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Ad.1 

Otwarcia obrad VII 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, Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku 
podinsp. Marcina Wirfel, Radnych Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby 
Rolniczej Pana Andrzeja Kulpę i Wojciecha Sobczaka, Kierownika GOPS Małgorzatę 
Szatkowską, Kierownika ZOS Marię Bińkowską oraz nowo wybranych sołtysów na 
kadencje 2011 – 2015. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Następnie zwrócił się z apelem do radnych, aby sesje odbywały się w maksymalnym 
składzie, tzn. są wyjątki, że należy wyjść, aby coś załatwić, czy też wypadki losowe, 
to rozumie i zwalnia radnych. Ale wnosi, aby nie powtórzyła się sytuacja  
z poprzedniej sesji, że były głosowane wnioski i było tylko 8 radnych. 
Stwierdził, że jest to dla niego niedopuszczalne i chciałby wprowadzić dyscyplinę, 
aby się nie ośmieszać, że zostaje tylko garstka ludzi, a wnioski, które są składane na 
Sesji muszą być przegłosowane. Sesja musi być merytoryczna przeprowadzona 
zgodnie z zasadami. 
 
Ad. 2  

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

1. Otwarcie VII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z V i VI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2010 roku 

a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie 
Kujawskim. 

7. Sprawozdanie z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za okres 
III kadencji w latach 2007 – 2010. 

a) wystąpienie przedstawiciela Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 
8. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy za 

2010 rok. 
a) wystąpienie Gminnego Komendanta OSP Waganiec. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 
Niszczewach. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy 
Waganiec  
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
obliczenia podatku rolnego w 2011 r. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/234/10 Rady Gminy 
Waganiec  
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

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

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/174/09 w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej gminy 
Waganiec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków 
jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Waganiec ich najemcom. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy,  
w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 
Gminy Waganiec. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w obrębie geodezyjnym Sierzchowo, stanowiącej własność Gminy 
Waganiec na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

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

18. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok. 
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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19. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. 
a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, 

20. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2010r.  

a) wystąpienie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2010 r. 

a) wystąpienie Wójta Gminy Waganiec. 
22. Zapytania i interpelacje radnych.  
23.  Wolne wnioski. 
24.  Zamknięcie VII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Radna H.Malinowska – złożyła wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu po 
punkcie 21 proponowanego porządku obrad tj. ustalenie wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Waganiec. 
 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał pod 
głosowanie zgłoszoną poprawkę do porządku obrad. 
 

Nastąpiło głosowanie – nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku 
obrad, jako punkt  ”22. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy”. 
 

Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – wniósł o reasumpcje głosowani, gdyż 
stwierdził, że nie zdążył policzyć wszystkich głosów. 
 
Przewodniczący Rady – ponownie zarządził głosowanie nad zgłoszoną propozycją 
tj. wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad ”22. Ustalenie 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy”. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła zgłoszoną poprawkę do porządku obrad. 

 

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

1. Otwarcie VII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z V i VI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2010 roku 

a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie 
Kujawskim. 

7. Sprawozdanie z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za okres 
III kadencji w latach 2007 – 2010. 

a) wystąpienie przedstawiciela Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 
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8. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy za 
2010 rok. 

a) wystąpienie Gminnego Komendanta OSP Waganiec. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy 
Waganiec  
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
obliczenia podatku rolnego w 2011 r. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/234/10 Rady Gminy 
Waganiec  
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

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

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/174/09 w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej gminy 
Waganiec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków 
jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Waganiec ich najemcom. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy,  
w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 
Gminy Waganiec. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w obrębie geodezyjnym Sierzchowo, stanowiącej własność Gminy 
Waganiec na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
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b) podjęcie uchwały. 
18. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
19. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, 
20. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2010r.  
a) wystąpienie Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z 

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

a) wystąpienie Wójta Gminy Waganiec. 
22. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
23. Zapytania i interpelacje radnych.  
24.  Wolne wnioski. 
25.  Zamknięcie VII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 

przyjęła proponowany porządek obrad z uwzględnioną poprawką. 

Ad.3 

Przewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z V i VI 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 V i VI Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła protokoły z V i VI 

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. 
 
Radny W.Marut zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady J.Różańskiego . 
 
Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
Rada Gminy w obecności 13 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. 
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Wójt – poinformował, że swoją informację rozpocznie od zarządzeń, których w 
okresie międzysesyjnym wydał dziesięć: 
 Zarządzenie nr 14/11 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za rok 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
Zatwierdził sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu na 
dzień 31 grudnia 2010 r. obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego: 
bilans; rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
dodatkowe informacje i objaśnienia. Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi 
Gminy. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
 Zarządzenie nr 15/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej nieruchomości, wysokości wadium, regulaminu i składu komisji 
przetargowej w I 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 dla zabudowanej działki 
gruntu nr 276/62 o pow.4563 m2 położonej przy ul. Widok 54 w Wagańcu, w kwocie 
150.000,00 zł. Ustalił regulamin przeprowadzenia I przetargu. Dla przeprowadzenia 
przetargu powołał Komisje Przetargową w składzie: E.Musiał- przewodniczący; 
W.Mańkowski – z-ca przewodniczącego, M.Kozłowska – członek komisji. 
Wykonanie zarządzenia powierzono z-cy Wójta. Zarządzenie weszło w życie  
z dniem podpisania. 
 
 Zarządzenie nr 16/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad 
prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu "Przyszłość przed 
nami - aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec" 
realizowanego w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wprowadzone zostały jednolite zasady prowadzenia 
polityki rachunkowości oraz plan kont dla Projektu „Przyszłość przed nami – 
aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminu Waganiec”, Priorytet 
VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej- realizowanego w ramach PO KL 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie weszło w życie 
z dniem podpisania z mocą obowiązującą z dniem 1 marca 2011 r. 
 

 Zarządzenie nr 17/11 z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie zmian  
w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011. Decyzją Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 24 marca 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 
75.207 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). 
Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działu 754 i 853. 

Na pokrycie kosztów należnego członkom Jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej ekwiwalentu za udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną przemieszczono kwotę 3.500 zł ( dla Zbrachlina 3.000 zł oraz dla 
Włoszycy 500 zł). Zwiększając plan dot. ekwiwalentu zmniejszono o 3.500 zł kwoty 
zaplanowane w ramach Jednostki ze Zbrachlina na opłacenie kosztów zużywanej w 
pomieszczeniach remizy energii elektrycznej.  
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Obowiązek odbycia szkolenia przez strażaków ochotników wynika z art. 19 
ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a wysokość 
należnego ekwiwalentu na podst. art. 28 ust. 1 tejże ustawy określiła Rada Gminy 
Waganiec uchwałą Nr XXXI/174/09 z dnia 27 listopada 2009 r. 

W związku ze złożeniem formularza zgłoszenia zmian w projekcie 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Przyszłość 
przed nami - aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec 
" dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, a w 
konsekwencji poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono 
poz. „zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 9.440 zł przy równoczesnym 
zwiększeniu poz. „zakup usług pozostałych" o tą samą kwotę. 

 
 Zarządzenie nr 18/11 z dnia 4 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

Z dniem 01 maja 2011 roku uległa zmianie wysokość opłaty eksploatacyjnej  
w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy położonych w miejscowości 
Ariany 26 gm. Waganiec. Od 01.05.2011r. wynosi ona za wywóz odpadów 
komunalnych 14, 47 zł netto. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi 
Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Zarządzenie nr 19/11 z dnia 5 maja 2011r. w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji za rok 2010. 

Podano do publicznej wiadomości następujące informacje: dochody budżetu 
zrealizowano w wysokości 14.795.927 zł, wydatki 15.632.034 zł, uzyskując deficyt 
budżetowy w kwocie 836.107 zł; wykorzystano środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFATA)  
w wysokości 383.638 zł; wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w Gminie 
Waganiec nie występowały wymagalne zobowiązania; w roku 2010 Gmina 
Waganiec otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotację  
w kwocie 250.327 zł, udzieliła natomiast innym jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacje w kwocie 12.000 zł, na zadania realizowane na podstawie 
porozumień (umów); w roku 2010 Gmina Waganiec udzieliła poręczenia kredytu 
zaciągniętego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej zs.  
w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 25.000 zł; wykaz osób prawnych  
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych  
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
którym udzielono pomocy publicznej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i było opublikowane w BIP oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Waganiec przez okres jednego miesiąca 
od dnia opublikowania, wywieszenia. 
 
 Zarządzenie nr 20/11 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
konkursu na "Najładniejszą posesję 2011 roku" na terenie Gminy Waganiec.  
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Zatwierdziłem regulamin konkursu na "Najładniejszą posesję 2011 roku" dla 
mieszkańców Gminy Waganiec. 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem Zastępcy Wójta. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
 Zarządzenie nr 21/11 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na "Najładniejszą posesję 2011 roku" na 
terenie Gminy Waganiec. 
W skład komisji konkursowej powołałem następujące osoby: 
1. Panią Jadwigę Czekała, 
2. Panią Henrykę Malinowską, 
3. Panią Zdzisławę Tomczak, 
4. Panią Marię Kulińską, 
5. Panią Ewelinę Ferner, 
6. Panią Jadwigę Michalską, 
7. Panią Katarzynę Szczęsną, 
8. Pana Wojsciecha Mańkowskiego, 
Wykonanie zarządzenia powierzyłem Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie  
z dniem podjęcia. 
 
 Zarządzenie nr 22/11 z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017.  
Dokonano urealnienia danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
w zakresie dochodów i wydatków bieżących dotyczących roku 2011 i 2012 oraz 
wyniku budżetu roku 2012. 
 
 Zarządzenie nr 23/11 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Waganiec na rok 2011. 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2011 r. 
zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 139.522 zł z przeznaczeniem na zwrot 
części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych (136.786 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania  
w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę (2.736 zł). 

Kolejną decyzją z dnia 20 maja 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych  
o kwotę 16.400 zł z przeznaczeniem na terminową realizację wypłat zasiłków 
okresowych w miesiącu maju br. w części gwarantowanej z budżetu państwa. 

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działu  
852. Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
dokonano zmian w zakresie realizowanych świadczeń rodzinnych. Zwiększając 
poz. zakup usług zdrowotnych o 100 zł oraz poz. odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych o 88 zł zmniejszono poz. zakup usług remontowych o łączną 
kwotę 188 zł. Zmiana wynika z zaistniałej sytuacji kadrowej w Ośrodku  
tj. pobytem pracownika na zwolnieniu lekarskim i koniecznością zatrudnienia 
innej osoby w ramach zastępstwa. 

