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Ad.1 

Otwarcia obrad XIII 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, z-cę Wójta Edwarda Musiała, 
Skarbnika Gminy Danutę Roszko, Radcę Prawnego Agnieszkę Wiśniewską, 
Kierownika GOPS Małgorzatę Szatkowską, Kierownika ZOS Marię Bińkowską, 
Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie Violettę Smulską, Dyrektora Zespołu Szkół 
w Brudnowie Tadeusza Szudzika, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach 
Mirosławę Grzegórską oraz sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

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

1. Otwarcie XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z IX, X, XI, XII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec 
5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja o pracy Starostwa Aleksandrowskiego. 

a) wystąpienie Starosty Powiatu Aleksandrowskiego. 
7. Informacja o działalności Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. 

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandrowskiego. 
8. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 

2010/2011. 
a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  
b) wystąpienie Dyrektorów szkół. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w miejscowości Ariany, obręb 
geodezyjny Waganiec. 

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

10. 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, 
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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; 
11. Zapytania i interpelacje radnych.  
12.  Wolne wnioski. 
13.  Zamknięcie XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

 

 

Wójt Gminy – zaproponował zmiany do porządku obrad. Poinformował, że już 
wiadomo, że na obradach nie będzie Pani Starosty Powiatu Aleksandrowskiego  
i Przewodniczącego Rady Powiatu, którzy poinformowali przed obradami, że nie 
będą mogli uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu. I dlatego wnosi o wykreślenie 
tych punktów tj. 6, 7. 
Natomiast zaproponował w miejsce punktu 6 wprowadzić punkt dotyczący: „zmian 
w budżecie gminy na 2011 r.” w związku z informacjami, które wpłynęły po 
wysłaniu materiałów na sesję. Wnosi również o wprowadzeniu kolejności punktacji 
po tym wykreśleniu w proponowanym porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że telefonicznie został poinformowany, że  
ze względu na obowiązki Przewodniczącego Rady Powiatu nie będzie mógł  
on uczestniczyć w obradach. Jednak zapewnił, że będzie uczestniczył w obradach  
w późniejszym terminie, jeżeli będzie zaproszony. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że Przewodniczący Rady 
Powiatu Pan Jan Kościerzyński bardzo przeprasza, że nie mógł przybyć, w dniu 
wczorajszym otrzymał zawiadomieni, że jest ta sesja i tylko z tego powodu nie ma go 
na obradach. Natomiast w każdym innym czasie, czy na sesji, czy poza sesję 
odpowiednio wcześnie zostanie powiadomiony przynajmniej kilka dniu na przód 
bardzo chętnie spotka się z obecnymi na obradach. 
 
Wójt – poinformował, że jeżeli chodzi o wolę wyjaśnienia to zaproszenie do Starosty 
i Przewodniczącego Powiatu zostały przesłanie w tym samym terminie jak do Rady 
Gminy. Podejrzewa, że informacja o otrzymaniu w dniu wczorajszym jest to 
nieporozumienie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że być może przeleżało to 
zawiadomienie w Starostwie. 
 
Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad zgłoszoną propozycją przez Wójta 
tj. wykreślenie punktów z porządku obrad tj. 6, 7 oraz wprowadzić punkt 6 
dotyczący: „zmian w budżecie gminy na 2011 r.” 
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Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 

do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad  
z uwzględnieniem przyjętej poprawki. 

1. Otwarcie XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z IX, X, XI, XII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec 
5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.  

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

7. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 
2010/2011. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  
b. wystąpienie Dyrektorów szkół. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w miejscowości Ariany, obręb 
geodezyjny Waganiec. 

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

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

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

k) wystąpienie przedstawicieli komisji, 
l) dyskusja, 
m) podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

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

wyboru ławników do sądów powszechnych, 
o) podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
p) głosowanie tajne, 
q) zapoznanie się z protokołem Komisji Skrutacyjnej, 
r) odczytanie tekstu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2012-2015; 
10. Zapytania i interpelacje radnych.  
11.  Wolne wnioski. 
12.  Zamknięcie XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad z uwzględnioną poprawką. 
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Ad.3 

Przewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z IX, X, XI, XII Sesji VI kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformował, że protokoły były wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z ich 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 IX, X, XI, XII Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła protokoły z IX, X, XI, 

XII Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 

 
Ad.4 

Przewodniczący Rady M.Dyko przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radna H.Malinowska zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady 
J.Różańskiego . 
 
Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
 

Ad.5 

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

Wójt – poinformował, że swoją informację rozpocznie od zarządzeń, których  
w okresie międzysesyjnym wydał sześć: 

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania 
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze  
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia. 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: zmian  
w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011 zmieniono kwotę dochodów z kwoty 
14.405.651 zł na 14.412.942 zł, natomiast kwotę wydatków z kwoty 18.429.125 zł  
na 18.436.416 zł, 
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Decyzją Nr 7/2011 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  
we Włocławku z dnia 01 września 2011 r. (DWŁ-580-2/11) została przyznana dotacja 
celowa w kwocie 7.291 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 
października 2011 r. Dotację rozdysponowano na opłacenie kosztów sporządzenia 
spisu wyborców, obsługi informatycznej OKW, uzupełnienie wyposażenia lokali 
wyborczych, wydatki kancelaryjne OKW i in. (zgodnie z pismem DWŁ-580-3/11). 

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działu 400, 750, 
756, 801 i 900. 
W ramach planu finansowego Stacji Uzdatniania Wody dokonano zmiany 
przeznaczenia kwoty 1.000 zł, poprzez zmniejszenie poz. zakup materiałów, przy 
równoczesnym zwiększeniu poz. zakup usług. Kwota zostanie przeznaczono na 
opłacenie kosztów badania wody. 
Kwotę 400 zł przemieszczono z poz. zakup usług telefonii komórkowej do poz. 
obejmującej opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej przez pracowników 
Urzędu Gminy.  
Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 198 zł w ramach środków pochodzących  
z dotacji celowej a przewidzianych na przygotowanie i przeprowadzenie 
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Zmniejszając pochodne od 
dodatków spisowych zwiększono należne dodatki. 
W ramach środków na organizację i opłacenie imprez gminnych przemieszczono 
kwotę 3.500 zł z poz. materiałów do poz. zakup usług. Zmiana umożliwi opłacenie 
wszystkich zobowiązań powstałych w związku z organizacją imprez. 
W ramach kwot zaplanowanych na opłacenie kosztów ponoszonych w związku  
z poborem podatków i opłat oraz egzekwowaniem należności podatkowych 
zmieniono przeznaczenie kwoty 500 zł z poz. zakup materiałów do poz. obejmującej 
opłaty sądowe wnoszone w związku z dochodzeniem należności. 
Realizując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 19 września 2011 
r. dokonano przesunięć w planach poszczególnych placówek (szkoła podstawowa, 
przedszkole, gimnazjum i stołówka szkolna) na łączną kwotę 3.400 zł. Środki 
pozyskane z poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej pozwolą na 
opłacenie wyższych kosztów korzystania z Internetu oraz umożliwią zakup sprzętu 
niezbędnego do przygotowania posiłków w zmienionych warunkach, ze względu na 
trwające prace modernizacyjne w stołówce szkolnej. 
W dniu 19 września 2011 r. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół przedłożył wnioski, 
które złożyli dyrektorzy placówek oświatowych. Zrealizowano wszystkie, w efekcie 
ich przemieszczono kwotę 5.200 zł, pomiędzy poszczególnymi rozdziałami  
w ramach dz. 801, nie zmieniając przeznaczenia kwoty tj. pozostawiono  
w paragramie „odpis na ZFŚS". 
Zmieniono przeznaczenie kwoty 700 zł w ramach planu finansowego Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków z poz. zakup usług do poz. obejmującej opłaty wnoszone na 
rzecz telefonii komórkowej w związku z uruchomionym monitoringiem 
nowopowstałych odcinków sieci kanalizacyjnej. 
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Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny 

wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, regulaminu i składu komisji 
przetargowej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej 
działki gruntu o nr ewidencyjnym 276/62 o pow. 4563 m2 położonej przy ul. Widok 
54 w miejscowości Waganiec. Ustalił cenę wywoławczą w kwocie 150.000,00 zł. 
Wadium w kwocie 15.000,00 zł. 
Powołał Komisję Przetargową w składzie: 

1. Edward Musiał - Przewodniczący, 
2. Wojciech Mańkowski - Zastępca Przewodniczącego, 
3. Magdalena Kozłowska - Członek. 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie z 
dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 42/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: uruchomienia 
obsady Stałego Dyżuru Gminy Waganiec. Na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa w związku przeprowadzanym 
ćwiczeniem obronnym pod kryptonimem "KOBRA 2011" 
W dniu 28 września 2011 roku od godziny 13. 00 uruchomił Stały Dyżur Wójta 
Gminy Waganiec. 
Zarządziłem stały dyżur telefoniczny i nasłuch radiowy w Urzędzie Gminy 
Waganiec. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 43/11 z dnia 28 września 2011w sprawie: odwołania Stałego 
Dyżuru Wójta Gminy Waganiec. W związku z zakończeniem ćwiczenia obronnego 
pod kryptonimem "KOBRA 2011" odwołałem z dniem 28 września 2011 roku od 
godziny 17: 30 Stały Dyżur Wójta Gminy Waganiec. Zarządzenie weszło w życie z 
dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 44/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: powołania 
członków komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „Modernizację kuchni z zapleczem magazynowym  
w budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, gm. Waganiec dz. nr 75/3". W skład 
komisji powołałem następujące osoby: 

1. Panią Annę Bierzyńską - przewodnicząca, 
2. Panią Violettę Smulską - zastępca, 
3. Panią Magdalenę Kozłowską - sekretarz. 

 
Komisja przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z Regulaminem pracy komisji, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Wójta Gminy Waganiec Nr 2/08 z dnia 3 stycznia 2008 roku. 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem Zastępcy Wójta.  
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
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Następnie Wójt przedstawił informację z pracy Urzędu Gminy: 
 

Z działalności referatu ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego wydano: 
14 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 4 decyzje o warunkach zabudowy,  
1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, 1 postanowienie opiniujące podział 
nieruchomości, 1 decyzję o zacięciu pasa drogowego. 
Wszczęto: 3 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
3 postępowania w sprawie zaopiniowania podziału nieruchomości, 1 postępowanie 
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 
 
Drogi: w dniu 19.10.2011r. dokonano odbioru modernizacji drogi gminnej  
nr 160512C, przebiegającej przez miejscowości Michalin, Wiktoryn i Brudnowo,  
w technologii nawierzchni tłuczniowej-odcinek 356 mb- łączna wartość: 97.050,00 zł 
 
Planowanie przestrzenne: przekazano do zaopiniowania Powiatowej komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej projekt zmiany Studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec - na posiedzeniu 
komisji w dniu 26.10.2011r. projekt uzgodniono pozytywnie. 
 

            Z działalności referatu ds. kadr: w dniu 01.09.2011 r. została zawarta umowa  
o pracę z Panią Ireną Kania na czas określony (do czasu powrotu przebywającego na 
zwolnieniu lekarskim pana Józefa Kania). 
W okresie od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. została zawarta umowa o pracę na czas 
określony z Panią Paulina Małecką (do czasu powrotu przebywającej na zwolnieniu 
lekarskim pani Iwony Marciniak). 
 

Współpraca z Sadem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: w dniu 19.09.2011 r. do 
Urzędu Gminy zgłosili się w celu ustalenia harmonogramu pracy dozorowanej: Pani 
Anna Zakrzewska (do odpracowania ma 80 godzin), Pan Marek Mendel (do 
odpracowania ma 120 godzin), Pan Stanisław Maciejewski (do odpracowania ma 120 
godzin). 
 
W dniu 20.09.2011 r. do Urzędu Gminy zgłosili się w celu ustalenia harmonogramu 
pracy dozorowanej: Pan Roman Kapuściński (do odpracowania ma 120 godzin), Pan 
Mieczysław Tomczak (do odpracowania ma 80 godzin), Pan Mirosław Szudzik (do 
odpracowania ma 180 godzin). 
 
