, dotyczy realizacji całości ostatniej faktury na kanalizację I etap 
– Zbrachlin.  

Poinformował, że dwa dni temu pojechał wraz z Panią Skarbnik i Z-cą Wójta,  
z wnioskiem do Banku Krajowego o przygotowanie przelewu o zakończeniu tej 
operacji, wówczas okazało się, że tej zapłaty gmina nie otrzyma? Nie przeszkadzało, 
że w międzyczasie nastąpiła zmiana, o której nie został poinformowany mówiąca  
o tym, że inaczej się liczy procent udziału w stosunku do pozyskanych środków. Ten 
procent jest w każdej fakturze od początku inwestycji przy takim układzie okazało 
się, że nie otrzymamy kwoty 925.000 zł, na pokrycie kosztów tej faktury tylko 
dostaniemy 290.773 zł.  

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 634.227 zł, tych środków, jako własnych 
gmina nie ma, gdyby wcześniej wiedział o tych proporcjach, to spokojnie mógłby 
zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z części 
zrezygnował zaciągając umowę z Bankiem Krajowym. 

W związku z tym, że na zapłacenie tej faktury pozostanie kilka dni, 
zdecydował się na pozyskanie środków zastępczych. Będąc w Banku rozmawiano 
również z Wojewódzkim Funduszem na temat możliwości udzielenia kredytu w tej 
wysokości, w której nie dano gminie pożyczki pomostowej, i spotkało się to  
z przychylną opinią, po zapoznaniu się z dokumentami jest decyzja pozytywna.   
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Najprawdopodobniej gmina otrzyma te pieniądze. W związku z tym należy 
zmniejszyć tą pożyczkę pomostową, jest to ta kwota ujęta w pierwszej uchwale 
zmieniającej uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 
2013, jest nie 925.000 zł, tylko 290.773 zł. I jednocześnie wywołać drugą uchwałę  
o zaciągnięciu nie pożyczki tylko kredytu w tej pozostałej wysokości tj. 634.227 zł. 

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej przed obradami sesji padło zapytanie, 
czy nie można przełożyć terminu zapłaty? – stwierdził, że teoretycznie można, tylko 
trzeba mnóstwo czasu stracić na załatwienie procedur, gdyż nie chodzi tylko  
o uzgodnienie z wykonawcą, że zostanie sporządzony aneks o przesunięciu terminu 
zapłaty. Ale jest to zamówienie monitorowane przez Urząd Zamówień Publicznych, 
ten termin zawarty był w specyfikacji i umowie z wykonawcą. Należałoby wówczas 
powrócić do specyfikacji i otrzymać wyrażenie zgody przez Urząd Zamówień 
Publicznych. To nie jest taka pozornie prosta procedura i dlatego zdecydował, że 
korzystniej będzie mimo wszystko wystąpienie do Banku o kredyt, i wywiązanie się 
z tych zobowiązań. Nie ma niebezpieczeństwa, że nie znajdzie się środków na spłaty, 
gdyż z góry założono, że pozyskanie pieniędzy z PROW będzie w tej części 
przeznaczone na spłatę tego zobowiązania zgodnie z pozostałymi uchwałami.  

Tak wygląda proces szczegółowo przedstawionego powodu zwołania  
w trybie przyśpieszonym tych obrad. Wnosi do Wysokiej Rady o pozytywną opinię 
do przedstawionych uchwał.  
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję i udzielił głosu Przewodniczącemu 
Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 
Panu Jarosławowi Różańskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że komisja budżetowa wnosi  
o przyjęcie wniosku Wójta Gminy. 
 
Radna E.Pietrus – poinformował, że radni wyrażają zgodę na zaciągnięcie tej 
pożyczki i kredytu. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, na jaki procent 
będą zaciągnięte te zobowiązania? 
Skarbnik Gminy D.Roszko – poinformował, że będzie to 6,2% od tej zaciągniętej 
kwoty. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW  
2007 – 2013 - stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/55/11 

zmieniającą uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 

2013 – stanowi ona zał. nr 4 do protokołu. 
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Ad.5 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu tj. podjęcie uchwały  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu.  
Poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali przed 
obradami sesji, następnie poprosił o wgląd do tych materiałów. 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: zachodzi, potrzeba 
zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetowego. W efekcie zmniejszenia 
środków finansowych pochodzących z pożyczki na wyprzedzające finansowanie  
w ramach PROW 2007-2013, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział 
w Toruniu należy brakującą kwotę uzupełnić środkami kredytu zaciągniętego w tym 
samym banku. 
 

Następnie Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań i dyskusji z sali przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu – stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady poddał przedstawiony projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – podjęła uchwałę Nr XII/56/11 w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu – stanowi ona zał. nr 6 do protokołu.” 
 

Ad.6 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. Poprosił Skarbnika 
Gminy – D.Roszko o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 
 
Skarbnik – poinformowała, że decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
10 października 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 86.775 zł,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym. 
Dotacja pokrywa w 80 % wydatki na stypendia dla uczniów, pozostałe 20 % 
stanowią dochody własne gminy. Dotychczasowa kwota zabezpieczoną w 
tegorocznym budżecie zwiększono o 2.496 zł (zmniejszając o 2.000 zł środki 
zaplanowane na zasiłki dla uczniów). 
Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa linii 
oświetleniowych, wycofując kwotę 20.000 zł zaplanowaną, na to zadanie. 
W związku z uruchomieniem kredytu na spłatę zobowiązań z tyt. zadania 
inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. 
Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin należy przeznaczyć dodatkową 
kwotę na opłacenie odsetek od uruchomionego kredytu. Zaplanowano kwotę  
19. 504 zł. 
Ponadto urealniono źródła finansowania w/w zadania inwestycyjnego. Zmniejszono 
kwotę pożyczki zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu  
z 925.000 zł do kwoty 290.773 zł.  Różnica zostanie pokryta kredytem zaciągniętym  
w tym samym banku. 



str. 8 

 

Przedstawione zmiany są proponowane przez Wójta Gminy do tegorocznego 
budżetu. 
 
Przewodniczący Rady- podziękował Pani Skarbnik i otworzył dyskusję. 
Przewodniczący Rady – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, Przewodniczącego 
Komisji  J.Różańskiego. 
 

Przewodniczący Komisji – poinformował, że Komisja proponuje przyjąć zmiany 
proponowane przez Wójta w tegorocznym budżecie.  
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr IV/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec 
na rok 2011 – stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XII/57/11 zmieniającą uchwałę Nr IV/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 2011- stanowi ona załącznik nr 8 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. 
Ponadto urealniono źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego 
budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, 
Waganiec i Zbrachlin. Zmniejszono kwotę pożyczki zaciąganej w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu z 925.000 zł do kwoty 290.773 zł. 
Różnica zostanie pokryta kredytem zaciągniętym w tym samym banku. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 i zarządził głosowanie nad 
przedstawionym projektem uchwały – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu.  

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/58/11  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata  

2011-2017 – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 

 

Ad.16 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady XII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1255              
Protokołowała:                       