Przedstawione powyżej zmiany spowodowały wzrost: 
1. kwoty dochodów z 14.649.507 zł na 14.880.636 zł, 

z tego: dochody bieżące z kwoty 13.074.550 zł na 13.305.679 zł 
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2. kwoty wydatków z 17.633.481 zł na 17.864.610 zł, 
w tym: wydatki bieżące z kwoty 12.411.468 zł na 12.642.597 zł, 
z tego: - związane z realizacją zadań statutowych z kwoty 2.815.574 zł na 2.813.732 zł, 
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.206.130 zł na 2.301.237 zł. 
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.138.721 zł na 7.276.585 zł 
 
W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy, na obrady przybył radny M.Skowroński,  
godz. 1040 
 

Wójt  - w dalszej informacji przedstawił pracę referatów Urzędu Gminy. 
Z zakresu pracy wydziału zmówień publicznych: w dniu 04 kwietnia 2011 

roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 
Kaźmierzyn i Ariany" współfinansowanego ze środków „Programu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” z firmą PEKUM Sp. z o. o. ul. Batorego 44 87-100 
Toruń. Wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia następującą 
cenę brutto: 2.587.696,40 zł. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2012 roku. 
          
         W dniu 05 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania 
pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem 
inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: 
Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany" z Zakładem Usług Technicznych 
„ZEN" Zenon Barski ul. Bartnicza 7, 87-100 Toruń. Wykonawca zaoferował za 
wykonanie przedmiotu zamówienia następującą cenę brutto: 23.370,00 zł. 
Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski do 31 sierpnia 2012 roku  
i w okresie gwarancji/rękojmi, tj. do 31 sierpnia 2017 roku. 
         W trybie 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.), 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 wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 14.000 euro netto przeprowadzono zapytanie cenowe na 
realizację zadania pn. „Założenie terenów parkowych w Wagańcu przy  
ul. Dworcowej działka nr 204/30" z instrukcją pielęgnacji szaty roślinnej zgodnie  
z projektem zagospodarowania opracowanym przez Panią Elżbietę Matusiak. 
Wybrana została oferta firmy P.H.U.P. ULMEX Urszula Szarecka Łazieniec  
ul. E. Stachury 15 87-700 Aleksandrów Kujawski za wartość brutto w wysokości 
50.999,49  zł.  Umowę z ww. wykonawcą podpisano 26 kwietnia 2011 r. Termin 
realizacji zamówienia 29 lipca 2011r.   
          W dniu 19 kwietnie 2011 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie 30 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec". Otwarcie ofert 
nastąpiło w dniu 05 maja 2011 roku. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 
pięć ofert. Wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę środków 
zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania. Termin związania ofert 
przedłużono do 6 lipca 2011 r. 
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         W dniu 10 maja 2011 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 160528 C 
Plebanka – Wolne Gmina Waganiec” Otwarcie, ofert nastąpiło w dniu 26 maja 2011 
roku. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy 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: DROGI I MOSTY 
- Henryk Boczek ul. Pakoska 9 88-100 Inowrocław. Wykonawca zaoferował 
następującą cenę brutto: 163.252,98 zł. Umowę z ww. wykonawcą podpisano 8 
czerwca 2011 r. Termin wykonania zamówienia 18 lipca 2011 r. 
         Jeżeli chodzi o wodę i ścieki, to poinformował, że wydał 33 wezwań do zapłaty,  
wszystkie zaległości za wodę na dzień 13.06.2011 r. wynoszą - 55.034,97 zł, wszystkie 
zaległości za ścieki na dzień 13.06.2011 r. wynoszą - 39.206,67 zł. Ilość pozwów 
skierowanych do sądu: 8, do windykacji w toku: 4. 
       W zakresie referatu budownictwa i dróg, wydał: 17 zaświadczeń o braku planu 
miejscowego, 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 16 decyzji o warunkach zabudowy, 4 decyzję zmieniającą warunki 
zabudowy, 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, 2 postanowienia 
opiniujące podział nieruchomości, 3 zawiadomienia o nadaniu numeru 
porządkowego nieruchomości, 1 decyzje lokalizacyjną na budowę zjazdu z drogi 
gminnej, 3 zaświadczenia o zapewnieniu dostępu do drogi gminnej, 1 warunki 
techniczne na budowę zjazdu z drogi gminnej. 
       Wszczęto: 3 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  
5 postępowań o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy,  
4 postępowania w sprawie podziału nieruchomości, 1 postępowanie w sprawie 
rozgraniczenia nieruchomości 
       Przetargi: w dniu 20.05.2011r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 276/62 o pow. 4563 m2 
położonej przy ul. Widok 54 w miejscowości Waganiec - cena wywoławcza 
150.000,00 zł - wynik negatywny nikt nie przystąpił do przetargu. 
Drogi: zgłoszono konieczność naprawy dróg gminnych: Zbrachlin - Wolne i Kolonia 
Święte w ramach obowiązującej gwarancji. 
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, na modernizację drogi gminnej nr 160512C, przebiegającej, przez 
miejscowości Michalin, Wiktoryn i Brudnowo, w technologii nawierzchni 
tłuczniowej. 
          W zakresie pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie: „Parku Wiatrowego Waganiec IV składającego się z 5 
elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5MW każda wraz z elementami 
infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania 
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji oraz obejmującego obszar 
oddziaływania przedsięwzięcia, na: działkach nr 166/1, 164, 165/1,163/3,163/1  
w obrębie ewidencyjnym Sierzchowo; działkach nr 80/7, 75, 135/15, 83, 68/6  
w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo; działkach nr 71, 73, 59 w obrębie 
ewidencyjnym Brudnowo, gmina Waganiec". 
 

Wydano decyzję środowiskową i zawiadomiono mieszkańców o możliwości 
zapoznania się z treścią decyzji. 
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            Dla przedsięwzięcia: budowa budynku tuczarni na 800 tuczników i rozbudowa 
istniejącego budynku tuczarni na 200szt., działka nr 22/1 w obrębie geodezyjnym 
Wiktoryn: wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia, 
powiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałami 
sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej, wydano decyzję środowiskową. 
Wydano dwa zapewnienia dostawy wody, zapewnienie zrzutu ścieków, warunki 
techniczne na budowę trzech przyłączy wodociągowych, warunki techniczne na 
budowę dwóch przyłączy kanalizacyjnych, warunki przebudowy sieci 
wodociągowej w związku z rozbudową budynku mieszkalnego w Wójtówce, 
warunki techniczne budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej:  
w Niszczewach i Nowym Zbrachlinie. 
Zorganizowano spotkanie w sprawie realizacji przyłączy kanalizacyjnych w Nowym 
Zbrachlinie i Zbrachlinie i spotkanie w sprawie realizacji budowy kanalizacji  
w Kaźmierzynie, Arianach, Nowym Zbrachlinie i Zbrachlinie. 
Wydano dwie zgody na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków:  
w Niszczewach i Siutkowie, dziesięć decyzji na usunięcie drzew, dwie decyzje 
zmieniające termin usunięcia drzew. 
Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.  
o usunięcie drzew chorych, zagrażających linii energetycznej i budynkowi byłej 
szkoły w Sierzchowie na dz. nr 145/5 w Sierzchowie. Otrzymano zezwolenie na 
usunięcie wnioskowanych drzew w terminie do 31.12.2011r. 
Przygotowano informację dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej dotyczącą ilości 
drzew jabłoni, koniecznych do usunięcia w związku z planowaną budową ścieżki 
rowerowej w pasie drogi powiatowej Nr 2615C w miejscowości Nowy Zbrachlin 
wraz z podaniem podstawy prawnej o braku konieczności uzyskania decyzji 
administracyjnej zezwalającej na ich usunięcie. 
Wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uznanie gminy Waganiec za 
dotkniętą klęską w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci 
majowych przymrozków i o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości 
szkód. Powiadomiono rolników w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości 
zgłaszania powstałych szkód w uprawach rolnych i sadowniczych. Przygotowano 
szacunkową informację dla Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (na dzień  
31 maja) z podaniem poszczególnych upraw rolnych i sadowniczych, ich 
powierzchni oraz zakresu strat. Przeprowadzono komisyjne szacowanie strat  
w upraw rolnych i sadowniczych oraz spisano indywidualne protokoły u 75 
rolników. Powiadomiono również mieszkańców gminy o możliwości uzyskania 
przez Gminę dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 
oraz ogłoszono nabór wniosków, których realizacja planowana jest na rok 2011  
i 2012. Wpłynęło 17 wniosków na ogólna ilość 2445 m2, w tym 140 m2 – składowany. 
         Działalność działu podatków: wydano 162 decyzje w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego na kwotę 136.785,35 zł, wpłynęły 3 podania o odroczenie terminu 
płatności podatku. Dwa rozpatrzono pozytywnie na kwotę 733, 00 zł. Jedno podanie 
w trakcie postępowania podatkowego. Wpłynęło 5 podań o umorzenie podatku. 
Jedno rozpatrzono pozytywnie na kwotę 123, 50 zł. Cztery podania w trakcie 
postępowania podatkowego.  
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Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, które jest  
w trakcie rozpatrywania i 2 wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, 
które rozpatrzono pozytywnie na kwotę 245, 33 zł. 
 

Z działalności referatu poboru podatku: wystawiono 85 upomnień - osoby 
fizyczne - łączne zobowiązanie pieniężne - na kwotę 24.325,00 zł, 13 upomnień - 
osoby prawne - pod. od nieruchomości - na kwotę 106.813,32 zł, 1 upomnienie - 
osoby prawne - podatek rolny- na kwotę 741, 00 zł, 7 upomnień - za najem lokalu 
mieszkalnego  - na kwotę 4.562,60 zł.  
Wydano 23 decyzje na dodatek mieszkaniowy, w tym: 22 decyzje przyznające 
dodatek mieszkaniowy (na kwotę 3.882,26 zł/miesięcznie), 1 decyzję odmowną- 
przekroczona powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego. 
Następnie odniósł się do wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji: 
Wnioski zgłoszone przez radnego M.Kołowrockiego  

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

Stwierdził, że dotyczy, to drogi na części Konstantynowa z drogą E-1, gdzie trwa 
budowa autostrady. Jest porozumienie z przedstawicielami budowy autostrady, że 
będą oni uzupełniać te drogi, jaki jest efekt, to nie potrafi powiedzieć, gdyż zmienia 
się to z dnia na dzień. 

2. Dokończenie remontu drogi w Konstantynowie od strony Sierzchowa. 
Stwierdził, że rozumie, iż jest on do dalszej realizacji.  

3. Wyrównanie drogi od Brudnowa (od anteny) w stronę posesji Państwa 
Kościuk. 

4. Uzupełnić kamieniem drogę od Brudnowa do Józefowa ( 2 -3 przyczep). 
Wnioski powyższe są w części wykonane, jednak nie wszystko i jest do dalszej 
realizacji gdyż, tego kamienia jest wciąż za mało. 
 