W dniu 31.08.2011 r. zakończył wykonywanie pracy dozorowanej Pan Zdzisław 
Paliński. W ramach pracy dozorowanej przepracował 180 godzin wykonując 
następujące prace: pomoc przy pracach porządkowych, prace malarskie w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 10 urodzeń, 12 
małżeństw, 2 zgony, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego szt. 3, 
wydano zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
związku małżeńskiego szt.3, wymeldowania poza gminę szt. 11, zameldowania na 
pobyt stały (spoza gminy) szt. 8, przemeldowania na terenie gminy szt. 4, 
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zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy) szt. 6, zgłoszenie pobytu czasowego 
poza gminą szt. 14, wydano odpisów aktów USC szt. 56, udzielono informacji 
adresowych na wniosek szt. 18, wydano dowodów osobistych 41, przyjęto wniosków 
o wydanie dowodu osobistego szt. 63. 

 
          Woda i ścieki: ilość wezwań do zapłaty - 36, wszystkie zaległości za wodę na 
dzień 26.10.2011 r. kwota 55.962,63 zł, wszystkie zaległości za ścieki na dzień 
26.10.2011 r. – kwota 35.000,03 zł, ilość pozwów skierowanych do sądu: 17. 
 

Na dzień 26 października 2011 roku 140 odbiorców zalegało z opłatą pobór wody  
i 51 za odprowadzanie ścieków, ilość windykacji: w toku 4. 
 

Z realizacji zamówień publicznych:  
W dniu 02 września 2011 roku nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. 
Dostawa kruszywa z recyklingu konstrukcji betonowych do remontu dróg 
gminnych w gminie Waganiec" - znak sprawy: ZP.271.8.2011. Do upływu terminu 
składania ofert wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych 
„DŹWIGAR" ul. Stodolna 58/9 87-800 Włocławek. Wykonawca zaoferował za 
wykonanie przedmiotu zamówienia następującą cenę brutto: 54.427,50 zł (słownie: 
pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 50/00). Umowę z 
ww. wykonawcą podpisano 27 września 2011 roku. Przedmiot zamówienia 
zrealizowano, zgodnie z umową do 17 października 2011 roku. 
 
W dniu 05 września 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych do miejscowości Michalin-Wiktoryn-Brudnowo w gminie 
Waganiec"- znak sprawy: ZP.271.9.2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków 
budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 września 2011 roku.  
 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Za najkorzystniejszą,  
w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz.759 ze zm.) do 
wykonania zadania została uznana i wybrana oferta złożona przez: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" Marian Tompalski Makowiec 
53 87-602 Chrostkowo. Wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu 
zamówienia następującą cenę brutto: 75.263,33 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 33/100). Umowę z ww. wykonawcą 
podpisano w dniu 04 października 2011 roku. Przedmiot zamówienia zrealizowano, 
zgodnie z umową do 14 października 2011 roku. 
 
W dniu 16 września 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego dla zadania pn. "Modernizacja kuchni z zapleczem 
magazynowym w budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, gm. Waganiec dz. nr 
75/3"- znak sprawy: ZP.271.10.2011. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03 października 
2011 roku. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.  
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Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, 
poz.759 ze zm.) do wykonania zadania została uznana i wybrana oferta złożona 
przez: PPHU „KOM-BUD" Kazimierz Mastalerski Aleja Kazimierza Wielkiego 5, 87-
800 Włocławek. Wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia 
następującą cenę brutto: 237.956,67 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 67/100). Umowę z ww. wykonawcą podpisano 
w dniu 13 października 2011 roku. Termin realizacji zadania: 05 grudnia 2011 r. 
 
W powyższym okresie przeprowadzono także postępowanie w trybie zapytania  
o cenę -znak sprawy: ZP.271.11.2011, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 
roku Nr 113, poz. 759 ze zm.), a co, do którego zastosowanie miało Zarządzenie nr 
41/A/08 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2008 roku, w sprawie 
wprowadzenia regulaminu: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro netto. 
Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na odbiorze, transporcie i utylizacji 
odpadów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki dachów budynków 
mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Waganiec. 
Zadanie finansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie 
oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył: Zakład Gospodarki Komunalnej 
„GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie. 
Wykonawca zaoferował za wykonanie 1 tony przedmiotu zamówienia 508,68 zł 
brutto (słownie: pięćset osiem złotych 68/100). Umowę z ww. wykonawcą podpisano 
w dniu 07 października 2011 roku. Przedmiot zamówienia zrealizowano, zgodnie  
z umową do 21 października 2011 roku. 
 

Z zakresu wymiaru podatków i opłat: wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty 
zaległości podatku od nieruchomości w kwocie 16.763,32 zł, które zostało 
rozpatrzone pozytywnie. 
Wpłynęło 5 podań o umorzenie podatku, rozpatrzono 3 podania, w tym 1 
pozytywnie na kwotę 43, 00 zł. 
Rozpatrzono 2 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku, które załatwiono 
pozytywnie na kwotę 323, 00 zł. 
Wpłynęło 165 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie na kwotę 95.103,69 zł. 
  

Z zakresu poboru podatków i opłat wystawiono 54 upomnienia (osoby 
fizyczne) 6 upomnień (osoby prawne) oraz wydano 19 decyzji przyznających 
dodatek mieszkaniowy. 
 
 Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: dla przedsięwzięcia 
polegającego na: budowie Stacji bazowej telefonii Komórkowej na dz. 35/5  
w Brudnowie: zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się  
z materiałami sprawy, przed wydaniem decyzji środowiskowej. 
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Dla przedsięwzięcia: budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej operatora P 4 na 
dz. 85/1 w Wiktorynie: zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, 
Wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Wystąpiono również do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 
W związku z przedłożeniem przez Starostę „Uproszczonego Planu Urządzenia 
Lasu" na lata 2012-2021, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do 
osób fizycznych: poinformowano indywidualnie właścicieli lasów o możliwości 
zapoznania się z Planem i składaniu ewentualnych zastrzeżeń i wniosków. 
Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Nowego Zbrachlina i Zbrachlina  
w sprawie zapoznania z kosztami wykonania przyłączy kanalizacyjnych oraz 
sposobu ich realizacji. 
Wydano siedem decyzji na usunięcie drzew. 
Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.  
o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew na działce gminnej nr 58/12  
w Zbrachlinie, przy przydrożnym krzyżu. 
 

Wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg o zajęcie stanowiska w sprawie wycinki 
drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w miejscu styku dróg powiatowych: 
Waganiec -Zbrachlin i Siutkowo - Ciechocinek oraz ścieżki rowerowej (w związku  
z pismem Powiatowej Komendy Policji). 
Zakupiono worki i rękawice w celu przeprowadzenia „Akcji Sprzątania Świata 2011" 
w szkołach na terenie gminy Waganiec. 
Przygotowano założenia do przyszłorocznego budżetu Gminy oraz plan wydatków 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Przygotowano w formie tabelarycznej według wzoru, dane dotyczące zamierzeń 
inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekami niezbędnymi do sporządzenia 
aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Przekazano protokóły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w związku  
z wiosennymi przymrozkami - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu 
udzielenia pomocy finansowej dla gospodarstw sadowniczych. 
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o zaopiniowanie 12 wniosków o udzielenie 
preferencyjnego kredytu dla osób poszkodowanych w wyniku wiosennych 
przymrozków. 
Przeprowadzono zbiórkę odpadów azbestowych w ilości 19 267 kg, z 9 posesji na 
terenie gminy - finansowaną ze środków WFOŚ i GW. 
Wybudowano dwa odcinki sieci wodociągowej: w miejscowości Niszczewy - 170 mb, 
i w miejscowości Nowy Zbrachlin - 370 mb. 
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie I etapu sieci kanalizacyjnej. 
Trwa techniczny odbiór II etapu kanalizacji – prawdopodobnie powstanie możliwość 
dokonania przyłączy do sieci jeszcze w tym roku. 
 
Poinformował, że położono nowy dywanik asfaltowy w Zbrachlinie, Nowym 
Zbrachlinie i Wagańcu ul. Kujawska i ul. Wspólna. Na ich wykonanie zostały 
wydane środki finansowe z budżetu gminy.  
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Te drogi są wykonane na koszt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest 
to porozumienie pomiędzy wykonawcą, aby mogli wywozić z bocznicy kolejowej 
materiał na budowę autostrady. 
Zaprzecza tym plotkom, że tu będzie obwodnica trasy E-1 i wszyscy będą tu jeździć   
Stwierdził, że się będzie sprzeciwiał, jeżeli takie rozwiązanie będzie kiedyś 
proponowane. 
 
Następnie przypomniał wnioski zgłoszone na sesji IX z dnia 30 sierpnia br.: 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak, złożył wniosek o pogłębienie rowu w miejscowości 
Włoszyca – nie pogłębiał tego rowu prace są planowane. 

 
Sołtys Starego Zbrachlina S.Murawski, złożył wniosek o przywrócenie przejazdu  
w m. Stary Zbrachlina na skrzyżowaniu z drogą krajową – ten wniosek nie ma 
możliwości rozpatrywania, gdyż ta droga w tej chwili zdaniem Pana sołtysa nie 
łączy się z drogą gminną, kawałek od granicy jak mieszka Pan Kuliński jest 
wykupiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest już drogą 
Skarbu Państwa. Gdyby, to skrzyżowanie miało być uruchomione, to musiałoby 
zmienić Status skrzyżowanie w Starym Zbrachlinie. I wydaje się, że poświęcenie tego 
nie istotnego przejazdu na rzecz tych rozwiązań, jakie w tej chwili są na tych 
skrzyżowaniach byłyby kolidujące i nie na korzyść mieszkańców. 
 
Radny M.Grzegórski, wnioskował o naprawę drogi w Lewinie, wyrównanie dróg 
żużlowych równiarką przed okresem zimowym – wniosek jest realizowany. 
 
Sołtys Michalina J.Michalska, złożyła wniosek o naprawę drogi w Michalinie od 
Arian w stronę krajowej drogi E1 przy posesji Państwa Grzegórskich i Ziomko – ta 
droga jest zrobiona. 
 
Pani Michalska wnioskowała również o naprawę drogi w Niszczewy – Wiktoryn 
oraz naprawę drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Niszczewach – jest to strefa 
działania bezpośredniego autostrady i jest na bieżąco przedstawicielami rozmawia 
jednak z minimalnym jak dotychczas skutkiem. 
 
Sołtys Szpitalki G.Szopa, wnioskował o naprawę drogi w m.Szpitalka od posesji 
Państwa Szmajda w kierunku sołtysa i od Oczyszczalni Ścieków w kierunku posesji 
Państwa Gajewskiego i Sobczak – wniosek nie był realizowany. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik, złożyła wniosek o naprawę dróg żużlowych  
w N.Zbrachlinie i na terenie całej gminy - tych dróg żużlowych jest niewiele i nie 
zamierza kupować tego materiału, ewentualnie w grę wchodzi zamiana nawierzchni 
innym materiałem, albo wyrównanie.  
 
Radny M.Skowroński, wnioskował o naprawę chodnika wzdłuż Plebanki – wniosek 
pozostawiony bez realizacji. 
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Sołtys Bertowa P.Kuliński, złożył wniosek o wycięcie krzewu przy Restauracji Gala 
w N.Zbrachlinie, wyjazd od przejazdu kolejowego ograniczona widoczność – 
wniosek jest zrealizowany. 
 
Radny P.Kosik, złożył wniosek o wycięcie trawy przy poboczach dróg  
w m.Sierzchowo i dróg gminnych na terenie całej gminy – Wójt stwierdził, że nie ma 
sprzętu jest on uszkodzony i w tym czasie nie będzie to zrealizowane. 
 
Radny W.Stefański, wniosek o oczyszczenie przepustu przy sklepie we Włoszycy – 
wniosek nie został zrealizowany. 
 
Radny Stefgański wnioskował również o wyrównanie drogi we Włoszycy i wycięcie 
trawy przy poboczach we Włoszycy wzdłuż drogi powiatowej - wniosek nie został 
zrealizowany. 
 
Przewodniczący Rady M.Dyko, wnioskował o naprawę drogi w m.Wójtówka  
i w m.Przypust oraz uporządkowanie placu w N. Zbrachlinie na przeciw Zakładu 
„Bosz” – Wójt poinformował, że jest jeszcze trochę materiału i drogi będą 
naprawiane, natomiast ten plac nie został uporządkowany. 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję do przedstawionej informacji przez 
Wójta Gminy. 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik – stwierdził, że zgłaszała te drogi, aby były 
uzupełnione, chociaż innym materiałem, gdyż wie, że nie ma żużla. 
Chodzi o drogę od Kulpy Krzysztofa do Kulpy Stanisława, była robiona kanalizacja  
i został na tej drodze piasek, i nie można rowerem przejechać. Tam była dobra droga 
żużlowa i została zniszczona. 
 
