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Ad.1 
Otwarcia obrad VIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych  
i zaproszonych gości: Wójta Gminy Piotra Marciniaka, Skarbnika Gminy Danutę 
Roszko, Kierownika GOPS Małgorzatę Szatkowską, Kierownika ZOS Marię 
Bińkowską, Panią Ewelinę Fuminkowską – redaktor gazety pomorskiej oraz 
sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.Dyko nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy                
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 

1. Otwarcie VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja o działalności Powiatu i Rady Powiatu w Aleksandrowie 

Kujawskim. 
5. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2010 rok. 
6. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2010 rok. 
7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2010 rok. 
8. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy za 2010 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. 

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

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

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Waganiec za 2010 r. 
a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, 
b) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 

rok, 
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c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy za 2010 rok, 

d) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,  
e) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
f) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez 
przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Waganiec.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

15. Zapytania i interpelacje radnych.  
16.  Wolne wnioski. 
17.  Zamknięcie VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

 
Wójt Gminy – złożył wniosek o wykreślenie punktów z porządku obrad tj.:  
Punkt 4. „Informacja o działalności Powiatu i Rady Powiatu w Aleksandrowie 
Kujawskim” - ze względu na to, że nikt z powiatu nie przybył, i punkt 5. „Informacja 
o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2010 rok.”- punkt ten jest 
przekładany na następną sesję. 
 
Zaproponował również wprowadzenie dodatkowego punktu tj. „Podjęcie uchwały  
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 
sądowych kadencja 2012 -2015” – jako punkt 7, i jako punkt 11 „Podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2010” - gdyż po wykreśleniu 
powyższych punktów zmieni się ich kolejność porządkowa. 
 
Uzasadniając poinformował, że 30 czerwca kończy się nabór kandydatów na 
ławników, do dnia 30 października Rada Gminy wybiera kandydata na ławnika. 
Natomiast proponuje, aby w dniu dzisiejszym został powołany ten zespół, który 
będzie opiniował, te zgłoszone kandydatury na ławnika. Następną zmiana, jest to 
jeden z nowych obligatoryjnych punktów sesji absolutoryjnej. Przeprosił, że nie 
został ten projekt uchwały przesłany w materiałach. Ale jest to obligatoryjne, dlatego 
wnosi o przyjęcie tej zmiany. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki przez Wójta do 
proponowanego porządku obrad. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowane 
zmiany przez Wójta. 
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Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – złożył wniosek o wykreślenie punktu 13 tj. 
ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. Stwierdził, że na Komisji 
Budżetu była dyskusja na ten temat jak i rozmów z radnymi jest jakby presja różnych 
grup, które otrzymują z budżetu gminy uposażenie jak sołtysi, głownie radnych się 
pojawiły i pracowników. Dlatego proponuje wykreślenie tego punktu. Będzie 
konstruowany budżet na ten 2012 rok, w związku z Tyn wtedy szeroki konspekt 
społeczny uwzględniony zostanie i postulaty, które do Wysokiej Rady były 
zgłaszane. 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego radny decyduje za całą radę?, 
gdyż na Komisji Oświaty nie było takiej dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – opuścił obrady. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że na III sesji złożył wniosek, aby po 
absolutorium ustalić wynagrodzenie dla Wójta Gminy, to, co zostało mu zabrane. I to 
nie będzie żadna podwyżka i miało być, to przywrócone. Nie wie, dlaczego 
Wiceprzewodniczący składa taki wniosek, przecież na ostatniej sesji radna 
Malinowska złożyła wniosek o ustalenie wynagrodzenia dla Wójta i wówczas 
przyjęto, że jak będzie projekt uchwały, o który radny wnioskował, to Rada zajmie 
się tym tematem. I taki wniosek Rada na ostatniej sesji przyjęła tj. „przygotowanie 
materiałów w postaci projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla wójta gminy 
na sesję absolutoryjną” 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – powrócił na obrady. 
 
Radna E.Pietrus – stwierdziła, że w tym przypadku jest Rada lekceważona,  
i pozostali radni mają też coś do powiedzenia, na jej komisji nikt o to nie pytał, i nikt 
z radnych tego tematu nie poruszał, czy to jest radnego zdanie? 
 