Wnioski zgłoszone przez Sołtysa Nowego Zbrachlina H.Szudzik: 

1. Założenie 3 lamp na ul. Kujawskiej w Nowym Zbrachlinie. 
Stwierdził, że z tego, co wie, to jedna jest założona, a 2 pozostałe będą założone po 
konsultacji, gdzie rozmieścicie te pozostałe lampy. 

2. Remont dróg żużlowych w Nowym Zbrachlinie - droga została tylko 
wyrównana, gdyż materiału typu żużel nie ma. 
 
Wnioski zgłoszone przez radnego P.Kosika 
      1. Remont drogi Niestuszewo - Sierzchowo ( równiarka) - z tego, jakie ma 
informacje, to zostało, to wykonane. 

2. Kolonia Sierzchowo – naprawa drogi – wniosek czeka na realizację. 
 
Wnioski zgłoszone przez radnego W.Maruta 

1. Nawiezienie kamienia na drogę w m.Wiktoryn za posesją Państwa Linek. 
Stwierdził, że tam zaczęła w części działać kopalnia żwiru i ta droga jest ujęta w 
porozumieniu z wykonowacą, gdyż zobowiązał się on, że będzie tą drogą 
systematycznie utrzymywał do czasu użytkowani a tej drogi, jako przejezdnej, 
natomiast w późniejszym okresie mają utwardzić. Dlatego nie podejmuje tam 
żadnych działań. 
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       2. Przysłanie równiarki na drogę Wiktoryn – Józefowo – z tego, jaką otrzymał 
informację, to wniosek został zrealizowany. 

 
Wniosek zgłoszony przez Sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego 

1. Naprawa włącznika na słupie oświetleniowym w m.Konstantynowo - 
otrzymał informację, że wniosek ten został zrealizowany. 
 
Wniosek zgłoszony przez Sołtysa Bertowa P.Kulińskiego  

1. Uzupełnienie drogi w Bertowie II, odcinek w kierunku Włoszycy do Posesji 
Państwa Przeździęk – z tego, co wie, to była tam równiarka i niewielkie uzupełnienie 
kamieniem. 
 
Wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy P.Marciniak 
      1. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmów z Księdzem Proboszczem  
w Zbrachlinie, w sprawie przygotowania podłoża na koszt gminy pod parking na 
gruntach kościelnych w Zbrachlinie. 
Stwierdził, że jest już po takiej rozmowie i Ksiądz Proboszcz potwierdził 
udostępnienie tego terenu. 
 
Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy M.Dyko 

1. Naprawa drogi w m.Przypust – wniosek ten dotyczył drogi, która jest   
w ramach gwarancji,  do 30 czerwca br. te drogi na gwarancji mają być naprawiane. 
Chodzi tu o drogi, które były robione w ubr.  
Natomiast zaznaczył, że nie dotyczy to drogi w Brudnowie, gdyż podlega ona w tej 
chwili umowie z autostradą i tam nie zostanie ona naprawiona przez Urząd. 
Uprzedził również pytanie o wiaty, gdyż zostały zgromadzone wszystkie, 
porozumienia od dnia 15 czerwca br. jest przygotowana ekipa, która będzie 
wykonywać podesty, myśli, że za 2 tygodnie zleci montaż tych wiat.  
 

Przewodniczący Rady – podziękował Wójtowi za udzieloną informację i w związku 
z brakiem pytań z sali zamknął ten punkt porządku obrad. 
 

Ad.6 
Przewodniczący Rady – powitał przedstawiciela Policji z Komisariaty Policji  
w Ciechocinku podinsp. Marcina Wirfel, w związku z informacją o stanie 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2010 roku. 
Poinformował, że zrobi małe sprostowanie, gdyż Gmina Waganiec podlega 
bezpośrednio pod Komendanta Policji w Ciechocinku, stąd przedstawiciel 
Komisariatu Policji w Ciechocinku.  
Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Komendanta. 
 
Komendant Policji w Ciechocinku – poinformował, że dane dotyczą sprawozdania  
z Pracy Policji na terenie Gminy i Powiatu - stanowi ono zał. nr 2 do protokołu. 

Radni w materiałach otrzymali to sprawozdanie, dlatego tez krótko będzie starał się 
przedstawić etapy pracy Policji na tym terenie, i bardziej oczekuje pytań od 
zebranych na sali. 
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Pozytywnym efektem działań Policji, jest to, że odnotowano spadek przestępczości  
i tu zarówno jak chodzi o przestępczość ogólną ( tu jest spadek z 223 postępowań na 
165). Janek o wiele istotniejszą kategorią przestępczości są, to przestępstwa 
kryminalne, które obejmują czyny, które są najbardziej uciążliwe społecznie są to 
kradzieże, kradzieże z włamaniami, bójki, pobicia i tutaj, jeżeli chodzi o teren 
gm.Waganiec całego Posterunku Policji w Nieszawie, to jest spadek ilości 
przestępstw w 2009 r. było 132, 2010 – odnotowano 73 tj. jest blisko 60 przestępstw, 
tego typu mniej i jest to sporo, gdyż ok.50%.  Jeżeli chodzi o wykrywalność tego typu 
przestępstw, to odnotowano wzrost z 15% na 42%, czyli jest to bardzo istotny wzrost 
wskaźnika wykrywalności.  
 
Jest też szczególnie uciążliwa społecznie kategoria przestępstw, to kradzieże  
z włamaniem, gdzie ich w 2009 r. było 27, w 210 r. było 16, jeżeli chodzi  
o wykrywalność, to tutaj nastąpił nieznaczny spadek, bo 2009 r. – 28%, 2010 r. 
wynosiła 26%. 
Poinformował, że pozostałych danych nie będzie omawiał, gdyż są one bardzo 
szczegółowe i w materiałach radni mają do wglądu, poprosił natomiast o zadawanie 
pytań. 
Poinformował również, że struktura organizacyjna Komendy Powiatowej  
w Aleksandrowie Kuj. Obecnie wygląda tak, że Posterunek Policji w Nieszawie 
został wcielony w strukturę Komisariatu Policji w Ciechocinku. Stwierdził, że 
chciałby uspokoić, gdyż to nie skutkuje, że zmieniła się ilość policjantów, którzy 
pracują na terenie gm. Waganiec. Dzielnicowi, którzy byli są nadal. Na terenie 
Gminy Waganiec jest Pan Kamedulski, który nadal się zajmuje sprawami 
mieszkańców, postępowania z terenu Nieszawy prowadzi Pan Ochociński, tak jak to 
było wcześniej. Policjanci nadal funkcjonują w budynku, który jest na terenie 
Nieszawy, a w sprawach bieżących, takich nagłych, interwencji, to prosi się 
kontaktować pod numerem alarmowym 112 wówczas przyjeżdżają policjanci, którzy 
mają służbę patrolową. A z dzielnicowymi można uzyskać kontakt poprzez 
zgłoszenie do dyżurnego i ustalenia godzin, w których on pełni służbę. Nie jest  
w stanie określić konkretnych godzin, gdyż ta służba jest do końca czasu regulowana 
zagrożeniami. Policjant wtedy jest w pracy, gdy powinien być, a nie ma czasu 
regulowanego np. od 730 do 1530, gdyż wynika to z występujących zagrożeń. 
 
Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję i udzielił głosu wszystkim obecnym na 
sali również sołtysom. 
Zwrócił się z zapytaniem, jak funkcjonuje ten Posterunek Policji w Nieszawie, czy są 
konkretnie wyznaczone godziny urzędowania dzielnicowego?, z tego, co Pan 
Komendant wspomniał, to na gm.Waganiec jest tylko 1 dzielnicowy. W poprzednich 
latach było 2 dzielnicowych, a nawet 3 dzielnicowych. Natomiast jak zauważył jest 
tylko jeden dzielnicowy zajmujący się sprawami gm.Waganiec. 
 
Komendant – poinformował, że nie wie, o jakich latach mówi Pan Przewodniczący, 
gdyż nie pamięta, aby było ich 3. 
W posterunku w Nieszawie było 3 dzielnicowych, od czasu, jak jest na tym terenie  
i Ci trzej dzielnicowi mają oni podział rejonów, jeden ma gm. Raciażek, drugi gm. 
Waganiec, a trzeci Miasto Nieszawa. 
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Poinformował, że fizycznie na gm.Waganiec, oczywiście może mówić o ostatnich  
2 latach, to zajmował się jeden dzielnicowy, to nie jest tak, że w ostatnim czasie 
zmniejsza się liczba policjantów. 
Dzielnicowy, to jest taki policjant, który jest dopisany do konkretnego rejony,  
a oprócz tego są inni policjanci, którzy pełnią służbę patrolową, są to policjanci  
z pionu kryminalnego, którzy pełnią służbę w miejscach, gdzie jest taka potrzeba. 
Aktualnie służba patrolowa z Ciechocinka jest planowana zarówno w Nieszawie, 
Raciążku, Wagańcu, czy w innych miejscowościach. Jest to podyktowane tylko  
i wyłącznie tym, czy tam występują zdarzenia kryminalne, czy ich nie ma, i to jest 
podstawowy znak do planowania służby.  
 
A jeżeli chodzi o przyjmowanie przez policjantów w punkcie przyjęć w Nieszawie, 
tak to określając nie jest w stanie jak wspomniał wyznaczyć konkretnych godzin 
urzędowania dzielnicowych. Zawsze tak było, w przeszłości był tam kierownik, 
który był w takich godzinach przystępnych, porannych. Natomiast, jeśli chodzi 
sprawy bieżące prosi się kontaktować z dyżurnym Komisariatu Policji  
w Ciechocinku pod numerem alarmowym, lub stacjonarnym i wtedy przyjeżdżają 
policjanci pełniący służbę interwencyjną na terenie Komisariatu. 
 
Radny M.Mołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie można dać 
dzielnicowym telefonów komórkowych? 
Mieszkańcy gminy znają swojego dzielnicowego, potrzebują, aby przedzwonić, a nie 
mają tego telefonu. Miał taką sprawę, ale aż 3 godz. próbował się skontaktować. 
Rozumie, że prywatnego telefonu nie udzieli, ale służbowy. 
 