Sołtys Starego Zbrachlina S.Murawski – poinformował, że to skrzyżowanie,  
o którym wspomniał Pan Wójt, to funkcjonowało ono cały czas przed budową drogi 
krajowej i cały czas było wszystko w porządku. Rozmawiał z Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad i tłumaczył się on tym, że jest tam zagrożenie, ponieważ jest 
skrócenie przejazdu, które kolidowało. Jest widzenie Pana Dyrektora  
a kto mieszkańców się pytał „nic o Was bez Was” tylko robi się bez mieszkańców 
wsi, tak nie można, jest demokracja i dlatego to jest uruchomienie procedury i tą 
sprawę będzie dalej poruszał. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że problem polega na tym, czy było - czy nie było, 
tylko na tym, że sytuacja, jaką w tej chwili zastosowano w rozwiązaniu. Przedtem 
było skrzyżowanie bez rozdziału pasów ruchu, w związku z tym pas rozdziału na 
linii ciągłej był krótszy, w tej chwili jest skrzyżowanie w lewo i prawo skręty. Ta linia 
ciągła jest wydłużona, i to powoduje, że to skrzyżowanie funkcjonować nie może  
w tym miejscu. 
Zwrócił się do sołtysa - w jakim celu to służy, skoro na odcinku 200 m jest 
skrzyżowanie pełno oznakowane? 
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Sołtys S.Murawski – stwierdził, że można wszystko zamykać, likwidować, bo tak 
działa Dyrekcja Dróg Krajowych i nie można tak lekką ręką likwidować tego, co było 
bez zgody mieszkańców. 
 
Sołtys Michalina J.Michalska – poinformował, że tam, gdzie chodzi autobus jest 
rzeczywiście naprawiona droga, ale od kolejki w stronę szkoły są wyrwy przy 
posesji Pana Molendy, i za szkołą również. 
 
Radny P.Kosik- zwrócił się z zapytaniem, czy przed zimą kosiarka zostanie 
naprawiona? 
 
Wójt – stwierdził, że nie jest w stanie powiedzieć, szuka wału, którego nie może 
dostać, popsuł się cały wałek. 
 
Przewodniczący Rady – M.Dyko – zwrócił się do z-cy Wójta, w jakich ilościach 
został ten gruz, kamień rozdysponowany? 
 
Wójt – poinformował, że jeszcze jest, ale do okresu zimowego będzie 
rozdysponowany. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję. 
Ad.6 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. zmiany  
w budżecie gminy na 2011 r. Następnie poprosił Skarbnika Gminy, D.Roszko  
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
  
Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawi zmiany w tegorocznym budżecie, 
o które wnosi Wójt Gminy.  
 

Wnioskowane w dniu dzisiejszym zmiany podyktowane są sytuacją, jaka powstała 
już po wysłaniu materiałów na obecną sesję. Czekaliśmy na środki z Urzędu 
Marszałkowskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. 
Ponieważ nie wpłynęły musimy wyłożyć własne na wypłaty wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli i oddziału przedszkolnego na m-c XI i XII 
br. 
Zwrot środków dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego do 
VI br. pn. „Lepszy Start – lepsza przyszłość”. Realizowany był właśnie  
w przedszkolach i oddziale przedszkolnym. 
Dodatkowo w dziale oświata dokonano drobnych innych przesunięć z powodu 
innego niż zakładano w tegorocznym budżecie sposobu zatrudnienia nauczycieli. 
 
Zamiany dokonane w oświacie opiewają na kwotę 49.900 zł, i są to tylko 
przesunięcia między poszczególnymi placówkami i rodzajami wydatków, w ramach 
ogólnych kwot będących w budżecie na oświatę. Tym samym nie dokładając z 
budżetu żadnych kwot. 
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Przy okazji zmiany budżetu w zakresie wydatków oświaty wprowadzono 
otrzymaną dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz przemieszczono kwoty 
pomiędzy innymi zadaniami budżetowymi. 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 października 2011 r. zwiększył 
plan dotacji celowych o kwotę 72.332 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zasiłków okresowych. Jednocześnie zmniejszył o 1.262 zł środki na opłacenie składki 
zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 
W ramach planu finansowego Urzędu Gminy przemieszczono kwotę 1.000 zł z poz. 
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wynagrodzeń 
bezosobowych. Zmiana umożliwi dokonanie pięcioletniego przeglądu budynku 
administracyjnego Urzędu Gminy wraz ze sporządzeniem dokumentacji wynikającej 
za zapisów ustawy – Prawo budowlane. 
 
W dniu 26 października 2011 r. wpłynął wniosek Zarządu Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zbrachlinie o udzielenie dotacji w wysokości 7.000 zł na zakup 
ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Koszt całkowity zadania wyniesie 42.800 zł  
( dotacja MSWiA oraz Komendanta Głównego PSP w kwocie 27.500 zł, środki własne 
Jednostki i uzyskane z innych źródeł 15.300 zł). Zostanie zakupiony hydrauliczny 
zestaw ratowniczy 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych. 
 
Na opłacenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego środki o 1.500 zł. 
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. 
 
Zwiększono o 5.100 zł kwoty na opłacenie prowizji bankowych od pożyczki  
i kredytu zaciąganych w Banku Krajowego Oddziału w Toruniu. 
 
W ramach środków przewidzianych na realizacje Gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przesunięcie kwoty 3.000 zł  
z materiałów do zakup usług pozostałych, zapewniając pełną realizację 
zaplanowanych na rok bieżący zadań sportowo – rekreacyjnych. 
 
Z kolei realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 
24 października 2011 r. dokonano przemieszczenia kwoty 60 zł. z podróży 
służbowych do poz. szkolenia pracowników w ramach planu finansowego Ośrodka. 
Jednocześnie zmieniono przeznaczenie 10.000 zł w ramach świadczeń rodzinnych. 
Zwiększając składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono kwoty na wypłaty 
zasiłków. 
 
Ponadto zwiększono o 2.000 zł kwoty zagwarantowane w tegorocznym budżecie na 
wypłaty dodatków mieszkaniowych,. Z związku ze wzrostem liczby osób 
występujących o dodatki jak również wyższymi przyznawanymi kwotami środki 
przewidziane na te zadania okazały się niewystarczające. 
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Uzupełniono o 1.200 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów wywozu 
nieczystości z terenu gminy. Dla zbilansowania ujętych powyżej potrzeb dokonano 
zmniejszenie środków zaplanowanych na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego  
o kwotę 16.800 zł. 
 

Radny W.Marut – poinformował, że chciałby, aby Komisja Budżetu przedstawiła 
swoją opinię, czy miała swoje posiedzenia nad tymi zmianami? 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję i poinformował, że Komisja miała swoje 
posiedzenie w dniu 27.11.2011 r. i poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 
J.Różańskiego . 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że w dniu wczorajszym Komisja 
miała swoje posiedzenie, najbardziej ożywiona dyskusja była na temat OSP 
Zbrachlin przy przyznaniu tych 7 tys. zł w związku z tym, że ten wóz strażacki jest 
bez wyposażenia. Tak Jakby ktoś miał samochód osobowy, ale bez kół, i nie może 
jeździć do akcji. 
 
Radna H.Malinowska – stwierdziła, że ten wóz strażacki ma koła i jeździć, może. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu – stwierdził, że się zgadza, jednak nie może 
jeździć bez wyposażenia, praktycznie można powiedzieć, że jest mało użyteczny.  
Konkluzja Komisji Budżetu jest taka, że proponuje przyjąć zmiany budżetowe po 
stronie dochodów i wydatków, na 2011 r., o które wnosi Wójt Gminy.  
 
Przewodniczący Rady – wnosi o szczególne podkreślenie sprawy z dotacją w dziale 
oświata, jak rozumie jest ta dopłata? 
 
Wójt – stwierdził, że w tym przypadku tutaj chodzi nie o dodatkowe środki, tylko 
przemieszczenie środków wewnątrz działu oświata. Natomiast faktem jest, że ten 
realizowany program zdecydowanie opóźni refundację poniesionych kosztów i do 
połowy roku, gdzie można było przesuwać środki z II połowy na realizację wypłat 
za I półrocze, to nie było problemu, w tej chwili zaczynają się robić „schody”. Jest do 
zrefundowania jeszcze prawie 60 tys. zł i ma nadzieję, że do końca roku te pieniądze 
wpłyną. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że tu ma pewne obawy, gdyż już raz był taki 
temat przerabiany, miały wpłynąć środki finansowe i niestety one nie wpłynęły. 
Wówczas były środki na budowę drogi w Brudnowie, i zostały przesunięte  
z budowy tej drogi na oświatę, i oczywiście nigdy nie wróciły. 
 
Wójt – w tej chwili jest podpisana umowa i jest umocowanie prawne do żądania 
roszczeń, jeżeli by wynikła taka sytuacja.  
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Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 - stanowi 

on zał. nr 2 do protokołu. Poddając ją pod głosowanie.  
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/59/11 
zmieniającą uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec 

na rok 2011- stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady – zarządził 10 min. przerwę. 
Ad.7 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady i dokonał otwarcia następnego 
punktu porządku obrad tj. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec  
w roku szkolnym 2010/2011. Poprosił o zabranie głosu Panią M.Bińkowską 
Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 
 
Kierownik ZOS M.Bińkowska – poinformowała, że przedstawi Raport o stanie 
oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2010/2011, który radni 
otrzymali w materiałach przesłanych przed obradami – stanowi on zał. do protokołu  

nr 4.  

Poinformowała, również, że przed obradami rozłożone zostało uzupełnienie do tego 
raportu - stanowi on zał. do protokołu nr 5.  

 
Stwierdziła, że przedstawi jak wygląda oświata w roku 2010 – 2011. Raport został 
przygotowany zgodnie ze spisem treści, który radni mają przed sobą. Przygotowując 
ten raport bazowała na danych, które otrzymała od dyrektorów szkół, i na podstawie 
tych informacji przygotowała ten raport. 
Następnie przedstawiła raport. 
 
Wójt Gminy – odniósł się do subwencji, której wprost w tym raporcie nie ma, gdyż 
1.300.000 zł dołożyła gmina w 2010 r. a tu tego nie widać. W skali wszystkich 
placówek oświatowych była ta kwota dołożona. 
 
Kierownik ZOS M.Bińkowska – stwierdził, że są tu tylko 4 m-ce uwzględnione. 
 
Wójt Gminy – natomiast jest tu połówka roku, i połówka następnego roku. 
 
Kierownik ZOS M.Bińkowska – stwierdził, że wzięła w ten sposób, że 4 m-ce 
danego roku subwencja i średnio na ucznia 1 m-c, gdyby było liczone przez cały rok 
kalendarzowy, to by wyszło inaczej. 
 

Wójt Gminy – po tych prośbach o uzupełnienie raportu, które Pani przygotował, to 
doszedł do wniosku, że nie wie czy są umieszczone dodatki motywacyjne dla 
dyrektorów, nie wie czy są nagrody Wójta i dyrektorów szkół umieszczone, czy 
uwzględniony jest awans zawodowy poszczególnych nauczycieli, na pewno nie są 
uwzględnione koszty dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych do szkół 
ponadpodstawowych, punkt przedszkolny nie jest ujęty, jako koszty ponoszone do 
obecnych miejscowości, odpis na ZFŚS. 
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Jakby zsumował fizycznie to, o czym Pani Dyrektor wspomniała, to w żaden sposób 
nie pasuje nadwyżka z roku ubiegłego. Jakaś przyczyna jest. 
 