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, ze o komisji oświaty nie wspominał. 
  
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Wiceprzewodniczącego Rady tj. „wykreślenie punktu z porządku obrad - ustalenie 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy”. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 5 głosach „za” i 8 głosach „przeciw” 
odrzuciła wniosek Wiceprzewodniczącego Rady o wykreślenie punktu z porządku 
obrad punktu „Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy”. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad  
z uwzględnieniem przyjętej poprawki. 

1. Otwarcie VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2010 rok. 
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2010 rok. 
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6. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy za 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych 

kandydatów na ławników sądowych kadencja 2012 -2015. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. 

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

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

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2010.  

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Waganiec za 2010 r. 

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, 
b) f) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 

2010 rok, 
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy za 2010 rok, 

                 d) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,  
e) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
f) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez 
przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Waganiec.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

15. Zapytania i interpelacje radnych.  
16.  Wolne wnioski. 
17.  Zamknięcie VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” 
przyjęła proponowany porządek obrad. 
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Ad.3 
Przewodniczący Rady M.Dyko przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
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.4 
Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. Informacja  
o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2010 rok. Powitał obecną Panią Kierownik 
Zespołu Obsługi Szkół i poprosił o zabranie głosu. 
 
Kierownik ZOS M.Bińkowska – przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu 
Obsługi szkół w Wagańcu za 2010 r. – stanowi ono zał. Nr 2 do protokołu. 
Przewodniczący Rady – podziękował za przedstawione sprawozdanie i otworzył 
dyskusję. 
 
Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy Pani Kierownik mogłaby 
odpowiedzieć jak wypadły testy egzaminacyjne na terenie gminy, te, które teraz 
dzieci pisały. Z informacji wynika, że nasze województwo zajęło przedostatnie 
miejsce. Jak nasze szkoły wypadły, na tle naszego województwa? 

Drugie pytanie, kto zatrudnia woźnych bezpośrednio w szkołach, kto ustala 
dla nich wynagrodzenia, i kto im płaci? 
Pyta, dlatego, że dyrektorzy szkół, Ci pracownicy występują z pismami, które są 
dość ostre i są kierowane do Przewodniczącego Rady, Komisji Oświaty, Wójta. Jest 
członkiem Komisji Oświaty, i komisja chciałaby tym ludziom pomóc, ale nie ma do 
tego prawa. I tutaj prośba do Pani Kierownik, aby wpłynąć na dyrektorów szkół, 
gdyż oni doskonale wiedzą, że to jest ich obowiązkiem, maja swoje budżety i oni 
powinni wygospodarować te pieniądze, aby tym woźnym podwyższyć. Stwierdził, 
również, że należałoby im te pensje podwyższyć. 

Zwrócił również uwagę, aby wpłynąć na dyrektorów szkół, aby przy 
układaniu siatki godzin na następny rok szkolny, aby były one tak rozplanowane, 
aby były nie było takiej sytuacji, jak, w 2010 r. – aby Rada Gminy musiała szukać np. 
128 tys. zł, dodatkowych pieniędzy. Jego zdaniem jest to niedopuszczalne i Pani 
Kierownik powinna ta sprawę przypilnować, aby takie rzeczy się nie powtarzały. 
 
Kierownik ZOS M.Bińkowska – stwierdził, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie jak 
szkoły wypadły w sprawdzianie i egzaminach 
Na tle województwa i p[powiatu. Nie ma dokładnych danych przy sobie, ale z tego, 
co pamięta powiat aleksandrowski w porównaniu z innymi powiatami wypadł 
lepiej, jeśli chodzi o powiat Włocławki i miasto Włocławek. Jeżeli chodzi o szkoły na 
terenie gminy, to mieszczą się w normie. Tak ogólnie, to wygląda. 
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W sprawie podwyżek woźnych i pracowników obsługi szkół, jest budżet, 
którym dysponuje dyrektor szkoły. Jest plan finansowy w tym planie jest pula 
pieniędzy, która jest na wynagrodzenie, tylko w tym planie mogą się poruszać 
dyrektorzy i nikt więcej. 