Komendant – poinformował, że wszystko się rozbija o pieniądze, ale też należy 
wspomnieć, że policjant pełni służbę nie 24 godz. na dobę, tylko 8 godz. tj. 40 godz. 
tygodniowo. Trudno, aby od niego oczekiwał, aby odbierał taki dzielnicowy telefon 
od mieszkańców. 
Dzielnicowy jest mieszkańcom potrzebny do załatwiania spraw np. związanych  
z przemocą w rodzinie i np. zadań profilaktycznych. Natomiast, jeśli jest sytuacja, że  
w której jest konieczność obecności policji, to należy kontaktować się z dyżurnym  
i on przyśle służby interweniujące, które załatwiają sprawę sporządza się 
odpowiednia dokumentację i jak będzie ona dotyczyła spraw dzielnicowego, to on ją 
otrzyma i będzie dalej się nią zajmował. I mieszkańcom tak naprawdę nie jest 
potrzebny bieżący kontakt z dzielnicowym. Jeżeli występuje taka sytuacja, to 
zgłoszenie dzielnicowego lub ewentualnie udzieli telefonu podczas służby, 
urzędowania. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – poinformował, że jako sołtys miała kontakt  
z dzielnicowymi, jednak obecnie jest inaczej, mógłby dzielnicowy podjechać do 
sołtysa porozmawiać, i dowiedzieć się, co się dzieje. Stwierdziła, że jako sołtys 
interesuje się sprawami mieszkańców, wie, że były interwencje w niektórych 
domach, chodzi o bliższy kontakt, kiedyś taki dzielnicowy był bliższy 
społeczeństwu, a teraz jest to tylko z za biurka. 
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Komendant – przypomniał, że jak wcześniej wspomniał, że jeżeli jest problem, 
sprawa do dzielnicowego, to telefonicznie do dyżurnego, który powiadomi danego 
dzielnicowego, lub udzieli informacji o godzinach pracy, wówczas do niego 
zadzwoni. 
 
Sołtys Gajdzińska – stwierdziła, że jest to w sprawach interwencyjnych, jednak są 
też sprawy bieżące, które toczą się w danych posesjach. Były interwencje, które toczą 
się dość długo. 
 
Komendant – poinformował, że do takich spraw są odpowiednie instytucje, które 
taką sprawę załatwiają, a z tego, co się orientuje, to sołtys nigdzie nie występuje,  
w żadnych ustawach i Pani nie jest stroną, osobą uprawnioną, aby jakiekolwiek 
informacje pozyskiwać, jest ochrona danych osobowych. 
 
Sołtys Gajdzińska – stwierdziła, że rozumie, iż są to konkretne sprawy rodzinne  
i są zastrzeżenia, ale chodzi o współprace sołtysa z dzielnicowym. 
 
Komendant – poinformował, że zobowiąże dzielnicowego, aby nawiązał kontakt  
z każdym sołtysem. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański - stwierdził, że przychodzą żniwa, z tego, co się 
dowiedział, to rolnicy otrzymują pozwolenia na poruszanie się maszynom rolniczym 
po drogach. Chodzi o maszyny jak kombajny inne do 1,5 m szerokości.  
 

Komendant – stwierdził, że nie odpowie na to pytanie, gdyż pozwolenia na 
poruszanie się pojazdów specjalnych wydaje zarządca drogi. 
Policja jest tylko i wyłącznie od egzekwowania prawa. Jest ono po to, aby go 
przestrzegać. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – stwierdziła, że jest bardzo dobra droga od 
Nieszawy do krajowej jedynki, ale jak na tym odcinku stanie się wypadek, to ona 
będzie winiła za to Policję. 
Jeżdżą bardzo szybko, testują samochody młodzi ludzie, jest bardzo niebezpiecznie, 
ale rowerzystów i pieszych spychają na pobocza. Ostatnio była świadkiem, gdyż 
musiała rowerem wjechać do rowu, i wie, kto jechał tym jasnym Tiko, gdyż ma 
numery spisane. 
 
Komendant – poinformował, że należy zgłaszać na Policje takie i podobne sprawy, 
czy było takie zgłoszenie? 
 
Sołtys Kułakowska – stwierdziła, że ona na temat Policji ma takie zdanie, że ona 
zadzwoni, a już wiedzą wszyscy w okolicy, że dzwoniła. 
 
Komendant – stwierdził, że należy rozmawiać na jakimś poziomie, jeżeli są przez 
Panią na funkcjonariuszy Policji, skargi czy zażalenia, to prosi o zawiadomienie 
Prokuratury. 
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Sołtys Kułakowska – poinformował, że często ktoś dzwoni, że przed sklepem  
w Wagańcu piją alkohol, to tak się trafiło, że nie było jej w domu 2 tygodnie,  
a mieszkańcy przychodzili, że to ona zgłosiła. Jeżeli ktoś zadzwoni, to uważa, że jest 
to tajemnica i stwierdziła, że nie ma zaufania do Policji. 
 
Komendant – poinformował, że nie wie jak ta sytuacja wyglądała, jest to jakaś 
indywidualna sprawa.  Policja działa w określonych przepisach prawa, ale jeżeli są 
takie przypuszczenia i są wątpliwości, to prosi o zawiadomienie do Prokuratury, czy 
też skargę do Komendanta Powiatowego Policji. 
 
 Wójt Gminy – poinformował, że wydaje mu się, iż zapytanie sołtysa Siutkowa było 
źle sformułowane, gdyż powinno brzmieć, czy Policja będzie bardzo rygorystycznie 
przestrzegać tego typu zdarzeń. Rozumie, że przepisy są przepisami, jednak logika- 
logiką, gdyż, jeśli pojazd przejeżdża drogą krajową Nr 1 i rolnik ma występować  
o pozwolenie na ten odcinek drogi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na 
przejazd np. kombajnem, to otrzyma on na przyszły rok takie pozwolenie, a obecne 
żniwa będą w tym roku. Każdy pojazd ponad 1, 70 jest pojazdem ponad 
normatywnym. 
Poprosił Komendanta, aby tych rolników trochę inaczej traktować. Często oni 
przejeżdżają tylko z pola na pole, a ten demontaż hederu potrzebuje dużo wysiłku  
i czasu. I taka byłaby prośba w imieniu rolników. 
Jeżeli chodzi o pracę dzielnicowego, to pod koniec ubr. Kiedy był Pan Komendant  
i uzgodniono wówczas, że dzielnicowy będzie się pojawiał do dyspozycji 
mieszkańców, czas miał być ustalony. Uruchomiony został lokal w pomieszczeniu 
Terapii Uzależnień Alkoholowych z samodzielnym wejściem. Natomiast nie ma 
informacji, czy te dyżury się tak naprawdę odbywały. Uważa, że to, co mówią 
sołtysi, ta 1 czy 2 godz. mógłby ten dyżur się odbywać. 
Stwierdził, że nie narzeka na obecność Policji na terenie gminy, ale jednak ma 
wrażenie, że jest po to, aby zatrzymać rowerzystów i osoby jadące bez pasów. Jednak 
jakby pojawił się również miernik prędkości właśnie na tych drogach, na terenie 
gminy, to by pomogło zachować bezpieczeństwo na drogach. Poinformował, że nie 
powinien nakłaniać do karania mieszkańców, ale co niekiedy taka forma, drastyczne 
przypomnienie o obowiązkach pomaga. 
 
Komendant – poinformował, że dyżury będą realizowane, zastanowi się nad 
częstotliwością dyżurów dzielnicowego. 
 
Kierownik GOPS M.Szatkowska – poinformował, że współpraca GOPS z Panem 
Kamedulskim, jako dzielnicowym jest bardzo dobra. Były dyżury, jeżeli nie było 
interesantów, to jeździł w teren z pracownikami do podopiecznych GOPS. A to, co 
Pani Gajdzińska zaproponowała, to uważa, iż w natłoku jego obowiązków nie będzie 
to możliwe, aby dojechał do każdego sołtysa. 
W Ośrodku, GOPS jest przynajmniej raz na 2 tygodnie, konsultowana jest każda 
sprawa, ostatnio były również z Wagańca. Dlatego też zaprasza wszystkich sołtysów 
do Ośrodka i wówczas przekaże wszystkie informacje dzielnicowemu. 
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Przewodniczący Rady – podziękował za przybycie i udział w sesji, poinformował, że 
postara się zaprosić również dzielnicowego Pana Kamedulskiego na obrady Sesji. 
 
Komendant – podziękował również za zaproszeni, stwierdził, że jest do dyspozycji 
mieszkańców w każdy wtorek od 14-1730 Urzęduje w Komisariacie, w Ciechocinku.  
  
Przewodniczący Rady – na wniosek radnych zarządził 10 min. przerwę. 
    
Ad.7 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady i powitał przedstawicieli Izby 
Rolniczej z terenu Gminy Pana Wojciecha Sobczaka i Pana Andrzeja Kulpę  
w związku z następnym punktem porządku obrad tj. sprawozdanie z działalności 
Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za okres III kadencji w latach 2007 – 2010 
Poinformował, że w materiałach radni otrzymali sprawozdanie – stanowi ono zał. nr 3 

do protokołu. 

 
Pan A.Kulpa – przedstawił sprawozdanie z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby 
Rolniczej za okres III kadencji w latach 2007 – 2010. 
Poinformował, że z przykrością musi stwierdzić, że jest bardzo małe zainteresowanie 
Izbą Rolniczą, nawet przy wyborach.  
Poinformował, że są rolnikami i reprezentują rolników i problemy wszelkiego tego 
typy zgłaszają np. zbierali ostatnio podpisy o równe traktowanie rolników z Polski  
i z tej starej Unii, ta petycja została dostarczona do Brukseli, do Euro Posła Pana 
Buzka. Jest to instytucja opiniodawcza, jednak z ich zdaniem nikt tak bardzo się nie 
liczy, chcą, aby to rolnictwo było lepiej traktowane. 
Wniosek sołtysa Siutkowa również postarają się zgłosić, aby wyjaśniła się sprawa 
przejazdów ze sprzętami rolniczymi. Te problemy wciąż idą do góry, jest 
przedstawiciel Pan Kostek Grzegórski delegatem i on, też ich wspiera wyżej. 
Izby Rolnicze mają  prawnika, który urzęduje w Przysieku, przyjmuje w poniedziałki 
i w czwartki. Jeżeli byłyby problemy, to wnosi o zgłoszenie użyczy telefonu  
i skontaktuje. Jeszcze jest pracownik Izby Rolniczej Pan Iłęda w Aleksandrowie 
kujawskim w Technikum Rolniczym. 
  
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań z sali podziękował za 
przybycie i udział przedstawicieli Izb Rolniczych w sesji. 
 

Ad.8 

Przewodniczący Rady - otworzył następny punkt porządku obrad tj. Informacja  
o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy za 2010 rok. 
Poinformował, że Komendant Gminny Pan Marek Rumiński nie mógł przybyć na 
obrady sprawy osobiste – zdrowotne, ale sprawozdanie dostarczył i upoważnił jego 
osobę do odczytania.  
Następnie Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie o działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy za 2010 rok - stanowi ono zał. Nr 4 do 

protokołu. 
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Ad.9 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały  
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niszczewach. Odczytał projekt 
uchwały uzasadnienie do projektu – stanowi on zał. nr 5 do protokołu. 