Kierownik ZOS M.Bińkowska – poinformował, że zostanie to sprawdzone, Pani 
Księgowa przeliczyła to, że wszystkie koszty miała ująć. 
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu dyrektorów szkół obecnych na 
sali, w części 10. Raportu, analiza efektów kształcenia.   
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach M.Grzegórska – poinformował, że 
jeżeli chodzi o sprawdziany po VI klasie szkoły podstawowej na początku były 
raczej słabe. Po wprowadzeniu programu naprawczego są bardzo obiecujące, już 
czwarty rok szkoła osiąga dobre wyniki. W 2011 r. średni wynik sprawdzianu to  
26, 87 wyższy niż w gminie 23, 27, i skali powiatu 23,78. 
To nie jest tak, że jest ten procent, to są zmiany pracy kilki lat. Należy to od klas, jaki 
poziom klasa reprezentuje, i to wszystko się przekłada na wyniki. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie V.Smulska – jeżeli chodzi o średni wynik 
jaki uzyskała placówka w Zbrachlinie to 23, 35 w skali stanikowej jest 4 stanin,  
w klasie wyników średnich. W placówce działają projekty naprawcze, ze względu na 
to, że szkoła w Zbrachlinie ma dwa oddziały i spotyka się z różnymi problemami, 
które musi na bieżąco likwidować, poprawiać.   
Tak jak wspomniała przedmówczyni, że to wszystko zależy od klas, jest rok, kiedy 
wyniki są znacznie wyższe, i też zaniżone. Kuratorium Oświaty ma taką opinię, że 
nie powinno się prowadzić rankingu szkół, czyli porównywać wyników. Ale ze 
względu na to, że należy się określić wynikiem i dokonuje się analiz korzystając  
z wyników ogólnopolskich ten ranking występuje.  
Jeżeli chodzi o szkołę podstawowa klasyfikuje się w tym 4 staninie, w klasie 
wyników średnich. Nie są one wysokie, gdyż są różne lata, kiedy np. mieści się  
w piątce, czyli jest wyżej średni. 
Wyniki egzaminów w gimnazjum w części humanistycznej zawsze wypada od kilku 
lat bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Staniny, to placówka klasyfikuje się w 6 staninie, 
czyli średni 25,9. Jeżeli chodzi o powiat aleksandrowski, to zajął on 2 m-ce w kraju, 
również w tym miała udział placówka gdzie ten stanin 6 został osiągnięty. 
Druga część egzaminu jest matematyczno – przyrodnicza, gdzie uczniowie wypadają 
słabiej. Tutaj muszą pracować nad poprawą wyników. Jeżeli chodzi o staniny, to 
mieści się w staninie 3 tj. niżej średniej, jest tu dużo do zrobienia. 
W tym roku zmienia się forma egzaminu gimnazjum i praca ta rozłoży się na 
poszczególne przedmioty. Jeżeli chodzi o j. angielski, to wyniki całym kraju są niskie 
Zbrachlin też klasuje się w wynikach niskich. Dlatego program naprawczy jest 
prowadzony w szkole głownie przedmioty ścisłe.  
Następnie stwierdziła, że te najważniejsze informacje podała. 
 
Dyrektor M.Grzegórska – stwierdził, że była mowa o środkach finansowych  
o projektach unijnych, ale udział w tych projektach przysłużył się do podniesienia 
wyników jakości pracy szkół na terenie gminy. 
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Dano dzięki nim dzieciom możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, 
wyjazdach jak kontakt z teatrem, operom, basenem i innymi. Dzieci i rodzice są 
zadowoleni i udział w tych projektach pomimo problemów finansowych jest jak 
najbardziej wskazany. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie – poinformował, że jeżeli chodzi o szkołę 
podstawową w Brudnowie, to wyniki nie napawają satysfakcją, ani nadzieją. 
Natomiast jednak przytoczy kilka danych, które są w raporcie tylko w rozbiciu. 
W klasie VI w poprzednim roku szkolnym było 14 uczniów, i 7 z nich posiadało 
dysfunkcję. Suche liczby nie odzwierciedlają poziomu kształcenia i nie dają obrazu 
całej szkoły. Dlatego, te prawie 59% uczniów posiada jakieś dysfunkcje. W tej chwili 
jest trochę prawo niedoskonałe, gdyż mając opinię z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek dostosować poziom nauczania, dostosować 
wymagania do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów właśnie z tymi 
orzeczeniami. 
Natomiast egzamin końcowy, czy sprawdzian, nie uwzględnia żadnych ulg, jeżeli 
chodzi o punktację i są Ci uczniowie z orzeczeniami traktowani na równi. 
Te wyniki słabe, które wypadły na sprawdzianie po szkole podstawowej mają też 
odzwierciedlenie w ocenach cząstkowych, czy końcowych w dziennikach lekcyjnych. 
Z tych przytoczonych uczniów dwoje miało w granicach 5 średniej, dwoje miało ok. 
4 średniej, natomiast nie osiągnęli średniej 4 ze wszystkich przedmiotów, gdyż 
większości miała 2, 8 do 3, 6 średnią. 
Stwierdził, że żyjąc w takim społeczeństwie lokalnym nie spodziewa się 
rewolucyjnych wyników w kolejnych latach. Dlatego, że miał do czynienia po raz 
pierwszy z wnioskami, które składają rodzice dzieci o dofinansowanie na wyprawki 
szkolne, czy stypendia. Część z tych wniosków nie była poprawnie wypełniona 
podpis przypomina niestety, ale „krzyżyki”. To nie jest tak, że poziom nauczania  
i wiedzy dzieci zależy od tego, co uzyska w szkole. Niestety sytuacja w domu 
rodzinnym, sytuacja materialna ma wpływ na poziom nauczania.  
Jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, to w zeszłym roku uczniowie uzyskali słaby 
wynik w części humanistycznej, ale np. w przedmiotach matematyczno – 
przyrodniczych wyróżnienie wyższym od gminy, powiatu, województwa i kraju. 
Od kilku lat jest wyliczana edukacyjna wartość, jest to taka wartość, że biorą oni pod 
uwagę czy to są warunki miejskie, czy wiejskie, czy to jest chłopiec, czy dziewczyna, 
prognozują, jaki wynik może dziecko osiągnąć po gimnazjum. Tutaj jest taka 
zauważalna tendencja, że dziewczynki uczą się lepiej, chłopcy gorzej, nie osiągają 
prognozowanych wyników. Z obserwacji mieszkańca wsi musi stwierdzić, że 
niestety chłopcy są angażowani do prac domowych, dzieci w mieście mają tego 
wolnego czasu więcej, i podnoszą poziom swojej wiedzy. 
Jedyną rzeczą, na której może polegać Centralna Komisja Egzaminacyjna jest 
uczciwość poszczególnych dyrektorów placówek, a niestety nie jest to tak uczciwe  
i te statystyki są różne. 
Dyrektor V.Smulska – poinformował, że zmienia się również forma egzaminu 
gimnazjalnego i na barki dyrektorów spadają ważne zadania, a mianowicie wiele 
danych i przygotowań. Ten rok, np. nie myśli żeby był obfity w wyniki rewelacyjne, 
gdyż rama programowa określa tzw. trzylatka np. uczniowie na terenie gminy 
dopiero w tym roku będą przechodzić takie egzaminy próbne. 
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Razem z Panem Szudzikiem zapisała się na dodatkowe testy próbne, aby jak 
najwięcej uczniowie ćwiczyli. I okazuje się, że część humanistyczna zostaje 
podzielona na dwie części, również organizacja szkoły będzie musiała wyglądać 
trochę inaczej. Na barki spadają dodatkowe zadania również w przygotowaniu 
nauczycieli, których trzeba delegować i dopiero w tym roku można delegować 
nauczycieli na różnego typu formy doskonalenia, które przygotowują do nowej 
formy. Także przyszły rok będzie polegał na tym, że język polski będzie osobno, 
historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, fizyka. Do tej pory było to łącznie, 
uczniowie się do tego przygotowywali, a teraz będzie trzeba je na nowo nauczyć  
i również nauczyciele muszą pewne zasady poznać. Jest to późno wdrożone,  
a niestety później przedkłada się to na wyniki. Dochodzą do tego dodatkowe koszty  
i niestety oświata kosztowała i będzie kosztować. 
 
Kierownik ZOS M.Bińkowska – dokończyła dalszą część raportu zgodnie  
z załącznikiem nr 4 i 5 do protokołu. 
  
Przewodniczący Rady – podziękował Pani Kierownik i dyrektorom szkół za 
przedstawiony Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 
2010/2011, i otworzył dyskusję. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że przeliczył, iż: 
- w Brudnowie na 180 uczniów jest 25 nauczycieli, to daje 7, 5 ucznia na jednego 
nauczyciela;   
- w Zbrachlinie na 355 uczniów jest 41 nauczycieli, to daje 8, 6 ucznia na jednego 
nauczyciela;   
- w Niszczewach na 89 uczniów jest 13 nauczycieli, to daje 6, 9 ucznia na jednego 
nauczyciela;   
Wydaje się, że na te koszty, które gmina ponosi, to mamy za mało uczniów na 
jednego nauczyciela.  
Jeżeli chodzi o wyniki sprawdzianu nauczania tutaj szkoła w Brudnowie, Szkoła 
Podstawowa wypadła najgorzej, a Pan Dyrektor tutaj nie był wtedy dyrektorem i nie 
miał żadnego wpływu na ten wynik. 
Szkoła Podstawowa w Niszczewach zajęła pierwsze m-ce w kraju 26, 87, a krajowy 
jest 24, 85, i uważa, że jednak można dzieci nauczyć i nie zgadza się z wypowiedzią 
Dyrektora Szudzika, iż dzieci pracują w gospodarstwach domowych i pomagają 
rodzicom. Uważa, że można było te dzieci nauczyć. 
Szkoła w Zbrachlinie miała 23, 35, a szkoła w Brudnowie 20,23. 
Pani Dyrektor Niszczew wypuszcza te dzieci z tymi punktami ok. 26 i oni  
w gimnazjum w Brudnowie giną. 
 
Dyrektor Grzegórska – poinformował, że te dzieci będą zdawały egzamin 
gimnazjalny za 3 lata i wówczas należy sprawdzić, jakie będą efekty. A też jest 
prawdą, że ta klasa z tymi wynikami niestety najlepsi uczniowie rozeszli się poza 
teren gminy – do Konecka i Aleksandrowa Kuj. 
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Radny M.Kołowrocki – poinformował, że ze szkoły w Brudnowie wyszli prawnicy, 
lekarze, nauczyciele i historycy i była ona jedną z najlepszych i nie wie, dlaczego robi 
się taka sytuacja. 
Zwrócił się również do dyrektorów gimnazjum, że dyrektorzy podają tylko to, co jest 
dobrze w szkole, nikt nie mówi np. o egzaminie części humanistycznej w Zbrachlinie 
bardzo ładnie wynik 25, 65, gminy 23, 44, powiatu 26, a jak wygląda ten wynik 
średni w Brudnowie, część humanistyczna. Gdyż jest tu coś nie tak, jeżeli mamy dwa 
gimnazja i średni wynik szkoły 25, 65, a gminy 23, 44, to jak wypadło gimnazjum  
w Brudnowie. To samo chodzi o część matematyczną bardzo ładnie wypadło 23, 57, 
ale jak wówczas wypadło gimnazjum w Zbrachlinie. Zwrócił uwagę na j. angielski, 
jest od kilku lat coraz gorzej, w szkole w Brudnowie, w 2009 r. – 28, 96, a teraz jest 
25,49. 
Na terenie powiatu na 19 gmin, gmina Waganiec na 6 miejscu od końca, uważa, że 
stać młodzież gminy, aby było to odwrotnie. Stwierdził, że uważa, że to zależy od 
nauczycieli w dużej mierze, jednak zwrócił się do nauczycieli, aby się nie obrażali. 
W Niszczewach maja też rodziny gospodarstwa, też dzieci pomagają, a wyniki są 
takie, jakie są. 
Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to wyliczył koszt na jednego ucznia bez dowozu,  
i bez kwoty z ZOS: w Brudnowie 660 zł na jednego ucznia na rok, w Zbrachlinie 730 
zł na jednego ucznia na rok, w Niszczewach 720 zł na jednego ucznia na rok. 
Zwrócił się z zapytaniem, ile na rok szkolny dostajemy dotację z budżetu państwa na 
1 ucznia, to wtedy będzie obraz ile dokłada gmina. Zadał również zapytanie, ile jest 
pracowników obsługi w Niszczewach i w Zbrachlinie? 
 
Dyrektor Grzegórska – poinformował, że pracowników obsługi w szkole  
w Niszczewach jest jedna osoba na 1 etat, dwie osoby na pół etatu. 
 