Jeśli chodzi o dopłaty, to arkusze organizacyjne zostały przygotowane przez 
dyrektorów szkół i są tak zrobione, aby były jak najmniejsze dopłaty, ale niestety 
tych dopłat się nie uniknie. 
 
Sołtys Józefowa, Kułakowska – wnosi, do przewodniczącego rady o udzielenie 
głosu. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że jeżeli Rada Gminy wyrazi taką wolę, to 
udzieli głosu również sołtysom. Ale obecnie niestety nie udzieli głosu, będą wolne 
wnioski wówczas prosi o zabranie głosu. 
 
Radny M.Kołowrocki – poinformował, że dobrze by było, aby Kierownik ZOS była 
przy wolnych wnioskach, gdyż będą zapytania. 
 
Kierownik ZOS – poinformował, że zgłaszała przewodniczącemu rady i niestety 
będzie musiała wyjść wcześniej. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pani Mecenas w tej sprawie. 
 
Radca Prawny A.Wiśniewska – stwierdziła, że rozumnie, iż chodzi o udział 
sołtysów w posiedzeniu Rady Gminy Waganiec. Poinformował, że nie chciałaby, aby 
sołtysi odebrali to osobiście, tego by nie chciała. Jednak jest to sesja Rady Gminy. Jest 
ustawowe prawo Rady dopuszczające do udziału w sesjach, natomiast nie maja 
sołtysi prawa głosu przy porządku obrad i przy podejmowaniu uchwał. Oczywiście 
mogą w sprawach dotyczących stricte np. gdzie temat dotyczy sołtysów, chodzi tu 
też o uchwały można zabierać głos doradczy, natomiast po to są zapytania, 
interpelacje i wolne wnioski. Wtedy sołtysi mają prawo głosu i tak było zawsze. 
Jeżeli będzie taka wola, to przygotuje taką wykładnię w formie pisemnej,  
z wykładnia prawa.  
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady – w związku z następnym punktem porządku obrad 
przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2010 rok, - stanowi ono zał. Nr 3 do 

protokołu. 

„ Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Waganiec VI kadencji za 2010 rok 
           Wspólnota samorządowa Gminy Waganiec zgodnie z ordynacją wyborczą             
w dniu 2 listopada 2010 roku wybrała 15 radnych na VI kadencję Rady Gminy 
Waganiec w składzie : 
 

1. Bróżek Jan 
2. Grzegórski Marcin 
3. Góralski Wiesław 
4. Kołowrocki Mieczysław 
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5. Kosik Piotr 
6. Malinowska Henryka 
7. Marut Wojciech 
8. Nowak Jerzy 
9. Pietrus Ewa 
10. Różański Jarosław 
11. Skowroński Marcin 
12. Stefański Wacław 
13. Szczesna Katarzyna 
14. Zwierzchowski Radosław 

 
Pierwsza inauguracyjna sesja Rady odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r. 
Rada Gminy w dniu 2 grudnia 2010 roku powołała Komisję Rewizyjną w skład, 
której weszli: Zwierzchowski Radosław – przewodniczący komisji, Bróżek Jan – 
członek komisji, Malinowska Henryka – członek komisji, Marut Wojciech – członek 
komisji. 
Rada Gminy w tym dniu powołała również Stałe Komisje Rady, w składach: 

1. Komisja Budżetu, Finansu, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego: Jarosław Różański, Jerzy Nowak, Skowroński Marcin, Kosik 
Piotr.  

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej: Wacław Stefański, 
Katarzyna Szczecna, Kołowrocki Mieczysław, Pietrus Ewa. 

3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Grzegórski Marcin, Zwierzchowski 
Radosław, Henryka Malinowska, Góralski Wiesław. 

Komisje pracowały na podstawie planów pracy przyjętych przez Radę Gminy 
Waganiec V kadencji. 

W omawianym okresie Rada Gminy wykonywała zadania zapisane w ustawie 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i inne zadania wynikające z 
przyjętego na 2010 rok planu pracy Rady Gminy V kadencji. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery protokołowane sesje przy 100% 
obecności radnych na obradach. 