 

Uzasadnienie: 
        Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej w Niszczewach zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia 
Orła Białego.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nadaje organ prowadzący na wniosek 
rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego.   
Przy wyborze imienia społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele) 
kierowali się pozycją oraz rangą szkoły w środowisku. Imię szkoły powinno 
nawiązywać do historii lub współczesności. Imię Orła Białego łączy historię oraz 
współczesność. Patron, którego imię szkoła Podstawowa w Niszczewach obrała, 
zobowiązuje. Orzeł Biały był od wieków symbolem niepodległości i suwerenności 
państwa polskiego.  
Wybierając imię szkole wnioskodawcy kierowali się przekonaniem, że Orzeł Biały 
będzie prawdziwym przewodnikiem uczniów. Nauczycielem jak być prawdziwym 
patriotą i zawsze godnie reprezentować Polskę. 
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że spełniono wszystkie wymogi formalne, 
przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.  
 
Wójt Gminy – poinformował, że materiały, jakie radni otrzymali obrazują całość 
tego tematu. Natomiast poinformował, że trochę przeliczył się w czasie, gdyż 
poinformował Panią Dyrektor i przedstawicieli szkoły, zasugerował, że będzie to 
rozpatrywane ok. godz. 1200, i dlatego przedstawicieli szkoły jeszcze nie ma, ale to 
nie oznacza, że nie interesują się tą sprawą. 
Materiały te dość długo leżały, i podjął decyzję o ich rozpatrzeniu, jednak terminy się 
nałożyły i Pani Dyrektor w dniu dzisiejszym ma również, wizytę w Kuratorium  
i również nie mogła przybyć. 
Dlatego też proponuje krótką przerwę, do przybycia przedstawicieli szkoły, gdyż  
o tej sprawie dowiedzieli się w dniu dzisiejszym.    
 
Przewodniczący Rady na wniosek Wójta zarządził 20 min przerwę. 
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i powitał przedstawiciela Rady 
Rodziców Panią Joannę Sztuczkę, która odczytała pismo od Pani Dyrektor  
w związku z jej nieobecnością ( stanowi ono zał. nr 6) i uzasadnienie do projektu 
uchwały.   
 
Przewodniczący Rady – przedstawił ponownie projekt uchwały w sprawie nadania 
imienia Szkole Podstawowej w Niszczewach. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/33/11  

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niszczewach – stanowi ona 

zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, w związku z następnym punktem 
porządku obrad. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 
Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Wójt – poinformował, że w projekcie uchwały ustalono, że sołtys jest inkasentem,  
w myśl ordynacji może być każda inna osoba, którą Rada ustali, jako inkasenta. 
Ustalono wstępnie, że sołtys jest inkasentem, wybory sołtysów odbyły się w tym 
roku, wciąż zachodzi potrzeba wywołania tej uchwały, aby legalnie powierzyć 
funkcję inkasenta sołtysowi. Pozwolił sobie wcześniej dostarczyć druk o wyrażenie 
zgody, wszyscy sołtysi wyrazili taką zgodę. 
Projekt uchwały jest konsekwencją realizacji tych zobowiązań wyrażających zgodę 
do prowadzenia tych spraw, i ustawy, która nakłada takie obowiązki. 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 
W związku z barakiem dyskusji z sali przedstawił projekt uchwały i poddał jego 
treść pod głosowanie. 
Projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/34/11  

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso – stanowi ona zał. 

nr 9 do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 
listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 
podatku rolnego w 2011 r. 
 
Wójt poinformował, że są to zmiany porządkujące do tej uchwały, którą Rada 
poprzednio przyjęła. Dotyczy to tylko inkasentów, to jest ta zmiana do tej uchwały  
i następnej. 
 

Następnie przedstawił projekt uchwały zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 
– stanowi on zał. nr 10 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/35/11  

w sprawie zmiany uchwały nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  

10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 

podatku rolnego w 2011 r – stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 
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Ad.12 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z 
dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.  
Przedstawił treść projektu uchwały – stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 
 
Następnie zarządził głosowanie nad przedstawiony projektem uchwały. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/36/11  

w sprawie zmiany uchwały nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 

listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 

2011 oraz w sprawie poboru tego podatku – stanowi ona zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad.13 
Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad w sprawie 
podjęcia uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXI/174/09 w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej gminy Waganiec 
za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
 

Poprosił Wójta o zabranie głosu. 
 

Wójt - poinformował, że jest to zmiana, która dotyczy zmiany stawki z 3 zł na 6 zł  
za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
Z tym szkoleniem jest tak, że strażak ochotnik nie ma prawa uczestniczyć w akcji 
ratowniczej, jeśli nie będzie miał czterech zagwarantowanych czynników. 
Pierwszym czynnikiem jest ukończenie przynajmniej szkolenia podstawowego 
strażaka, ubezpieczenia, następnie badanie lekarskie (jest to lekarz medycyny pracy), 
strój i wyposażenie. Bez tych czynników, jeżeli coś się wydarzy przy narażeniu życia 
na pewno ma kłopoty naczelnik, że dopuścił do uczestnictwa, a w drugiej kolejności 
– Wójt, gdyż z mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej on odpowiada, że 
działania ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa. I dlatego Ci 
strażacy muszą mieć te przeszkolenia. 
Szkolenia obecnie są szkoleniami kilkugodzinnymi, kończące się egzaminem przed 
Komisją Państwową powołaną przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.  
I w tym okresie niestety od 2009 r. zmieniła się wartość paliwa, gdzie strażacy 
dojeżdżają na te szkolenia swoim samochodem. Chodzi tu o to, aby 
zrekompensować te koszty przejazdu. 
Poinformował, że środki finansowe, publiczne są szczególnej troski i wagi, ale w tym 
przypadku uważa, że jest to zasadne, aby podwyższyć tą kwotę.   
 
Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXI/174/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków 
ochotniczej straży pożarnej gminy Waganiec za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę – stanowi on zał. nr 14 do protokołu. 
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Poddał jej treść pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwalę  

Nr VII/37/11zmieniającej uchwałę Nr XXXI/174/09 w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej gminy Waganiec za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gmin– stanowi ona zał. nr 15 

do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – na wniosek radnego R.Zwierzchowskiego zarządził 10 min. 
przerwę, godz. 1220 
 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady godz. 1235 i otworzył następny 
punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały, przedstawił jego treść.  
I otworzył dyskusję.  
 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że sołtysi mają dużo obowiązków  
i wykonują je bezpłatnie, dlatego też, aby zrekompensować im, chociaż w części te 
nakłady należałoby podnieść im diety, chociaż za to posiedzenie i udział w sesjach. 
 
Na obrady – przybył radny P. Kosik 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że ten temat był poruszany na komisjach 
stałych Rady Gminy i komisje w większości przyjęły, że w związku z brakiem 
środków finansowych diety dla sołtysów pozostaną bez zmian i nie będą 
podwyższane. 
 
Następnie w związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ustalenia diet dla sołtysów, i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały  
– stanowi on zał. nr 16 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 1 głosie „za”, 12 głosach „przeciw”  

i 2 głosach „wstrzymujących” nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

sołtysów. 

 
Ad.14 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania 
przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Waganiec ich 
najemcom. W materiałach projekt uchwały radni otrzymali – stanowi on zał. nr 17 do 

protokołu. 
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Przewodniczący Rady – przedstawił uzasadnienie – „ zgodnie z artykułem  
68 ust. l, ust. la i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) właściwy organ może udzielić 
bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio 
zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest 
sprzedawana: 
 1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

innych celów publicznych; 
 2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność 

charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, 
badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku 
publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego; 

 3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody 
działkowe; 

 4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została 
od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 

 5) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego; 
 6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki  

z państwem, na cele działalności sakralnej; 
 7) jako lokal mieszkalny; 
 8) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2; 
 9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności 

lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych; 
10) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość 

przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe; 
11) podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu,  
w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku, gdy udział 
obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata 
udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. 

W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa  
w ust. 1, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek 
procentowych. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za 
stosowne”. 
 

Wójt – poinformował, że wniosek o sprzedaż mieszkania wpłynął, dlatego też 
zwrócił się z zapytaniem do Rady Gminy, czy sprzedać to mieszkanie? 
W tym wypadku wchodzi rygor specjalny, czyli nie przetarg, który jest zasadą, a nie 
jest wyjątkiem, tj. zbycie na rzecz mieszkania, dotychczasowego najemcy i to jest 
zgodnie z ustawą. Temat powróci w następnej propozycji uchwały.  
Natomiast kwestie, czy udzielać bonifikaty, w jakiej wysokości, czy rozkładać spłatę 
na raty, to pozostawił do uznania Rady Gminy.  
Po pierwsze proponuje rozważyć, czy sprzedaje się to mieszkanie, po drugie, na 
jakich warunkach i zasadach.  
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Uprzedził potencjalne zapytanie – ile to mieszkanie będzie kosztować, to stwierdził, 
że nie wie, gdyż od decyzji Rady należy jego dalsze działanie, czyli znalezienie 
rzeczoznawcy, który oszacuje wartość rynkową mieszkania i dopiero będzie ustalona 
cena sprzedaży. 
Te przykładowe cyfry, które są wpisane, są powielone z jednej z pierwszych uchwał 
określających bonifikaty, stosowane one były do mieszkań w bloku nauczycielskim,  
w Zbrachlinie przy Kościele. 
Pozostałe sprzedaże były inaczej stosowane, zależało to od budynku, gdzie i jakie 
były warunki mieszkaniowe. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący J.Różański – w związku z tym, że w przerwie wywiązała się 
dyskusja, poprosił Wójta o wyjaśnienie sprawy dot. w przypadku zakupu tego, 
lokalu, czy ta osoba za tydzień, czy za m-c może sprzedać to mieszkanie.  
Czy to jest dyktowane warunkami, obwarowane, jeżeli tak, to prosi o wyjaśnienia? 
 
Wójt – stwierdził, że akt przeniesienia, jeżeli jest, to sprzedaż ratalna, czy niepełna 
jest aktem notarialnym warunkowym przenoszącym należność, jeśli zostaną 
spełnione wszystkie wymagania, to użytkownik staje się faktycznym nabywcą. 
Będzie lokal własnością właściciela, ale z zastrzeżeniem w Księdze Wieczystej. Czyli 
nie będzie mógł dysponować dowolnie, tym mieszkaniem. Dopóki nie spełni 
wszystkich warunków, głównie chodzi o zapłacenie kwoty. 
Natomiast, jeśli zapłaci gotówką przy udzieleniu bonifikaty i jest od razu pełno 
władnym właścicielem od momentu wpisania w Księgę Wieczystą, ale to nie 
oznacza, że ma dowolne dysponowanie, przez 5 lat będzie miał ograniczone prawo 
tzn. może sprzedać zaraz po wpisaniu w Księgę Wieczystą, ale z pewnymi 
konsekwencjami. Zapłaci podatek, różnicę udzieloną uzyskaną pomiędzy ceną 
mieszkania, a bonifikatą, będzie musiał zwrócić gminie. 
 