Dyrektor V.Smulska – poinformował, że w Zbrachlinie pracowników obsługi jest 
osiem etatów, jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli to ta liczba, która jest zatrudniona 
całościowo, ale i częściowo, i tak: nauczyciel mianowany może być jeden nauczyciel, 
który ma 9 godz., ale jak gdyby etat mianowanego liczy się w całości tutaj osoba. 
Tutaj jest takie jakby przekłamanie i należałoby radnym zrobić w innej formie to 
zestawienie, aby mieli taki obraz dokładny, etapy przeliczeniowe, aby było tutaj 
wiarygodne, gdyż z całą liczbą można być zaskoczonym. Tym bardziej, że 
korzystamy z usług innych placówek przecież nauczyciele pracują w innych 
placówkach, część osób zatrudnionych jest z poza terenu gminy. W przypadku 
szkoły w Zbrachlinie jest zatrudniony chemik, który przyjeżdża z Nieszawy i jest to 
pół etatu. Dążenie dyrektorów szkół jest takie, aby nauczyciele mieli tez nadgodziny, 
ale tego nieraz się nie uda uzyskać. Dyrektor musiałby mieć złote środki, aby  
w niektórych przypadkach średnio zmniejszyć. Jeżeli są urlopu zdrowotne, np.  
w szkole w Zbrachlinie takie w tym roku też są. Działanie dyrektora, to jest tylko 
prośba o to, aby nauczyciel nie przeszedł na ten urlop. Jeżeli by się z tym nie 
zgadzała, to wówczas spotyka się w sądzie i przegrywa. Jednak jest to urlop 
zdrowotny i z decyzją lekarza nie można dyskutować. Jednak koszty szkoły 
wówczas wzrastają. 
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W zeszłym roku, 2 lata temu były urlopy zdrowotne i pomimo tego, że budżet był 
taki, jaki był, to nie musiała walczyć w tym względzie w placówkach o zwiększenie  
i tak samo w tym roku. Może być problem w następnym roku tym bardziej ze budżet 
musi być ustalony do 15 września, gdy np. miała urlop zdrowotny zgłoszony  
w październiku i nie mogła tego przewidzieć. Takie sytuacje się zdarzają, 
odpowiedzialność spada na dyrektora, gdyż kieruje budżetem i cokolwiek się zdarza 
to wówczas szuka pomocy w Radzie Gminy. 
Dane te, które tabelarycznie przedstawiła dotyczące wyników egzaminów 
gimnazjalnych, jeżeli chodzi o matematykę, to w porównaniu z gminą, powiatem itd. 
przedstawiła w raporcie i również wspomniała na tej sali o słabych wynikach, 
dyrektorzy nie dążą, aby to ukrywać. Dyrektorzy wiedzieli o tym, że spotykają się  
z pytaniami na tej sali i szczegółowo nie przedstawiali wszystkich danych, ale  
w raporcie jest to ujęte. 
To, co powiedział kolega z Brudnowa należy brać po uwagę, jednak w tym 
względzie różne symptomy mają wpływ na ten wynik. Jednak rady pedagogiczne 
pracują po to, aby wspomagać się, tutaj Pan Wójt tez pomaga, gdyż są zajęcia 
pozalekcyjne, koła wyrównawcze. 
 
Radny M.Grzegórski – poinformował, że subwencja jest taka jak jest, ale  
w poprzednich latach były książki przekazywane w roku na rok, obecnie trzeba 
kupić wszystko książki, co roku i nawet nowe pomoce naukowe w szkole. 
Zwrócił się z zapytaniem, kto to ustala, tą subwencję na poziomie, aby była większa, 
od czego to zależy?, od ilości urodzeń dzieci, ile na każde dziecko, czy od bezrobocia 
gminy, i czy nie można tego zwiększyć? 
 
Radny W.Marut – zwrócił się do Pani Kierownik w związku z dowozem w stronę 
Józefowa, czy Brudnowa przedtem ta droga była nieutwardzona autobus tam nie 
jeździł. W tej chwili została utwardzona, na objazd próbny była tam trasa autobusu  
i tam wsiadało od 9 – 1 dzieci w zależności od dnia. W tej chwili został ten autobus 
wycofany, czy on będzie kursował, czy nie będzie? 
 
Wójt - poprosił, aby zakończyć sprawy oświatowe, a to zapytanie przesunąć do 
wniosków. 
 
Dyrektor Szudzik – stwierdził, że odniesie się do zapytań zgłoszonych przez 
radnego Kołowrockiego w sprawie złych wyników nauczania. 
Poinformował, że również nauczycielom i dyrektorom zależy na tym, aby wyniki 
były jak najlepsze, bo jest to ich powołanie, aby jak najbardziej wykształcić 
przygotować do życia dorosłego. Wiadomo jednak mamy taką świadomość, że nie 
każdy będzie prawnikiem, lekarzem itd. Zdaje sobie sprawę, że te wyniki są niskie, 
nie mniej jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że lekarze i prawnicy itp. są 
absolwentami szkoły w Brudnowie jednak szkoła już 50 lat uczy tych lekarze itp., i to 
nie jest tak, że w tym roku, czy przez ostatnie 3 lata bardzo się pogorszyły wyniki  
w nauce. Na te osiągnięcia bierze się tu udział cała historia szkoły. 
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Jeżeli chodzi o podział wyników przedmioty humanistyczne, w tym roku można 
powiedzieć taki swoisty test, był on bardzo trudny, tam się zmieniło to, że większość 
zadań stanowiły zadania z historii, jedno o społeczeństwie, natomiast j.polski 
ograniczał się poza kilkoma pytaniami do zdań otwartych. Jeżeli chodzi o ten 
podział wyników, to łatwo tutaj podsumować na poziomie szkoły w Brudnowie. Ale 
prześledzić wyniki w całym kraju to obniżyły się one wszędzie punktowo, jeżeli 
chodzi o przedmioty humanistyczne. Średnia krajowa tez uległa obniżeniu. 
Praca nauczycieli to jest podejmowanie ciągłych działań w formie projektów, czy 
programów, aby poprawić efektywność kształcenia. Po każdym egzaminie takie 
projekty, czy programy są tworzone, są pisane, pod kątem tych dzieci. 
Działania są podejmowane, ale nie zawsze, niestety przynoszą efekty, jednak te 
działania podejmowane są. 
Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to zdarzają się roczniki lepsze i gorsze, chodzi tu 
tez o uczniów z dysfunkcjami, w Brudnowie było ich 50% w zeszłym roku.  
Ci uczniowie w większości wypadają słabo i dlatego też są te wyniki końcowe. 
 
Radna E.Pietrus – poinformował, że obecni na sali są też rodzicami, w dniu 
dzisiejszym Pani Kierownik przedstawiła raport o stanie oświaty. A jej się wydaje, że 
ten raport i te pytania wszystkich to są rozliczenia Państwa dyrektorów, że są złymi 
nauczycielami i wszyscy zapominają i jednej rzeczy, wychowanie dzieci należy do 
rodziców. Niestety nauczyciele coraz mniej mogą w tym temacie zdziałać. 
Jedynie ścisła współpraca nauczycieli i rodziców pomoże w tym temacie. 
 
Dyrektor M.Grzegórska – poinformował, że rodzice w nie wszystkim mogą pomóc 
dzieciom np. j.angielski, czy j.niemiecki, i niestety ta współpraca między rodzicami  
i nauczycielami musi być zacieśniona, wtedy można wspólnie coś zrobić. 
Poruszyła też temat podręczników, to nie jest pomysł dyrektorów, tylko, co 3 lata jest 
ustawa programowa i te podręczniki się zmieniają. 
 
Wójt – poinformował, że wracając do wcześniejszych wypowiedzi, to kwota ogólna, 
jaka została wypłacona na dodatki uzupełniające, to nie jest kwota 120 tys. zł, tylko  
z pochodnymi kwota 129.294 zł w poszczególnych szkołach. Nie jest do końca to 
odzwierciedlenie tego gdyż nauczyciel jest liczony tam gdzie jest jego podstawowe 
zatrudnienie, ale pracuje też w różnych szkołach, to też przenosi się na jego 
wynagrodzenie. 
Ale w takim kształcie jak było fizycznie wypłacone, to zaprezentował przy 
zaokrąglonych kwotach: 
- szkoła podstawowa w Zbrachlinie – 40.313 zł 
- szkoła podstawowa w Brudnowie – 15.453 zł 
- szkoła podstawowa w Niszczewach – 18.329 zł 
- przedszkole w Zbrachlinie – 5.823 zł 
- przedszkole w Brudnowie – 2.382 zł 
- oddział „O” w Niszczewach – 2.333 zł 
- świetlica w Zbrachlinie  – 1.570zł  
- świetlica w Brudnowie – 1.301 zł 
- gimnazjum w Zbrachlinie – 21.453 zł 
- gimnazjum w Brudnowie – 20.334 zł. 
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Z podziałem na grupy awansu zawodowego jest to średnie wynagrodzenie, które 
uzyskują nauczyciele za rok poprzedni, czyli połowa 2009/2010 i 2010/2011: 
- nauczyciel stażysta uzyskiwał wynagrodzenie od 01 stycznia do 31 sierpnia  
2.287 zł, od 1 września do 31 grudnia 2.447 zł, 
- nauczyciel kontraktowy od 01 stycznia do 31 sierpnia 2.538 zł, od 1 września do 31 
grudnia 2.716 zł, 
- nauczyciel mianowany od 01 stycznia do 31 sierpnia 3.293 zł, od 1 września do 31 
grudnia 3.524 zł, 
- nauczyciel dyplomowany od 01 stycznia do 31 sierpnia 4.208 zł, od 1 września do 
31 grudnia 4.502 zł. 
Subwencja na 1 ucznia wynosi ok. 4.117 zł, w tym roku. Na pytanie czy subwencję 
można zwiększyć, to niestety nie ma takiej możliwości. Subwencja powstaje na 
podstawie pakietu dokumentów, jest to zbiór informacji oświatowej, którą 
dyrektorzy szkół muszą przygotować. 
Informacja ta wawiera, głownie ilość dzieci, wykształcenie i ilość nauczycieli. 
Generalnie zasada jest taka, że subwencja jest przeliczona od wielkości gminy, 
średnia wartość płacy nauczyciela przeliczona jest do średniej ilości dzieci 25 osób, 
jeśli jest fizycznie ich mniej, to te statystyczne wielkości są odejmowane. Jednak 
niezależnie ile dzieci nauczyciel uczy, to zarabia tyle samo. Jedna z pozycji jest ilość 
dzieci dowożonych z orzeczeniami, jest to dość długa lista tych spraw, która 
wliczana jest do subwencji. Nie da się fizycznie wyliczyć subwencji, ani zwiększyć 
sztucznie, aby jej nie zwracać. Subwencja może być korygowana po II półroczu 
składając dodatkowe informacje. 
Subwencja dotyczy tylko szkół, przedszkola są finansowane w całości z budżetu 
gminy tj. na płace, utrzymanie i organizację. 

Wracając do dyskusji nad raportem, to bardzo zaniepokoiła go wypowiedź 
dyrektorów, szczególnie Pana Dyrektora Szudzika, gdyż bardzo wyraźnie 
wyartykułował ten problem, zresztą Pani Dyrektor ze Zbrachlina również o tym 
mówiła, a chodzi o kiepskie wyniki w j.angielskim. Jako jedna z niewielu gmin, od 
szeregu lat prowadzi naukę j.angielskiego w oddziałach młodszych, jak i w 
przedszkolu. Jeśli te działania od kilku lat nie przynoszą pozytywnych efektów, to 
należy się zastanowić, czy one są potrzebne, a jeśli uznamy, że potrzebne, to czy są 
prawidłowo realizowane?. Bo jeśli to jest wynik nie zaniedbań, wręcz odwrotnie 
dokładanie starań, aby ten element wychodził jak najlepiej, a w końcowym finale - 
wyniku okazuje się, że nie wychodzi, to należy znaleźć, przeanalizować powód, 
dlaczego tak się dzieje? 

Uważa, że ta młodsza grupa, która szybko przyswaja sobie taką wiedzę, jeżeli 
nie wyniesie tych podstaw poprzez takie działania związane z dodatkowymi 
zajęciami, to znaczy, że Ci nauczyciele na samym początku pracują źle, albo wysnuć 
też wniosek, że w dalszym etapie to, co nauczą dobrze pracujący nauczyciele  
w oddziałach początkowych, stracone jest na wskutek złych działań nauczycieli  
w dalszych etapach edukacji. Kieruje to do dyrektorów o przeanalizowanie tego 
problemu, do którego w innej formie powróci. 