Realizując zadania powierzone Radzie w okresie tym podjętych zostało 19 
uchwał, które były realizowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy 
na początku kadencji w 2010 roku: 
- w dniu 02 grudnia 2010 r.  

1. Nr I/1/10 w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
zatwierdzenia regulaminu głosowania. 

2. Nr I/2/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec  
VI kadencji. 

3. Nr I/3/10 w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz 
zatwierdzenia regulaminu głosowania. 

4. Nr I/4/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec  
VI kadencji. 

5. Nr I/5/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  . 
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6. Nr I/6/10 w spawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec  
VI kadencji . 

7. Nr I/7/10 w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec VI kadencji. 

8. Nr I/8/10 w sprawie powołania Stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Waganiec VI kadencji. 

9. Nr I/9/10 w sprawie powołania Stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  
i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec VI kadencji . 

 
- w dniu 20 grudnia 2010 r.  

10. Nr III/10/10 w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie 
organu uprawnionego do udzielania ulg. 

11. Nr III/11/10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Waganiec na rok 2010.  

12. Nr III/12/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 
własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec  

13. Nr III/13/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
14. Nr III/14/10 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia 

Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 
 
- w dniu 29 grudnia 2010 r.  

15. Nr IV/15/10 w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2011 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Patologii Społecznej. 

16. Nr IV/16/10 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2011. 
17. Nr IV/17/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Waganiec na 

lata 2011-2017.  
18. Nr IV/18/10 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 3 lat. 
19. Nr IV/19/10 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 3 lat 
Uchwały podawane były do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz publikowane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego, w 2010 roku opublikowano 4 Uchwał Rady Gminy. 

Podjęte uchwały opiniowane były przez Wydział Prawny Kujawsko – 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura Włocławek, jak i 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.  

Najważniejszą sprawą w działalności Rady Gminy w tym krótkim okresie, 
głownie na posiedzeniach Stałych Komisji Rady było przedyskutowanie sprawy 
dzielenia środków finansowych przy analizowaniu projektu budżetu gminy na 2011 
r., mając na uwadze dobro swoich wyborców radni zgłaszali wnioski, oczywiście 
wszystkie nie znalazły swojego odzwierciedlenia w budżecie. 
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           Rada Gminy wspólnie z sołtysami wypracowała 37 wniosków, z których 16 
zostało zrealizowanych, 4 wnioski są w trakcie realizacji budżetu na 2011 rok, 
natomiast pozostałe 17 wniosków nie zostało zrealizowane, dotyczyły one głównie 
bieżącego funkcjonowania gminy oraz stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
w poszczególnych miejscowościach. Na interpelacje udzielał odpowiedzi Wójt 
Gminy. 
          Aby zapoznać się z pracą Urzędu Gminy na III i IV sesji przyjmowane były 
informacje z pracy Wójta Gminy w okresach międzysesyjnych. 

Najważniejszą sprawą w działalności Rady Gminy było przedyskutowanie na 
wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady dzielenie środków finansowych przy 
analizowaniu projektu budżetu gminy, mając na uwadze dobro swoich wyborców 
radni zgłaszali wnioski, oczywiście wszystkie nie znalazły swojego odzwierciedlenia 
w budżecie.  

W każdy wtorek Przewodniczący Rady Gminy przyjmował mieszkańców 
gminy podczas pełnionych dyżurów. 

Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z Wójtem Gminy brał również udział  
w wielu spotkaniach zewnętrznych dotyczących spraw związanych  
z funkcjonowaniem gminy.  

Z uwagi na krótki okres czasu po wyborach dla Rady Gminy Waganiec  
w 2010 r. sprawozdanie w uproszczonym zarysie przedstawia pracę Rady Gminy 
Waganiec VI kadencji”. 
 
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2010 r. 
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji 
Stałych Rady Gminy i przedstawienie sprawozdań Komisji za 2010 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Zwierzchowski – przedstawił sprawozdanie 
z pracy komisji za 2010 r. 
 
Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec  
Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/6/10 z dnia  
2 grudnia 2010 r. w spawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec  
VI kadencji, w składzie: 
1. Radny Zwierzchowski Radosław – przewodniczący komisji, 
2. Radny Bróżek Jan                            – członek komisji, 
3. Radna  Malinowska Henryka       – członek komisji, 
4. Radny  Marut Wojciech                  – członek komisji  
 
Komisja Rewizyjna w omawianym okresie odbyła jedno protokołowane posiedzenie  
w dniu 10.12.2010 r., na którym został wybrany Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, w osobie radnej Henryki Malinowskiej. 
Komisja na tym posiedzeniu obradowała również nad analizą projektu budżetu 
Gminy Waganiec na 2011 r. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej 
W.Stefański – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2010 r.  
Komisja została powołana uchwałą Nr I/9/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  
2 grudnia 2010 r. w składzie: 
1. Radny Kołowrocki Mieczysław 
2. Radna  Pietrus Ewa  
3. Radny Stefański Wacław 
4. Radna Szczesna Katarzyna 
 
W 2010 r. obyło się jedno posiedzenie w dniu 28.12.2010 r. , na którym Komisja 
dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji w osobie radnego Wacława 
Stefańskiego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji – radnej Ewy Pietrus oraz 
analizowała projekt budżetu gminy Waganiec na 2011 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  
i Porządku Publicznego J.Różański – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 
2010 r. 
Komisja została powołana na podstawie uchały Rady Gminy Nr 1/7/10 z dnia 
02.12.2010 r. w składzie : 
1. Piotr Kosik 
2. Jerzy Nowak 
3. Jarosław Rożański 
4. Marcin Skowroński 
Praca komisji w roku 2010 przebiegała zgodnie z zadaniami wynikającymi ze Statutu 
Gminy oraz ustawy o samorządzie gminnym. Na pierwszym posiedzeniu Komisja 
zebrała się w dniu 9 grudnia 2010 r. Przewodniczącym komisji wybrano radnego 
J.Rożańskiego, zastępcą przewodniczącego radnego J.Nowaka. Następnie Komisja 
dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2011 r. Kolejne posiedzenie odbyło się 
w dniu 17 grudnia 2010 r. Komisja dokonała analizy projektu zmian w budżecie 
gminy na 2010 r. oraz w dalszym ciągu kontynuowała prace nad budżetem gminy na 
2011 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska M.Grzegórski – 
przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2010 r. 
Komisja Rolnictwa została powołana na VI kadencję w dniu 2 grudnia 2010 r. 
uchwałą Rady Gminy Waganiec Nr I/8/10 w składzie:  
Radny Grzegórski Marcin – przewodniczący Komisji 
Radna Malinowska Henryka – zastępca przewodniczącego Komisji  
Radny Góralski Wiesław – członek Komisji 
Radny Zwierzchowski Radosław – członek Komisji  
 
Komisja w omawianym okresie odbyła jedno posiedzenie w dniu 14.12.2010 r., na 
którym, ukonstytuowała się Komisja, wybrano Przewodniczącego i Zastępcę 
Przewodniczącego. 
W drugiej części posiedzenia analizowała projekt budżetu gminy na 2011 r.  
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Analizowano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2010 r. i po 
dyskusji żadnych uwag nie zgłoszono. Po zrealizowaniu planu obrad zakończono 
prace komisji. 
 
Rada Gminy bez uwag przyjęła sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady 
Gminy za 2010 rok. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych kadencja 2012 -2015. 
 
Wiceprzewodniczący rady J.Rożański – zaproponował 3 osobowy skład Zespołu. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła 3 osobowy skład 
Zespołu. 
  
Przewodniczący Rady - poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Zespołu 
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencja 2012 -2015. 
 
Radny W.Marut – zaproponował kandydaturę radnego J.Rożańskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny M.Kolowrocki – zaproponował kandydaturę radnej E.Pietrus. 
Kandydatka nie wyraziła zgody. 
 