Radny P.Kosik – meritum sprawy jest pozbycie się majątku gminy. 
 
Radny J. Nowak – stwierdził, że jeżeli chcemy się pozbyć lokalu, to należy to 
przegłosować, a później niech to wyceni rzeczoznawca. 
 
Radny M.Kołowrocki, co to jest za mieszkanie i ile ma metrów? 
 
Wójt – jest to kawalerka 29,56 m2, jest to mieszkanie jedno z pięciu którym dysponuje 
samorząd gminy Waganiec- dawne SHRO, pozostałe mieszkania zostały wykupione 
przez użytkowników, pozostały 4 mieszkania jednak nabywcy nie wyrażają woli 
nabycia. Z woli ustawy te mieszkania przeszły na gminę. 
Ten wnioskodawca płaci, natomiast pozostali najemcy zalęgają z opłatami. 
 
 Radny M.Grzegórski - przedstawił propozycje stawek bonifikat: 
„ 1. Przy jednorazowej zapłacie za lokal, jaki nabywca w przeddzień zawarcia                           
Aktu Notarialnego uiści całą ceną sprzedaży — 40% 
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1. Przy ratalnej zapłacie za lokal — przy czym pierwsza rata nie może być niższa niż 
20% całej należności:  

a) jeżeli należność uiszczana będzie w ciągu jednego roku — 35%, 
b) jeśli należność będzie uiszczona w ciągu 2 lat — 30%, 
c) jeśli należność będzie uiszczona w ciągu 3 lat — 25%, 
d) jeśli należność będzie uiszczona w ciągu 4 lat — 20%, 
e) jeśli należność będzie uiszczona w ciągu 5 lat — 15%”. 

 
Wójt – poinformował, że jest to korelacja między możliwościami dla nabywcy  
i zysków dla gminy. Teraz wyzbywając się tracimy czynsz, a nie ponosimy kosztów 
z jego utrzymaniem. 
 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje przez 
radnego M.Grzegórskiego. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”  

i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła zgłoszone propozycje stawek. 

 
Następnie Przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Waganiec ich najemcom i poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych 
zmian – stanowi on zał. Nr 18 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 2 głosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr VII/ 38/11 w sprawie udzielenia bonifikaty 

oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Waganiec ich najemcom – stanowi ona zał. nr 19 do 

protokołu. 

 
Ad.16 

Przewodniczący Rady - poprosił o wgląd do materiałów w sprawie podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w drodze 
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Waganiec.  
W materiałach radni otrzymali projekt uchwały, przedstawił ten projekt – stanowi on 

zał. nr 20 do protokołu. 
 

Następnie przedstawił uzasadnienie do uchwały – „ w dniu 03.06.2011r. najemca 
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wspólnej 5/15 w Wagańcu, posiadający 
umowę najmu nr PP-U-71404/7/04 z dnia 01.09.2004 r. zawartą na czas nieoznaczony, 
złożył wniosek o jego zakup.  

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym 
pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje najemcy lokalu 
mieszkalnego, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Nieruchomość 
jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34. 
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Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony Wójt Gminy Waganiec przedkłada 
Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na bezprzetargowej zbycie 
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wspólnej 5/15 w Wagańcu jego najemcy”. 

W związku z brakiem dyskusji z sali, zarządził głosowanie nad przedstawionym 
projektem uchwały. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 6 głosami „za”, 8 głosami „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym” nie wyraziła zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w 

drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 

Waganiec, uchwała Rady Gminy Waganiec Nr VII/39/11 – stanowi zał. nr 21 do 

protokołu. 

 

Ad.17 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa 
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 
Sierzchowo, stanowiącej własność Gminy Waganiec na rzecz jej użytkownika 
wieczystego. Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 
Wójt – poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach przesłanych 
na obrady, następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: 
„postępowanie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszej 
uchwały zostało wszczęte na wniosek jej użytkownika wieczystego.  

Nieruchomość położona jest w miejscowości Sierzchowo i zabudowana jest 
budynkiem usługowym. 

Zgodnie z zapisami art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami „nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie 
wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu” oraz 
zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 jej sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego 
następuje w drodze bezprzetargowej. 

Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony Wójt Gminy Waganiec przedkłada 
Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie prawa własności 
w drodze bezprzetargowej” 
 
Poinformował, że w projekcie wkradł się błąd, jest ujęty zapis „w obrębie 
geodezyjnym Waganiec”, a powinie być zapis „ w obrębie geodezyjnym 
Sierzchowo”, poprosił o naniesienie tej zmiany do projektu uchwały. 
W tym wypadku użytkownikiem wieczystym jest Pan Piotr Kosik, radny 
gm.Waganiec, w związku z tym jest to jego interes prawny, a co za tym idzie nie 
może brać udziału w podejmowaniu decyzji przez radę. 
Rada Gminy ma kompetencje wyrażające wolę sprzedaży bądź nabycie praw 
pełnych w stosunku do użytkownika wieczystego. 
 
Radny P.Kosik – poinformował, że chodzi tu o nieruchomość, której jest 
właścicielem, a stoi ona na gruncie gminy Waganiec. To nie jest tam nadużycie, że 
jest akurat radnym. 
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Zawsze chciał to zrobić, wcześniej nie było go stać na to, chodzi o to, że użytkowanie 
wieczyste wg. niego, to taki relikt przeszłości władz PRL, który chciał mieć wszystkie 
grunty na terenie państwa swoje, budynek można było postawić, ale grunty żeby się 
zabezpieczyć były ich. 
Po przekształceniach w 1985 r. prawdopodobnie nie załatwiono tej sprawy i dlatego 
jest on w takiej dziwnej sytuacji. Kupił nieruchomość za dość duże pieniądze, 
odprowadza podatki, jest właścicielem budynku, a do gminy odprowadza również 
opłaty za grunt, którego nie jest właścicielem. Dlatego zwraca się z prośba do rady 
Gminy, wnosi również o wyłączenie jego osoby z głosowania, aby nie było konfliktu 
interesu. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 
Sierzchowo, stanowiącej własność Gminy Waganiec na rzecz jej użytkownika 
wieczystego – stanowi on zał. Nr 22 do protokołu.  

I zarządził głosowanie wyłączając osobę radnego P.Kosika z głosowania. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych (radny P.Kosik nie brał udziału  

w głosowaniu) – głosowało 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/40/11 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa 

własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 

geodezyjnym Sierzchowo, stanowiącej własność Gminy Waganiec na rzecz jej 

użytkownika wieczystego – stanowi ona zał. Nr 23 do protokołu. 

 

Ad.18 

Przewodniczący Rady – powitał Kierownika GOPS Panią M.Szatkowską w związku 
z informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok. 
Poprosił o zabranie głosu. 
  
Kierownik GOPS – przedstawiła sprawozdanie z pracy GOPS za 2010 r. – stanowi ono 

zał. Nr 24 do protokołu. 

 

Rada Gminy przyjęła przedstawione sprawozdanie GOPS za 2010 r. 
 

Ad.19 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia n następnego punktu porządku obrad tj. 
informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok.  
Powitał Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, Panią E.Oźmina  
i poprosił o zabranie głosu. 
 
Kierownik Biblioteki – przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki za  
2010 r.- stanowi ono zał. Nr 25 do protokołu. 

 
Rada Gminy przyjęła przedstawione sprawozdanie Gminnej Biblioteki za 2010 r. 
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Ad.20 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Pełnomocnika Wójta  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Z-cę Wójta E.Musiała, w związku  
z informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2010r.  
 
Pełnomocnik E.Musiał – poinformował, że sprawozdanie szczegółowo zostało 
przedłożone na piśmie, które otrzymali radni w materiałach, dlatego też nie będzie 
czytał jego treści. 
Sprawozdanie o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2010r. – stanowi zał. Nr 26 do protokołu. 

 
Przedstawił najważniejsze punkty dotyczące tego sprawozdania.  
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działa w składzie siedmio 
osobowym, większość członków komisji działa na podstawie Zarządzenia Wójta 
Gminy Waganiec z 2003 r., dołożenie członków miało miejsce w 2007 r.  
Na rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczono w ubr. kwotę  
63.000,84 zł.  
Jeżeli są pytania, to zaprasza do dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady w związku z brakiem dyskusji z sali podziękował za 
przedstawione sprawozdanie. 
 
Rada Gminy przyjęła przedstawione sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010r 
 

Ad.21 

Przewodniczący Rady - poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z realizacji 
Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 r. 
 

Wójt – poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane wraz z materiałami 
radnym – stanowi ono zał. Nr 27 do protokołu. 

 

Następnie przedstawił kilka szczegółów, działania, współpracy gm. Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi, która wynika wprost z ustawy oraz z programu 
przyjętego w dniu 30.10.2009 r. 
Tylko jeden podmiot pozarządowy zwrócił się o udzielenie dotacji na zadania 
publiczne, był to Klub Sportowy „Sadownik” Waganiec, po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisje Konkursową, ta dotacja została udzielona. Natomiast 
nie zwróciły się ośrodki również zabezpieczone w budżecie, ani fundacje, ani 
stowarzyszenia. 
Poprosił o ewentualne zapytania. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji podziękował Wójtowi za przedstawione 
sprawozdanie.  
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Ad.22 

Przewodniczący Rady - otworzył następny punkt porządku obrad tj. ustalenie 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. Jest to wniosek zgłoszony przez radną 
H.Malinowską. 
Poprosił wnioskodawcę o przedstawienie uzasadnienia. 
 
Radna H.Malinowska – zaproponowała, aby dodatek funkcyjny obecny 550 zł, 
podnieść do stanu, jaki był przed zabraniem tego dodatku w kwocie 1591 zł. 
Proponuje również podnieść 3% ogólnego uposażenia dla Wójta Gminy, gdyż od  
1 stycznia br wszyscy pracownicy w Urzędzie Gminy otrzymali podwyżki 3%. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że ten wniosek wpłynął na obecnej sesji, 
natomiast praktyka Rady, którą proponował i proponuje nadal wdrażać tj. dyskusja 
na poszczególnych komisjach stałych rady gminy, te komisje są wiarygodnymi 
komisjami, gdzie radni wyrażają się w merytoryczny sposób, tak lub nie. 
Na tych komisjach radni wyrażają się na temat podwyżek i również wynagrodzenia 
dla Wójta. Uważa, że ten punkt powinien być rozpatrzony przy sesji absolutoryjnej, 
ale ten wniosek w dniu dzisiejszym został przyjęty przez Radę i tutaj należy znaleźć 
środki finansowe, aby je mieć i później przedstawić to z wnioskiem wypracowanym 
na poszczególnych komisjach stałych rady gminy. 
Zwrócił się do Pani Skarbnik, jak by to wyglądało finansowo? 
 