Stwierdził, że być może jest to przypadek, jednak jest sprawa, która jego 
zadziwia. Generalnie nie czuje tego, że wyniki egzaminów są miarą do oceny 
działalności szkoły- wręcz odwrotnie i uważa, że te egzaminy w takiej formie nie są 
potrzebne. Ale jeśli są, to ocenia się to, co ma. 
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Zwrócił uwagę, że na początku, kiedy wprowadzono egzaminy zewnętrzne, kiedy 
nauczyciele gwałtownie zdobywali awanse zawodowe, to te wyniki były lepsze, aby 
to nie świadczyło, że jak nauczyciel osiągnie pewien etap rozwoju uznaje, że nic mu 
więcej niepotrzebna. I w związku z tym, co dyrektor mówił o powołaniu 
nauczycielskim w przypadku tych awansowanych nauczycieli, czy to nie przygasło 
zbyt mocno. To nie jest ocena, tylko jego przypuszczenia. 
Jeśli się sięgnie do tych poprzednich lat, to się okaże, że może to być prawdziwe. 
 Niepokoi jeszcze jedno, że Państwo Dyrektorzy za pośrednictwem 
Kierownika ZOS prezentowali dużą grupę konkursów różnego rodzaju. Zwrócił 
uwagę nie na osiągnięcie tylko na nazwiska towarzyszące przy tych konkursach, że 
są to tylko te same osoby, wnioskuje z tego, że pozostali uczniowie nie chcą 
pracować. Życzyłby, aby do tych osiągnięć doszły osiągnięcia na poziomie 
wojewódzkim i krajowym. Zwrócił uwagę, aby część tych konkursów zweryfikować, 
czy one mają podstawę prowadzenia w trybie konkursu, bo to jest wysiłek 
nauczycieli, szkoły, o oczywiście poniekąd finansowy gminy.  
Należałoby przerzedzić i podnieść poziom tych konkursów na wyższy poziom, 
oczywiście nie jest to zarzut, tylko temat pod dyskusję. 
Jeśli ta sama grupa nauczycieli będzie zajmować się tylko tymi samymi jakby 
przypisanymi sobie konkursami, to w pewnym momencie, albo się zniechęci, albo 
pozostali będą uważać, że oni nie muszą nic robić. A wtedy ranking tych konkursów, 
tej zdobywanej wiedzy, w tej formie na pewno nie będzie podniesiony. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że gmina Waganiec ma jeden wysoki 
wskaźnik, jeśli chodzi o ilość nauczycieli dyplomowanych, i tak w Zbrachlinie jest 16 
nauczycieli dyplomowanych, w Brudnowie 10, w Niszczewach 2.  Jest to kadra 
świetnie wykształconych nauczycieli. Być może większy wskaźnik niż w powiecie. 

Następnie zamknął dyskusję i podziękował w imieniu Rady Gminy 
dyrektorom i kierownikowi ZOS za przedstawione informacje nt. oświaty. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady - poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz 
zaproszeniami w sprawie następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały:  

Wymieniona w projekcie uchwały działka gruntu oznaczona numerem 
ewidencyjnym 325/9 o pow. 0,0250 ha, położona w miejscowości Ariany, obręb 
geodezyjny Waganiec wchodzi w skład mienia komunalnego Gminy Waganiec.   
Pismem z dnia 02.08.2011r. dotychczasowy dzierżawca przedmiotowej 
nieruchomości wystąpił z wnioskiem o podpisanie aneksu przedłużającego umowę 
dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Obecna umowa dzierżawy wygasa  
w dniu 30 listopada 2012r.  
Zgodnie z art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze 
przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
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Biorąc pod uwagę złożony wniosek Wójt Gminy Waganiec przedkłada Radzie 
Gminy niniejszy projekt, celem podjęcia stosownej uchwały. 
 
Następnie otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej  
w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec – stanowi on załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr XIII/60/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w miejscowości Ariany, 

obręb geodezyjny Waganiec – stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę. 
Ad.10 

Przewodniczący Rady M.Dyko - po przerwie wznowił obrady i otworzył następny 
punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wybory ławnika do Sądu 
Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na kadencję 2012-2015.  Poinformował, że 
materiały radni otrzymali wraz z zaproszeniami. 
Punkt ten został rozpisany na podpunkty i zgodnie z tą kolejnością będzie 
przeprowadzony: 

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; 
 
Na obrady nie powrócił radny P.Kosik. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników, Pana Jarosława Różańskiego,  
i przedstawienia stanowiska i opinii Zespołu.  
 
Przewodniczący Zespołu J.Różański – przedstawił Stanowisko Zespołu do spraw 
zaopiniowania kandydatów na ławników – kserokopia stanowi zał. nr 8 do protokołu: 
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Cyt. „ Stanowisko Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników  
z dnia 23-09-2011 r. w sprawie czy zgłoszenia kandydatów na ławników wpłynęły  
w terminie oraz czy spełniają wymagania formalne określone w ustawie z dnia  
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070  
z późn. zm.) 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników został powołany 
uchwałą Nr VIII/41/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011 r. w składzie: 
1) Jarosław Różański - radny Rady Gminy Waganiec - członek Zespołu; 
2) Wacław Stefański - radny Rady Gminy Waganiec - członek Zespołu; 
3) Marcin Grzegórski - radny Rady Gminy Waganiec - członek Zespołu. 

Na przewodniczącego Zespół wybrał pana Jarosława Różańskiego, zastępcą 
przewodniczącego został pan Wacław Stefański. 

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 
roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi 
radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 
(Dz. U. Nr 121, poz. 693). 

Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy, jest wypracowanie  
i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach,  
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

W związku z tym, że zgodnie z art. 162 § 10 cyt. ustawy Rada Gminy 
zobowiązana jest w drodze uchwały pozostawić zgłoszenia kandydatów na 
ławników, które wpłynęły po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2011 r., a także te, 
które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy 
bez dalszego biegu - Zespół przygotował stanowisko w sprawie zgłoszeń 
kandydatów. 

Zespół stanowisko wypracował i przyjął na posiedzeniu w dniu 23.09.2011 r. 
Prezes Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, pan Tomasz Hoffman 

pismem z dnia 24 maja 2011 r., znak: A 013-17/11, skierowanym do Wójta Gminy 
Waganiec, poinformował o ustalonej przez Kolegium Sądu Okręgowego we 
Włocławku liczbie ławników sądowych wybieranych przez Radę Gminy Waganiec 
na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. Ustalona liczba 
ławników dla gminy Waganiec to 1 osoba. 
Uprawnione podmioty oraz grupy obywateli zgłosiły trzech kandydatów. 
Po przeanalizowaniu zgłoszeń pod kątem czy wpłynęły w ustawowym terminie, tj. 
do 30 czerwca 2011 r. włącznie, Zespół stwierdza, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły 
w wymaganym terminie. 

Po przeanalizowaniu zgłoszeń czy spełniają wymagania formalne, o których 
mowa w art. 162 § 2-5 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Zespół 
stwierdza, że zgłoszenie na ławnika sądowego: 
1) Pani Doroty Ewy Iwińskiej do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, 
dokonane przez Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe na rzecz rozwoju wsi Święte i 
okolic zawiera informację z Krajowego Rejestru Sądowego datowaną na dzień 
21.03.2011 r., tj. na dzień wcześniejszy niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia 
dokonanym w dniu 30.06.2011 r., co jest niezgodne z art. 162 § 5 w zw. z § 3 ustawy. 
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2) Pana Mariusza Niklasa do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj., dokonane 
przez grupę obywateli, nie ma wymaganej ilości podpisów zgłaszających 
kandydaturę. Zgłoszenia dokonało 51 obywateli, z czego 3 nie zamieszkuje na 
terenie gminy Waganiec, co jest niezgodne z art. 162 § 1 w zw. z § 4 ustawy. 

W związku z powyższym Zespół wnioskuje do Wójta Gminy o przygotowanie 
w odniesieniu do w/w przypadków projektów uchwał Rady Gminy Waganiec  
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego 
biegu (art. 162 5 10 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych). 
 
Zgłoszenie pana Stanisława Kazimierza Murawskiego, jako kandydata na ławnika 
przez grupę obywateli zostało złożone w terminie, tj. w dniu 27.06.2011 r. oraz 
spełnia wymagania formalne określone w ustawie. W związku z powyższym Zespół 
wnioskuje do Rady Gminy o zasięgnięcie o kandydacie informacji od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zgodnie z art. 162 § 9 cyt. ustawy. 
Podpisy członków komisji.” 
 
Następnie Przewodniczący zespołu przedstawił opinię Zespołu do spraw 
zaopiniowania kandydatów na ławników – kserokopia stanowi zał. nr 9 do protokołu: 

 
Cyt. „ Opinia Zespołu opiniującego o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sadu 
Rejonowego w Aleksandrowie Kuj, na kadencję 2012-2015 z dnia 21-10-2011 r. 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników został powołany 
uchwałą Nr VIII/41/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011 r. w składzie: 
1) Jarosław Różański 
2) Wacław Stefański 
3) Marcin Grzegórski 

Na przewodniczącego Zespół wybrał pana Jarosława Różańskiego, zastępcą 
przewodniczącego został pan Wacław Stefański. 

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii 
o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia 
przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo  
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). 

Zespół dokonał analizy zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego pana 
Stanisława Kazimierza Murawskiego na posiedzeniu w dniu 21.10.2011 r. pod 
kątem spełniania przez kandydata wymogów określonych w art. 158 i art. 159 cyt. 
ustawy, tj.: 

Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu   
kandydowania co najmniej od roku, 
5) nie przekroczył 70 lat, 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

§ 2. (uchylony). 
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§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być 
wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w 
prokuraturze, 
2) osoby wchodzące  w skład organów,  od których orzeczenia można żądać 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3) funkcjonariusze   Policji   oraz  inne   osoby  zajmujące   stanowiska   związane 
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9) radni gminy, powiatu i województwa. 

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 
Zespół stwierdza, opierając się na informacjach zawartych w zgłoszeniu,  

w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczą okoliczności,  
o których mowa wart. 159 ustawy. 

W wyniku przeprowadzonych przez Policję czynności określonych w art. 162 
§ 9 ustawy Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy w dokumencie 
datowanym na dzień 06.10.2011 r. informuje, że pan Stanisław Kazimierz Murawski 
figuruje w systemie informatycznym Policji, ze wskazaniem przyczyn umieszczenia 
w systemie opiniowanego kandydata.  

W związku z tym, zdaniem Zespołu, kandydat nie spełnia wymogu 
określonego w ustawie, o którym mowa w art. 158 § 1 pkt 2. Tym samym 
kandydatura pana Stanisława Kazimierza Murawskiego została przez członków 
Zespołu zaopiniowana negatywnie”. 
 
Poinformował również, że jest to stanowisko i opinia Zespołu, jednak decyzja należy 
do Rady Gminy w formie głosowania tajnego. 
 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do pozostałych członków Zespołu, czy chcą 
zabrać głos? 
Następnie Przewodniczący Rady w związku z rezygnacja członków Zespołu  
z wypowiedzi, otworzył dyskusje. 
 
Kandydat na ławnika S.Murawski – stwierdził, że opiniując Przewodniczący 
Zespołu powinien wyjaśnić, co jest zawarte w tym piśmie?, czy jest brak 
kwalifikacji?, czy są inne przesłanki?, gdyż nie wie, o co chodzi? 
 

Przewodniczący Zespołu J.Różański – w woli wyjaśnienia poinformował, że Zespół 
zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o udzielenie 
informacji na temat kandydata Pana S.Murawskiego. 
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Informacje są zbierane i jest taka procedura jak w przypadku osób ubiegających się  
o kandydowanie, objęcie funkcji sędziego w Sądzie. I przyszła informacja  
z Komendy Wojewódzkiej Policji, i z tego dokumentu figuruje Pan Murawski  
w systemie informatycznym, jest tam Pan Murawski umieszczony. Są podane 
przyczyny jednak uważa, że do publicznej wiadomości tego nie może podać. Radzie 
Gminy tak, ale nie szerszej opinii publicznej. 
Stwierdził, że ma wątpliwości, czy można upublicznić wszystkim treść tego 
dokumentu, tylko taką ma wątpliwość. 
 