Radny J.Nowak – zaproponował kandydaturę radnego W.Stefańskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny W.Marut – zaproponował kandydaturę radnego M.Grzegorskiegio. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady – z uwagi na brak innych propozycji z sali poddał pod 
głosowanie zgłoszone kandydatury. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszonych 
kandydatów do składu Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników sądowych kadencja 2012 -2015. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencja 2012 -2015, 
z uwzględnieniem przyjętego składu Zespołu – stanowi on załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie poddał jego treść pod głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr VIII/41/11 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych kadencja 2012 -2015 – stanowi ona załącznik nr 6 

do protokołu 
 
Przewodniczący Rady na wniosek radnych zarządził 15 min przerwę – godz. 1110. 
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowił – godz. 1130 obrady i dokonał otwarcia 
następnego punktu - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  
na 2010 r. Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikami  
i uzasadnieniem w materiałach przesłanych na sesję. 
Udzielił głosu Pani Danucie Roszko, Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawił proponowane zmiany przez 
Wójta Gminy zarwano po stronie wydatków jak i dochodów.  
 
Dział 700 i 756- „Gospodarka mieszkaniowa” i „Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” 

Zmieniono zastosowany w uchwale budżetowej niewłaściwy rozdział do 
gromadzenia opłat na zajęcie pasa drogowego z rozdz. 70005 na 75618) zmiana 
dotyczy kwoty 760 zł. Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra 
Finansów. 
 
Dział 758 – „Różne rozliczenia” 

Zwiększono o   350.000  zł kwoty stanowiące zwrot podatku VAT naliczonego 
w fakturach wystawianych przez wykonawców kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
Kwoty za wykonane prace wraz z naliczonym podatkiem VAT płacone są firmie 
REMBUD i PEKUM, po czym występuje się do Urzędu Skarbowego o zwrot 
podatku VAT. 
 
Dział 853 - ”Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 

W dniu 21 czerwca 2011 r. został podpisany Aneks Nr 4 do Umowy ramowej 
Projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on kontynuację 
programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od roku 2008. 
Koszt całkowity tegorocznego Projektu to 133.411 zł, przy dotacji 119.403 zł.  
 
Dział  900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  

Wycofano zaplanowaną kwotę 1.100.000 zł stanowiącą dofinansowanie ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego 
zadania inwestycyjnego obejmującego „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec", gdyż stosowny wniosek 
do instytucji płatniczej zostanie złożony zgodnie z zapisami umowy dopiero  
w miesiącu grudniu br., dlatego też nie realne jest otrzymanie w roku bieżącym 
planowanego dofinansowania.  
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Środki wpłyną w roku przyszłym, natomiast zapłata wykonawcy nastąpi z 
pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków 
własnych. 

 
WYDATKI 
Dział  400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”  

Zmniejszono z 30.000 zł do 10.000 zł środki ujęte w budżecie na rozpoczęcie 
prac w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i sieci 
wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie. Planowano realizację zadania  
z dofinansowaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zgodnie z pismem z dnia 09 czerwca 2011 r. 
dofinansowanie zadań w formie dotacji, jako rekompensaty za poniesione straty  
z tytułu budowy autostrady A-1 nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym. 
Zostanie zlecone specjalistyczne opracowanie, które pozwoli określić wysokość strat 
środowiskowych oraz zakres i rodzaj działań kompensacyjnych. Ewentualne 
zawarcie umowy znacznie się opóźnia, będzie możliwe prawdopodobnie pod koniec 
bieżącego roku. Stąd większość z zaplanowanych środków własnych na 
modernizację Stacji i sieci wodociągowej przemieszczono na inne zadania 
budżetowe. 

Kontrola przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego nakazała dokonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości 
użytkowej obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy. Koszt 
opracowania dla Stacji Uzdatniania Wody to  1.200 zł, które przemieszczono z poz. 
zakup usług pozostałych. 
 
Dział 600 – „Transport i łączność” 

W odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 01 czerwca 2011 r. Starosta 
Aleksandrowski poinformowała, iż wniosek dotyczący zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża-III etap" nie otrzymał 
dofinansowania w ramach konkursu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. W związku z powyższym zgodnie z § 1 umowy zawartej w dniu 28 
września 2010 r. umowa przestaje wiązać strony. Oferowane przez naszą Gminę 
dofinansowanie w wysokości 50.000 zł zostaje przeznaczone na realizację innych 
zadań w ramach utrzymania dróg gminnych. 