Skarbnik – stwierdziła, że w kwestii finansowej jak wspomniał przewodniczący 
rady, komisje się spotykały i szukały pieniędzy, to wspomni, że w budżecie na 
podwyżkę dla Wójta od m-ca lipca są środki. Jak był uchwalany budżet, to za pół 
roku były zabrane środki, ale na następne pół roku są.  
Pozostały one na ewentualną podwyżkę po absolutorium. Jeżeli by miała być 
podwyżka ewentualnie od lipca o kwocie, o której wspomniała Pani Malinowska, to 
środki na to są. Zaprezentowała ona kwoty, jakie były dotychczas, a jakie były przed 
tzw. zabraniem. 
 
Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – sprostował, że przed „ustaleniem 
wynagrodzenia”, może by to lepiej brzmiało. 
 
Skarbnik – stwierdziła, że może to lepiej tak brzmi. Zasadnicze w tej samej 
wysokości 4.455 zł (brutt), dod. funkcyjny poprzednio 1591 zł, a po obniżeniu 556 zł, 
dod. specjalny był 1209, 20 zł, a ustalony na nowo 1001 zł, dod. stażowy poprzednio 
891 zł, od m-ca grudnia 891 zł. 
Czyli poprzednio Pan Wójt wynagrodzenie brutt miał w wysokości 8146, 20 zł, a od 
20 grudnia 2010 r. 6897 zł. 
 
Przewodniczący rady – otworzył dyskusję. 
 
Radna H.Malinowska – poprosiła, aby Pani Skarbnik podała kwotę netto, gdyż nie 
każdy się orientuje ile to będzie. 
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Skarbnik – kwota netto od kwoty 8146, 20 zł tj. kwota ok. 5.748 zł, a od tej niższej, co 
ma teraz ok. 4.877 zł. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że Pani Skarbnik powiedziała jasno, że od 1 lipca na 
pół roku Pan Wójt ma w budżecie te kwoty. Sesja absolutoryjna będzie  
w najbliższym czasie ok. 29.06.2011 r., dlatego też wnosi o przygotowanie tych 
materiałów i jeżeli rada wyrazi zgodę, to ta podwyżka byłaby od 1 lipca br. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie było z materiałami przesłanymi na sesję 
projektu uchwały w tej sprawie, obecnej na sali nie ma też Rady Prawnego, dlatego 
proponuje to przełożyć. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że wniosek radnego J.Nowaka  
i przewodniczącego są dalej idące o przygotowanie uchwały i przełożenie dyskusji, 
prace w komisjach będą w najbliższym czasie. Aby rozsądnie się do tego przyłożyć,  
a nie wirtualna dyskusja się toczy, bez projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że dla niego takim odniesieniem jest sesja 
absolutoryjna o ona mówi o pracy Wójta Gminy, na tą sesję będą przygotowane 
materiały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 
 

Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – zaproponował przegłosowanie wniosku 
radnego J.Nowaka, jako dalej idącego od zgłoszonego wniosku przez radną 
H.Malinowską tj. przygotowanie materiałów w postaci projektu uchwały w sprawie 
wynagrodzenia dla wójta gminy na sesję absolutoryjną. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że sesja absolutoryjna, to jest pewne 
wynagrodzenie i zależy od rady gminy, rada gminy przyjęła wniosek radnej 
Malinowskiej i teraz stawia pod głosowanie wniosek radnego Nowaka, „aby 
przygotować dokumenty związane z wynagrodzeniem Wójta na sesję 
absolutoryjną”. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła wniosek.  

 

Ad.23 

Przewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad zapytania  
i interpelacje radnych, udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Poinformował, że został upoważniony przez przedstawicieli orkiestr do 
przedstawienia listu gratulacyjnego skierowanego do Wójta i Przewodniczącego 
Rady z okazji 20 – lecia gminy, ufundował go Polski Związek Chórów i Orkiestr 
Oddział Pomorski w Toruniu z podpisem Pana Jrzębskiego. 
Otrzymano również Puchar dla Wójta i Rady Gminy z okazji 20 lecia gminy również 
od PZCHiO w Toruniu. 
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Wójt – podziękował wszystkim za pomoc i udział w przygotowaniu i promowaniu 
Festiwalu Chórów i Orkiestr. Stwierdził, że ta impreza z roku na rok jest coraz 
lepsza, ale to też wpływa na to postawa Wysokiej Rady i sołtysów. 
Natomiast, co do Dyplomu Współorganizatorem XII Konkursu o Puchar Marszałka 
był Polski Związek Chórów i Orkiestr, który w tym roku również obchodzi  
w kwietniu jubileusz 99 – lecia, i z tej okazji z uznaniem za to, co gmina Waganiec 
robi, władze tego związku wystosowały dwa dyplomy gratulacyjne o podobnej 
treści, jeden jest wystosowany wprost na ręce Wójta Gminy Waganiec, a drugi wraz 
z Pucharem na ręce Rady Gminy Waganiec. 
Jest to miły gest, tym koncertem otworzyliśmy obchody 20 – lecia, bardzo skromne 
obchody, jak rada wie środków specjalnych na te uroczystości nie ma. 
 
Ale wykorzystując te uroczystości lokalne, aby zasygnalizować ten fakt, że gmina 
istnieje, jako lokalny samorząd, jako jednostka samodzielna, administracyjna  
z własnym terytorium, własnym Urzędem dopiero od 20 lat. 
Dwadzieścia lat jest to młoda gmina i wszyscy mają prawo narzekać na to, że jest 
ciągle wszystkiego za mało. 
Przypomniał historię, że Gmina Waganiec usamodzielniła się od 1 czerwca 1991 r.  
w porównaniu z innymi gminami, to w tamtych gminach były drogi, były stadiony, 
były wodociągi. 
Gmina Waganiec, co obecnie ma, to wszystko, to zostało zbudowane przez te 20 lat, 
podziękowała samorządom tych VI kadencji, wszystkim władzom gminy,  
i wszystkim mieszkańcom. 
 
Radny W.Marut – zwrócił się, na jakim etapie są tablice informacyjne dla Wiktoryna 
i Józefowa? 
 
Wójt – zostały zamówione i jak tylko przyjdą, to będą zamontowane. 
 
Radny M.Grzegórski – zgłaszał z-cy Wójta wyrwę w drodze, w m. Kolonia Święte 
przy posesji Pana Rożnowskiego, jednak ona nadal jest. 
Odnośnie reklamacji tej drogi, to również ma zapytanie, gdyż była komisja i chciałby 
wiedzieć, kiedy będzie naprawa? 
 
Radny J.Nowak – przy tworzeniu budżetu kilkakrotnie podkreślał, aby zakupić 
podkosiarki, aby kosić tą trawę w rowach. Zwrócił uwagę, że otrzymał informację, że 
są 2 sztile, a przy Urzędzie Gminy są chaszcze, zarośla jadąc w kierunku Banku  
w Wagańcu. 
 
Radny Zwierzchowski – poinformował, że na komisji rewizyjnej sprawdzana była 
dokumentacja dróg, jaka jest grubość tego dywanika, na drogach w m. Kolonia 
Święte, Włoszyca, Bertowo - Przypust, tam było 6 cm ujęte. 
 
Radny W.Góralski – zwrócił się z zapytaniem, co będzie z droga w m. Zbrachlin, tą 
żużlową w kier. Pana Jakubowskiego? miała być naprawiona? 
Przy posesji Kulpy Stanisława nie mogą przejechać z opryskiwaczami, gdyż drzewa 
tam przeszkadzają, jest tam bardzo wąsko. 
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W miejscowości Siutkowo przy posesji Pani Kujawy, nie ma zjazdu w prawo, czy 
lewo, ostatnio był tam wypadek. 
 
Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, czy możliwe jest wykorzystanie osób, 
które odpracowują karę za wykroczenia przy Urzędzie Gminy, aby kierować ich do 
prac społecznych w miejscowościach, w których taka osoba mieszka, i aby 
poinformować radnych o takich osobach np. do koszenia rowów. 
  
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił się do przewodniczącego rady, powrócił do 
sprawy dnia dla sołtysów, przy pomniał, że była to jedna z pierwszych sesji, 
wówczas rada jednogłośnie zabezpieczyła te środki w związku z pismem sołtysów. 
Ta sprawa miała być rozstrzygnięta po wyborach sołtysów. 
Pytanie, na jaki cel rada te pieniądze przeznaczyła? 
Jeżeli Wysoka Rada uważa, że sołtysi nie ponoszą żadnych kosztów, to się grubo 
mylą. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że problem podwyżki dla sołtysów stanął na 
każdej komisji stałej Rady i wprost w obecności Wójta, Skarbnika, którzy również 
uczestniczyli w tych posiedzeniach była poruszana sprawa podwyżki diet dla 
sołtysów. Po prostu ta praca była wykonywana i różne były opinie, jednak decyzje 
podjęto, że pozostają te stawki, jakie były u radnych, tak i sołtysów. To nie znaczy, że 
definitywnie powiedziano, że tej podwyżki nie będzie. 
Odnośnie rozdysponowania tej kwoty, to przymiarki były różne, gdyż 9 tys. zł 
potrzebne jest w budżecie na przydomowe oczyszczalnie i właśnie, aby nie 
uszczuplać budżetu w innych punktach, aby przeznaczyć je na oczyszczalnie. 
Stwierdził, że cieszy się, że sam takich decyzji nie podejmuje, są one wypracowane 
wspólnie. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – złożyła wniosek, aby kamień został przywieziony 
na drogę od Pana Śmiesznego, od Sierzchowa w kierunku torów (ok.50 m). 
Poinformowała, że jest też tam skarpa i jest tam niebezpiecznie.  
 

Wójt – ta skarpa jest nie w pasie drogi, tylko w pasie gruntów Pana Śmiesznego. 
 
Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski – poinformował, że na terenie Kaźmierzyna jest 
prowadzona budowa kanalizy i jeżdżą tam samochody, a na odcinku drogi przy 
posesji Pana Niklasa i Katolika jest bardzo wąsko, można by było to poprawić 
dokładając jedną rynnę więcej. 
 