Radca Prawny Pani Agnieszka Wiśniewska – poinformowała, że Rada Gminy ma 
głosować nad przyjęciem bądź nad odrzuceniem kandydatury na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. Aby Rada Gminy mogła świadomie 
podjąć taką uchwałę i wiedzieć, czy godzi się na takiego kandydata, czy też nie, 
powinna znać przyczynę. Wydaje się, że nie tylko powinna, ale musi znać te 
przyczyny. Z uwagi na to, że uczestniczą na sali też inne osoby, można poprosić  
o opuszczenie sali, jeśli Przewodniczący Zespołu ma wątpliwości?,  choć nie jest to 
informacja tajna. Rada Gminy, która będzie podejmować uchwały powinna wiedzieć, 
dlaczego tak ten dokument Zespół zaopiniował. Można nie mówić tego, wprost, ale 
można wskazując nie powoływać się na przykład, na konkretne dni, kiedy to się 
stało, tylko wskazać inaczej, w wersji ostrożności, jeśli Przewodniczący Zespołu ma 
wątpliwości, to można w takiej formie przedstawić. Jednak uważa, że to nie jest 
procedura tajna, procedurą tajną jest głosowanie. 
 
Przewodniczący Zespołu J.Różański – stwierdził, że rozumie, iż obsługa prawna 
uznała, że można te informacje ujawnić? 
 

Radca Prawny – poinformowała, że tak uznała, iż można te informacje ujawnić  
i pozostawia do decyzji Przewodniczącego Zespołu jak to przedstawić. 
 
Przewodniczący Zespołu J.Różański – zaproponował, że wypnie ten dokument  
z teczki i każdy radny osobiście się z nim zapozna. 
 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, ze Przewodniczący Zespołu Opiniującego 
stwierdził, że kandydat nie spełnia wymogów, dlatego Rada powinna się z tym 
zapoznać. 
 
Kandydat na ławnika S.Murawski – stwierdził, że się nie boi tego, co jest w tym 
piśmie, miał dwa wykroczenia tylko mandatowe. Jest kierowcą ze stażem 
kilkudziesięcioletnim i to nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie, i to nie obliguje 
jego osoby, aby nie zostać ławnikiem, nie dokonał przestępstwa, jako zniesławienie. 
Uczestniczył tylko w wypadku drogowym i poddał się karze, gdyż był w szoku, i za 
ten wypadek nie ponosi winy. Został zbadany na test trzeźwości i był trzeźwy. 
Zwrócił się do Przewodniczącego Zespoły informując, że nie jest on kierowcą i nie 
wie jak to się odbywa, w sprawach jak się jest kierowcą i to należy uwzględnić. To się 
zdarza każdemu kierowcy.  
Jako zainteresowany wnosi o ujawnienie tego pisma. 
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Przewodniczący Zespołu J.Różański – stwierdził, że jeżeli Radca Prawny uzna, że 
może to Pan Murawski odczytać, to wyraża zgodę. 
 
Radca Prawny – stwierdziła, że nie ma przeciwwskazań, aby kandydat na ławnika 
odczytał pismo dotyczące jego osoby. 
 
Kandydat na ławnika S.Murawski – odczytał pismo Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Bydgoszczy dotyczące informacji i kandydacie na stanowisko ławnika 
sądowego – kserokopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję. 
 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów 
powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań formalnych, 
poddając jego treść pod głosowanie  – stanowi on zał. nr 11 do protokołu. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” 

podjęła uchwałę Nr XIII/61/11 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 

zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję  

2012-2015, niespełniających wymagań formalnych, poddając jego treść pod 
głosowanie  – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego podpunktu przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu głosowania w sprawie wyboru 
ławników do sądów powszechnych. 
 
Radca Prawny – poinformowała, że chciałaby wyjaśnić, że głos Zespołu jest głosem 
opiniującym, jednak radni wybierają zgodnie z regulaminem zasad głosowania na 
ławnika i ewentualnie głosują w głosowaniu tajnym na danego kandydata, w tym 
przypadku jest to jeden kandydat. Tu głos Rady jest głosem decydującym, tutaj radni 
nie będą głosować tej opinii negatywnie, czy też pozytywnie, tylko na danego 
kandydata.  
Dlatego wyjaśnia, te szczegóły, bo zrodziły się jakieś wątpliwości wśród członków 
Zespołu i radnych po odczytaniu tego stanowiska kandydata, że przepisy ustawy nie 
wykluczają w przypadku posiadania mandatów karnych tych drogowych wyboru 
tego ławnika. Pojawiają się tylko wątpliwości z zapisem ustawy, czy dana osoba ma 
nieskazitelny charakter i Zespół Opiniujący zarekomendował tego kandydata  
w związku z tym, że posiada te mandaty i nie ma nieskazitelnego charakteru.  
Dodała również, że w różnych gminach to wygląda, różnie np. jedne podejmowały, 
że jeden mandat jest dopuszczalny, inne w ogóle na ten temat nie dyskutowały. 
Stanowisko Ministra Sprawiedliwości też jest różne, każe oceniać, jaki był okres 
miedzy tymi wykroczeniami, jaka jest postawa danego kandydata. 
Wyjaśniając kwestię z mandatami, to nie dyskryminuje jednak, jest to kwestia oceny 
Rady Gminy, czy w związku z tym, że kandydat posiada mandaty jest 
nieskazitelnego charakteru lub nie jest nieskazitelnego charakteru, taka wątpliwość, 
aby każdy radny sobie to rozważył. 
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Kandydat na ławnika S.Murawski – poinformował, że startując do Rady Powiatu 
ujawnił, że był pracownikiem służby bezpieczeństwa. Teraz ostatnio Pan 
Przewodniczący Rady o tym wie, że była sprawa w Toruniu i sądownie był 
zrehabilitowany, gdyż tam poświadczyli świadkowie, że działał na rzecz 
solidarności. Stwierdził, że widzi patrzy na niektórych radnych, nie wszystkich 
oczywiście, ale zachowanie widzi, głównie jednego radnego jakby był niewiadomo, 
kim.  
Zwrócił się do radnego cyt. „Panie radny w tym czasie odwaga była cenna  
i ciekawie jak Pan by się wówczas zachował”” 
Stwierdził, że współpracował wówczas z solidarnością i należał do Związków 
Solidarności i nie mógł się ujawnić. W tej chwili po 30 latach jest rehabilitowany.  
A okrzyknięto jego osobę „ubek”, nie wolno wychodzić przed tzw. orkiestrę, bo 
niektórych może pociągnąć do odpowiedzialności za podważenie jego opinii. 
Stwierdził, że to jest nieładnie tak, bo ma tyle sukcesów dla gminy, wiele osób o tym 
wie, i tego nikt mu nie zabierze. Jeżeli Przewodniczący Zespołu tak ocenia jego 
osobę, to niech powie, co on zrobił dla gminy Waganiec? 
 
Przewodniczący Zespołu J.Różański – podziękował obsłudze prawnej za wnikliwe 
wyjaśnienia, szczegółowe i obiektywne, że w ten sposób się ustosunkowała. 
Następnie zwrócił się do kandydata na ławnika, stwierdził, że Zespół opiniował 
kandydaturę, opierając się na informacjach, jakie miał czarno – na białym, taką 
informację otrzymał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Bydgoszczy, i reszta go nie 
interesuje. I o reszcie nie mówił, nie zabierał głosu, wszyscy słyszeli, jest zapisane,  
o czym mówił i nagrane również. Dlatego prosi nie mówić tego, czego nie 
powiedział. Stwierdzał, że Pan Murawski tworzy nadinterpretację i jakieś fakty 
przytacza. Wie, co powiedział i ściśle się trzymał dokumentów, tych, które posiadał, 
reszta go nie interesuje. I uważa, że dyskusja jest zbędna i wnosi do 
Przewodniczącego Rady o głosowanie, gdyż presja na radnych nie jest potrzebna. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt regulaminu 
głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 
na kadencję 2012 - 2015 przeprowadzonych na sesji w dniu 28 października 2011 r. , 
jaki radni otrzymali w materiałach przesłanych na sesję – projekt regulaminu stanowi 

zał. nr 13 do protokołu  

Następnie otworzył dyskusję. 
 

Przewodniczący Zespołu J.Różański – zaproponował zmianę karty do głosowania 
w brzmieniu:  
„ Radny dokonuje wyboru poprzez pozostawienie nieskreślonego nazwiska, 
znajdującego się na karcie do głosowania. Skreślenie nazwiska oznacza głos przeciw 
wyborowi ławnika” 
Uważa, że jest ona bardziej czytelna niż w pierwszym projekcie. 
Zgłosił wniosek o formalne przegłosowanie karty do głosowania – karta stanowi zał. 

nr 14 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad nowym wzorem karty do 
głosowania kandydata na ławnika, zgłoszonej przez radnego J.Różańskiego. 
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Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła nowy wzór karty do 

głosowania. 

 

Radca Prawny - poinformowała, że przy nowym wzorze karty do głosowania 
zmienią się także zasady głosowania, dlatego należy przedstawić propozycje zmian 
regulaminu głosowania.  
 

Radny J.Różański – przedstawił propozycje zmian do projektu regulaminu 
głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 
na kadencję 2012 - 2015 przeprowadzonych na sesji w dniu 28 października 2011 r : 
 

I zmiana: wykreślenie zapisu w § 6: 
„Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata 

znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, 
lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi 
tego kandydata na ławnika.” 

 
Następnie wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

„Radny dokonuje wyboru poprzez pozostawienie nieskreślonego nazwiska, 
znajdującego się na karcie do głosowania. Skreślenie nazwiska oznacza głos przeciw 
wyborowi ławnika” 
 
Radca Prawny przedstawiła dalsze propozycje zmian do regulaminu głosowania, 
które wynikły po wprowadzeniu nowego wzoru karty do głosowania: 

II zmiana: wprowadzenie ustępu 8 w § 8, w brzmieniu „8) liczbę głosów „za” 
i „przeciw” 

III zmiana: wykreślenie ustępu 3 w brzmieniu „ Ustala się wzór protokołu  
z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do 
Regulaminu”.  

IV zmiana: wykreślenie ustępu 2 i 3 w § 9 w brzmieniu: „ 2. W przypadku, 
gdy w głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, 
która stanowi liczbe uprawniającą do uzyskania mandatu ławnika, a jednocześnie 
powodowałoby to wybór większej liczby ławników niż ustalony limit, o którym 
mowa w § 1.1. Regulaminu, przeprowadza się II turę głosowania spośród tych 
kandydatów. 
3. W II turze głosowania, o której mowa w ust.2 Regulamin stosuje się odpowiednio” 

 

Następnie wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

„Jeżeli jest jeden kandydat, to za wybranego na ławnika uważa się kandydata, który 
uzyskał więcej głosów „za” niż „przeciw”.” 

 
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie proponowane zmiany do 
regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie 
Kujawskim na kadencję 2012 - 2015 przeprowadzonych na sesji w dniu  
28 października 2011 r, zgłoszone przez radnego J.Różańskiego, i Panią Mecenas 
A.Wisniewską. 
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Rada Gminy w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła zgłoszone poprawki 

do regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego  

w Aleksandrowie Kujawskim na kadencję 2012 - 2015 przeprowadzonych na sesji 

w dniu 28 października 2011 r 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały o przyjęciu regulaminu 
głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, przedstawił 
projekt regulaminu po uwzględnionych zmianach, i zarządził głosowanie nad 
przedstawionym projektem uchwały wraz z załącznikami - stanowią one załącznik nr 

15 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/62/11  

uchwały o przyjęciu regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do 

sądów powszechnych – stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że następny podpunktem jest „podjęcie 
uchwały w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej, projekt uchwały radni otrzymali 
w materiałach, porosił o wgląd do materiałów.  
 
Następnie zaproponował 3 - osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
Poddała pod głosowanie propozycję 3 - osobowego składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych jednogłośnie przyjęła 3 - osobowy skład 

Komisji Skrutacyjnej. 

   
Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatur do składu osobowego Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Radny W.Marut – zaproponował kandydaturę radnego Mieczysława 
Kołowrockiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny M.Grzegórski – zaproponowała kandydaturę radnej Katarzyny Szczesnej . 
Kandydatka wyraziła zgodę. 
 