Radny P.Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o Spółkę Wodną, to należy 
wyznaczyć sztywny termin, gdyż dyskusje prowadzone są od półmroku, nie na 
konkretnej daty. 
Propozycja powstałej grupy inicjatywnej jest taka, aby każdy z radnych, razem  
z sołtysem odwiedził swoich mieszkańców i zebrał roboczą listę osób, które 
ewentualnie były by chętne do przystąpienia do Spółki Wodnej. Wtedy będzie 
pogląd ile będzie tych osób, wówczas zorganizować zebranie, wybrać Zarząd  
i ustalić ewentualne stawki.  
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To, jakie będą stawki jest uzależnione od tego ilu będzie członków. Z grupy 
inicjatywnej wyszła propozycja, aby to była stawka nie większa niż 20 zł, od ha, ale 
jest to do ustalenia z mieszkańcami. Od wysokości składki jest uzależnione, to czy 
dostanie się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jednak pierwszym 
etapem musi być zebranie osób chętnych do przystąpienia. 
Jest propozycja, aby do 30 czerwca zebrać te podpisy, gdyż później będą żniwa i nikt 
nie będzie miał czasu. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił Wójta o udzielenie informacji na zapytania. 
 
Wójt – w sprawie tej wyrwy przy posesji Pana Rożnowskiego, jest w tym miejscu 
przepust, którego nie ma w ewidencji, nie wiadomo też, czemu ten przepust ma 
służyć, gdyż nie ma po drugiej stronie cieku, po drugiej stronie jest wjazd.  
Słyszał o tej wyrwie, a jednocześnie Państwo Rożnowscy nie wyrażają zgody na 
zasypanie tego. Rozmowy trwają, na obecny czas może tylko ten teren zabezpieczyć. 

Naprawa drogi jest już informacja, że wykonawca zobowiązał się do  
30 czerwca br. te poprawki nanieść. 

W sprawie informacji radnego Nowaka, to chętnie wykorzystałby te 
propozycje, ale musiałby zatrudnić jeszcze 10 pracowników, przypomniał zasady 
zatrudnienia pracowników publicznych za każdego pracownika powyżej 5 osób  
w danej gminie, zobowiązanie jest do jego zatrudnienia na przynajmniej 3 miesiące.  
Do zawartych umów w poprzednich latach Urząd dopłacał tylko część socjalną, 
100 % tej podstawy była dotacja z Urzędu Pracy. Teraz jest inaczej Urząd pracy 80%, 
natomiast 20% Urząd Gminy plus część socjalna. Z tego powodu po długich 
dyskusjach z Panem Dyrektorem jest zatrudnionych tylko 4 mężczyzn i 2 kobiety. 

Odnośnie zamówienia publicznego zapytanie Pana Zwierzchowskiego 
wykonanie podbudowy i dwukrotne zamknięcie nawierzchni. To dwukrotne 
zamknięcie nawierzchni polegało na nałożeniu dwóch warstw kamienia i utopieniu 
tego w emulsji. Te 8 cm, to nie pamięta gdyż nie ma dokumentów, to dotyczyło 
podbudowy, albo granulacji poszczególnych trakcji. 

Droga w N. Zbrachlinie, to niestety jeszcze jakiś czas będzie w takim stanie, 
gdyż trwa tam budowa kanalizacji postara się równiarkę przesłać. 

Jednak odnośnie tej wąskiej drogi przy posesji Pana Kurtysa i Kulpy, to 
sprawdzi tą sprawę, jednak z tego, co wie, to jest problem z tą drogą, gdyż wg. 
pomiarów ta droga biegnie nie w tym miejscu, gdzie powinna biegnąć, jednak 
spróbuje to usprawnić, jednak nie jest wstanie powiedzieć, w jakiej formie jest tam 
skrzynka energetyczna i te drzewa. 

Zjazd w Siutkowie w związku z tym dopóki został ten dotychczasowy zjazd, 
ten ostry – to nie będzie zmian organizacji ruchu. Jeżeli nie ma znaków, to nie ma 
zakazu. 

W sprawie prac dozorowanych, to nie można w ten sposób kierować do tych 
prac, gdyż jest to osoba karana, i nie można jej drugi raz karać i informować, że 
odbywa taką karę. Osoby te są ubezpieczone przez Urząd Gminy na wypadek jakby 
się coś zdarzyło, do sądu i kuratora sądowego podawana jest osoba odpowiedzialna 
za nadzór nad wykonywaniem tych, prac. 
Prace te odbywają się zgodnie z harmonogramem, który zatwierdza Sąd. 
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 Zapytanie zgłoszone przez Panią sołtys Kułakowską, jest do wyjaśnienia  
i ewentualnej realizacji.  

 
Ad.24 
Następnie w związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady – przeszedł do 
„wolnych wniosków, punkt 24 przyjętego porządku obrad” i udzieli głosu 
wszystkim obecnym na sali. 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zgłosiła wniosek, aby inkasent, który odczytuje 
licznik za wodę, chodził częściej, chociaż co 2 m-ce, a nie jak jest teraz, co 4-5 m-cy.  
W gospodarstwach jest bardzo duży pobór wody i później są wysokie f-ry. 
 

Wójt – udzielił odpowiedzi na zgłoszony wniosek, gdyż przypomina, że inkasent, to 
jest taki człowiek, który fizycznie odczytuje i rozlicza wodę, natomiast każdy  
z państwa może przyjść w dowolnym czasie ze spisanym licznikiem do kasy  
i zapłacić za okres np. 1-2 m-cy. Jeżeli się pojawi inkasent po 4 m-cach wówczas 
inkasent spisując sprawdzi tylko jaka jest różnica między odczytami podawanymi  
w kasie. 
Często się zdarza, że wystawiane są dłuższe terminy odczytów, gdyż zdarzają się 
zwolnienia lub inne czynności, gdyż inkasentem jest jedna osoba i trudno jest częściej 
ogarnąć teren całej gminy. Poprosił o rozpropagowanie tej informacji, że mieszkańcy 
mogą sami zgłaszać do kasy stan licznika i za ten termin uregulować zobowiązanie. 
Inkasent na każdą trasę wgrywa w komputer aktualne dane i będzie wiedział o tej 
wpłacie i podanym stanie. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – zgłosił wniosek o przywiezienie kamienia na drogę  
w Siutkowie i na wszystkie drogi gminne. 
 
Wójt – poinformował, że ilość kamienia i gdzie, teraz można się zastanowić. Jest 
rozstrzygnięty przetarg, wiadomo ile będzie kosztowało odtworzenie drogi  
w Plebance i Sierzchowie. Natomiast to tak poważnie zdewastowało pozycje 
budżetowe, że jego zdaniem np. w gronie komisji stały zastanowić się jak te 
pieniądze wykorzystać, czy zaplanować na remont drogi, czy na zakup materiału. 
Prosi, aby zostało to uwzględnione przy formułowaniu wniosków. 
 
Przewodniczący rady – potwierdził wypowiedź Wójta, że należy się zastanowić, co 
dalej?  Tutaj są propozycje, aby zakupić materiał, aby tu po prostu zrezygnować  
z remontu na taką skalę jak np. Plebanka, gdyż są to duże środki finansowe. 
Przedyskutowane to będzie przez radnych i decyzja zostanie podjęta, gdyż wie, że 
Pan Wójt ma złe doświadczenia z zakupu tylko materiału bez wykonawstwa, bo 
swoimi siłami będzie problem wykonać, jednak firma też kosztuje, jeżeli chodzi  
o naprawę. 
 
Wójt – na kolejną sesję absolutoryjną są zaplanowane również zmiany w budżecie. 
Pani Skarbnik musi mieć czas ok. 2 tygodnie np. na modelowanie tych zmian. Także 
praktycznie powinny być wysunięte sugestie jak tymi środkami dysponować. 
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 Złożył również wniosek do dawnego FOGR (stara nazwa), to już są zadania 
inwestycyjne, czyli nie materiał. Czy ma ten wniosek ciągle realizować, to  
w budżecie gminy również musi zostać część środków zabezpieczona. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest ciągle za tym, aby jak najwięcej a to, co 
odpadnie, to odpadnie, a co zostanie, to zostanie. 
W ubr, był tylko wniosek zakwalifikowany, kawałek drogi 300 m w m.Przypust. 
Jednak to nie zmienia tutaj sytuacji będzie tyle jak tu zostało przedstawione, jest to 
bardzo skromny budżet na naprawę i ewentualnie zakup, gdzie była sugestia ze 
strony Rady Gminy, pozostało tu bardzo mało pieniędzy. 
 
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – zwróciła się z zapytaniem, jeżeli jest tak mało tych 
środków, chciałaby wiedzieć, kto będzie planował, które drogi mają być naprawiane 
– remontowane. 
 

Przewodniczący Rady – poinformował, że m.Szpitalka jest z jednej i drugiej strony 
drogi i w ostatnim okresie Policja nie mogła znaleźć mieszkańca Szpitalki. Dlatego 
składa wniosek mieszkańców wsi Szpitalka o postawienie znaku Szpitalka z jednej  
i drugiej strony wsi, z wymienieniem numerów posesji 39,40,41,42. 
 
Zgłosił również sprawę, z którą mieszkańcy Domu Nauczyciela w Zbrachlinie 
zwrócili się do niego o wymianę drzwi do tego domu, jest w budżecie przeznaczone 
na tą wymianę 3.500 zł. 
 
Zgłosił również naprawę drogi w m.Wójtówka, gdzie droga w okolicach posesji Pana 
Balcerowskiego, Pana Szopy i Pana Cierpisza została uszkodzona przez wodę. 
Rozmawiał wstępnie z Panem Zwierzchowskim pracownikiem U.Gminy – jednak 
teraz zgłasza to w takiej formie. 
 
Radny, M.Grzegórski – stwierdził, że składa wniosek o przesunięcie środków  
z remontu dróg na zakup materiału – kamienia na drogi gminne.  
 
Przewodniczący Rady – zgodnie z ustaleniami, to przewodniczący poszczególnych 
komisji wspólnie z Wójtem, Przewodniczący Rady i Panią Skarbnik podejmą decyzję. 
 
Następnie w związku z brakiem wniosków, udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu 
Rady w celu przedstawienie wniosków. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański, – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na VII Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 
Sołtys Józefowa, H.Kułakowska – złożył wniosek o uzupełnienie drogi kamieniem 
od posesji Pana Śmiesznego w kierunku torów kolejowych w m.Józefowo (ok.50m). 
 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – składa wniosek o postawienie znaku  
z oznaczeniem miejscowości Szpitalka, z jednej i drugiej strony wsi. 
Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Wójtówka. 
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Radny, M.Grzegórski – złożył wniosek o przesunięcie środków z remontu dróg na 
zakup materiału – kamienia na drogi gminne.  
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski na VII sesji RG. 
 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła przedstawione 

wnioski na VII sesji VI kad. Rady Gminy. 

 

Ad.25 

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

Protokołowała:                       