Radny J.Różański – zaproponowała kandydaturę radnego Wojciecha Maruta. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionych 
kandydatur do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej: M.Kołowrocki, K. Szczesna  
i W.Marut. 
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w skład Komisji 

Skrutacyjnej. 
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Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławnika do 
Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na kadencję 2012 - 2015 - stanowi on 

zał. nr 17 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/63/11  

w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia 

wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na 

kadencję 2012 - 2015 - stanowi ona zał. nr 18 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę w celu ukonstytuowania się 
Komisji Skrutacyjnej oraz  przygotowania kart do głosowania. 
  
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Rady wznowiła obrady. 
Poinformował, że w rogu sali znajduje się stolik, na którym stoi urna do głosowania  
i prosiłaby, aby radni tam dokonywali głosowania w celu zachowania tajności 
głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna dokonała sprawdzenia urny zabezpieczając ją, następnie 
Przewodniczący Komisji – M.Kołowrocki rozdał karty do głosowania radnym 
zgodnie z listą obecności, po przeprowadzonym głosowaniu radni złożyli karty do 
opieczętowanej urny. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną, aby udała się przeliczyć głosy 
w celu sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania, następnie 
zarządził 10 min. przerwę. 
 

Przewodniczący Rady wznowił obrady i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji 
Skrutacyjnej, gdyż komisja po przeliczeniu głosów powróciła na obrady.  
 
Przewodniczący Komisji M.Kołowrocki – przedstawił wyniki głosowania, które 
zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej – stanowi on wraz z kartami zał. nr 19 do 

protokołu. 

Stwierdzając, że na 11 obecnych radnych, głosowało 11 radnych: 
- głosów ważnych oddano  11 
- głosów nieważnych oddano 0 
Komisja stwierdziła, że kandydat na ławnika Stanisław Murawski w głosowaniu 
tajnym uzyskał 4 głosy „za”, i 7 głosów „przeciw. 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat na ławnika 
Stanisław Kazimierz Murawski nie został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego 
w Aleksandrowie Kujawskim. 
Kandydat na ławnika S.Murawski – stwierdził, że powie tylko dwa słowa  
cyt. „ dziękuję za nie wybranie”. 
 

Przewodniczący Rady – poinformował, że w związku z powyższym uchwała  
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 nie 
zostanie odczytana i podjęta. 
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Radna H.Malinowska – poinformowała, że z tego wynika, iż gmina Waganiec nie 
ma ławnika i ponownego wyboru już nie będzie, to sami radni sobie szkodzą? 
 
Ad.11 i 12 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia punktów: zapytania i interpelacje radnych 
oraz wolne wnioski, udzielając głosu wszystkim obecnym na sali. 
 

Radny Grzegórski – poinformował, że zgłaszał naprawę drogi w Lewinie, kiedy 
naprawa? 
 

Wójt – poinformował, że naprawa ma być ok. 1 listopada br. 

 

Radny W.Stefański – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie naprawiony przepust 
we Włoszycy, podanie złożył w 29.09.2011 r. i do dnia dzisiejszego nie został 
naprawiony. 
 

Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, jak przedstawia się sytuacja z 
chodnikiem w kierunku piekarni ? 
 

Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zwróciła uwagę, że jest ścieżka rowerowa, ale tam 
chwasty rosną, jak pozostaną na zimę, to śnieg zasypie ścieżkę. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – poinformował, że na ul.Przechodniej jest zarwana 
studzienka przy placu zabaw. Przy chodnikach na ul.Osiedlowej jest brak 
podjazdów dla osób niepełnosprawnych. 
 
Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski – podziękował za drogę w Arianach, jest bardzo 
dobrze zrobiona, w imieniu mieszkańców dziękuje. 
Zgłosił niezabezpieczony kanał w m. Kaźmierzyn przy posesji Pana Katolika, wnosi  
o barierki. 
 
Radny M.Kołowrocki – zwróciła się z zapytaniem, czy można składać wnioski na 
przyszły rok na przydomowe oczyszczalnie? 
 
Radny W.Góralski – remont drogi w Nowym Zbrachlinie miał być planowany na 
2011 r. zgodnie z pismem, jakie otrzymał – nic w tym temacie się nie dzieje,  
a autobus tą trasą kursuje. 
Wnosił o równiarkę, też nic nie jest zrobione. 
Złożył wniosek o równiarkę od drogi powiatowej do pani Mierzwickiej  
w Zbrachlinie, tam powstaje nowe osiedle. 
 
Sołtys P.Kuliński – poinformował, że wpłynęły środki finansowe do budżetu gminy 
z Ochrony Środowiska ok. 8 mln, takie krążą plotki, czy to jest prawda? 
 
Sołtys Włoszycy E.Marciniak – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie w tym roku 
czyszczenie tego rowu we Włoszycy?, gdyż jak przyjdzie zima, to wiosna będą 
znowu rozlewiska wokół posesji. 
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Przewodniczący Rady – poinformował, że na sali jest obecny radny powiatowy Pan 
M.Włoch, jeżeli są pytania, do pracy rady powiatu, to można składać. 
Jest też na sali Pani M.Szatkowska Kierownik GOPS i również czeka na pytania. 
 
Radny W.Marut – poinformował, że rodzice zgłaszają, że dzieci jadąc autobusem 
szkolnym wysiadają na przystankach tam gdzie poproszą kierowcę. 
 
Wójt – poinformował, że jest to pytanie do Pani Kierownik ZOS, jednak musi 
powiedzieć, że jeżeli chodzi o dowóz, to Plebanka, Waganiec, Wiktoryn nie spełniają 
wymogów odległości dowozu i nie powinny być dowożone, jednak podjął taka 
decyzję już dawno, aby pomóc tym dzieciom, a teraz jakby te dzieci nie były 
dowożone, to radni by mieli więcej problemów odnośnie dowozu. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że Pani Kierownik z tego, co wie, to 
rozmawiała z radnym na ten temat. Stwierdził, że sprawa dowozu powinna być 
uporządkowana, głownie kieruje do radnych z tego terenu, czyli pana Maruta i pana 
Kołowrockiego, aby na tej sali nie było już żadnych dyskusji na ten temat. 
Jeżeli chodzi o ten teren, to zażalenia i skargi trafiają również do niego na dyżurach 
w Urzędzie odwiedzają go również rodzice. 
Podkreślił, że jeździł z Wójtem, radnym Kołowrockim trasą autobusu, aby ją 
uzgodnić.  
Zwrócił się do radnych z tego terenu, gdyż oni są najbardziej zorientowani, jeżeli 
chodzi o dowóz dzieci, aby się porozumieć z rodzicami miejscowości Józefowa 
pierwszej trasy i Józefowa strony II jak i mieszkańców Wiktoryna, aby rozwiązać ten 
problem. 
Stwierdził, że ta strona jakby powiedzieć ta nadwiślańska, że dowóz jest 
uregulowany na tych terenach, i tam nie ma problemów. 
 
Radny M.Kołowrocki – zwrócił się do Przewodniczącego Rady, że odbiera to, iż 
próbuje przerzucić sprawę na radnych, Pan W. Maruta i jego osoby, zgoda mogą 
rozmawiać, ale pyta, z kim mają rozmawiać, bo z rodzicami już rozmawiają. 
 
Wójt – jest Komisja Oświaty, na której można poruszyć ten problem razem z Panią 
Kierownik ZOS i osobami zainteresowanymi. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że była lista dzieci miało być 17 uczniów 
dowożonych, ta trasą na próbę, okazało się, że ich jest 9 – 7. 
Niektóre dzieci mieszkają tak, że jak maja podejść do przystanku przy antenie, to już 
dawno są w szkole. Tu może się narazi się rodzicom, że autokar nie będzie się 
zatrzymywał, co 100 m, aby zbierać dzieci, gdyż nie wyrobi się w czasie. 
Wszystkim jest trudno się dopasować, to rozumie, jednak problem jest. 
Razem z radnym Marutem tłumaczą rodzicom, jak to wygląda, jednak jest tak jak 
jest. 
Wójt – poinformował, że udzieli wyjaśnień na zapytania: rowy i przepust będą 
zrobione, ale nie wie, w jakim czasie, gdyż ma mało pracowników.  
Równiarka również będzie pracować na drogach. 
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Jeżeli chodzi o ścieżką rowerową, to przyległy chodnik do posesji należy do 
właścicieli tej posesji i działek, aby ten teren uporządkować. Jednak przed zimą będą 
te chwasty wycięte. 

Chodnik w kierunku piekarni, to podjął rozmowy, aby inną firmę poszukać  
i wynająć, jednak się okazało, że będzie problem, gdyż za taką kwotę, która jest  
w budżecie nikt nie chce wykonać. Ten, który miał wykonać, to unika kontaktu. 

Jeżeli chodzi o kanał w Kaźmierzynie, to są przesłanki takie, że: kanalizacja 
nie została zakończona, w budżecie gminy nie ma środków na zakup tego 
zabezpieczenia, a w szczególności ta droga nie jest gminna. Postara się w ramach 
porozumienia może tą sprawę załatwi. 
Poinformował, że złożył wniosek i stara się aby Powiat przekazał Gminie, drogę  
w Kaźmierzynie i w kierunku Zbrachlina do trasy E-1 . 

Jeżeli chodzi o te 8 mln. o których wspomniał sołtys Bertowa, niestety nie 
wpłyną kwotowo w walucie, tylko w ramach Funduszu Ochrony Środowiska będą 
środki, ale z przeznaczeniem na konkretne cele, inwestycje gminne. Informował  
o tym, na sesji sierpniowej i innych. Porozumienie zostało spisane z Marszalkiem 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, do utworzenia programu dającego 
możliwości do pozyskania tych środków finansowych. Na naszą gmina przypada ok. 
8 mln, ale do końca nie jest to prawda, gdyż w tych środkach musi być 125 % 
gminnych środków. I jedyny temat, który był planowany już niestety się odsunął,  
to I etap kanalizacji, te pieniądze będzie trzeba przenieść na coś innego.  Zostaje do 
wykorzystania jeszcze na przydomowe oczyszczalnie, ale nie wie czy się uda, też 
przeznaczyć na oczyszczalnie w tym roku? Pozostał do zrealizowania II etap  
w przyszłym roku i będzie kolejny nabór. Pozostały jeszcze tematy, o których 
wspomniał na poprzednich sesjach, w tym programie zostały złożone wnioski na 
realizację zadań: chodzi głownie o kolejny etap przydomowych oczyszczalni, 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. 
 

Sołtys Nowego Zbrachlina, H.Szudzik – złożyła wniosek w sprawie odbudowania 
drogi na odcinku Nowy Zbrachlin od posesji Pana Krzysztofa Kulpy do Posesji Pana 
Kulpy Stanisława, przywrócić drogę do stanu poprzedniego z przed budowy 
kanalizacji. Droga jest nie przejezdna.  
 

Sołtys Michalina, J.Michalska - złożyła wnioski o: zamontowanie dwóch tablic 
ogłoszeniowych w m.Michalin, i naprawę drogi od kolejki w m.Michalin w kierunku 
Szkoły Podstawowej w Niszczewach, gdyż są tam wyrwy i jest problem  
z przejazdem. 
 
Radna J.Michalska – zwróciła się z zapytaniem, kiedy będzie zrobiony wiadukt  
w Michalinie i będzie możliwy przejazd od Wagańca do Niszczew? 
 
Wójt – poinformował, że przejazd na dniach powinien być otwarty. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański, – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 

Sołtys Nowego Zbrachlina, H.Szudzik – zgłosiła wniosek w sprawie odbudowania 
drogi na odcinku Nowy Zbrachlin od posesji Pana Krzysztofa Kulpy do Posesji Pana 
Kulpy Stanisława, przywrócić drogę do stanu poprzedniego z przed budowy 
kanalizacji. 
 

Sołtys Michalina, J.Michalska - złożyła wnioski o : 
- zamontowanie dwóch tablic ogłoszeniowych w m.Michalin. 
- naprawa drogi od kolejki w m.Michalin w kierunku Szkoły Podstawowej  
w Niszczewach. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski na XIII sesji RG. 
 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – jednogłośnie przyjęła przedstawione 

wnioski na XIII sesji VI kad. Rady Gminy. 

 

 

Ad.25 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1550              
 

Protokołowała:                       