Zmieniono mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie 
kwoty 18.000 zł przewidzianej na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej w 
ciągu ulicy Dworcowej w Wagańcu. Dotychczasowy paragraf 6300 zastąpiono 
paragrafem 6050. 

Dokonano zmian w zakresie kwot przewidzianych na utrzymanie dróg 
gminnych. Zmniejszono o 100.000 zł środki na zakup usług remontowych, 
zwiększono natomiast o 92.518 zł kwoty na zakup materiałów do remontu dróg wraz 
z kosztami transportu. 
Utworzono ponadto nową pozycję w wysokości 70.000 zł przeznaczając na 
modernizację dróg z dofinansowaniem środków budżetu naszego Województwa 
pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. 
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Po dokonaniu zmian do wydatkowania na drogi gminne będzie kwota: 29 tys. zł na 
zakup usług remontowych; 139 tys. zł, na zakup materiałów do remontu dróg wraz z 
kosztami transportu; 70 tys. zł, na modernizację dróg w ramach dawnego FOGR. 
 
Dział 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa” 
Na opłacenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektów 
budowlanych stanowiących własność Gminy przeznaczono następujące kwoty: dla 
budynków mieszkalnych w Sierzchowie 800 zł, w Niszczewach 700 zł (zmniejszając 
zakup materiałów do remontu pomieszczeń) oraz dla budynków komunalnych 
zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej w Wagańcu 2.400 zł (również zmniejszono 
poz. zakup materiałów). 
Przeanalizowano konieczność zakupu wymiennika ciepła do budynku komunalnego 
w Arianach. Z informacji uzyskanych od serwisantów nie ma potrzeby jego 
wymiany. Z planowanych 6.000 zł pozostawiono 1.500 zł na ewentualne drobne 
naprawy, pozostałe 4.500 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych. 
 
Dział 710 – „ Działalność usługowa” 
Zmniejszono o 5.000 zł środki zaplanowane na opracowanie Planów Odnowy 
Miejscowości, pozostawiając jeszcze kwotę 5.000 zł. 
 
Dział 750 – „Administracja publiczna” 
Dokonano przemieszczenia środków w ramach kwot przewidzianych dla 
zatrudnionych przez Urząd Gminy pracowników robót publicznych. Zmniejszając 
poz. składki na Fundusz Pracy, ekwiwalent bhp oraz odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, zwiększono poz. wynagrodzenia osobowe pracowników  
o kwotę 7.500 zł. Należy tutaj dodać, iż od bieżącego roku oprócz wydatków na 
Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ekw. bhp, ewentualny ekwiwalent za urlop dla 
zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych Gmina musi dołożyć 20% 
do wynagrodzeń. Ponadto musi zakupić materiały niezbędne przy wykonywaniu 
prac, a w trakcie upałów napoje. 
Zmniejszono o 7.000 zł kwoty ujęte w budżecie na wypłaty diet dla sołtysów 
uczestniczących w posiedzeniu Rady Gminy. Zmiana jest konsekwencją nie podjęcia 
w dniu 14 czerwca 2011 r. uchwały o podwyższeniu stawki. 
 
W ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonano zmiany przeznaczenia 
kwoty 2.100 zł, z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do poz. zakup usług 
remontowych. Dotychczasowy plan remontów został zrealizowany. Dwukrotna 
awaria Volkswagena pochłonęła kwotę 5.000 zł. 
 
Dział 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 

Na dokończenie remontu pomoszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Włoszycy dołożono 2.000 zł. Wyższe od planowanych kwoty pochłonęła budowa 
toalety. W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki należało zapewnić odpowiednie warunki socjalne jego uczestnikom. 
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Dział 801- „ Oświata i wychowanie” 
Realizując złożone w dniach 25 marca i 27 maja 2011 r. wnioski Dyrektora 

Zespołu Szkół w Brudnowie przeznaczono 15.000 zł na wykonanie remontu pokrycia 
dachowego na budynkach szkolnych. Kwotę 6.000 zł pozyskano zgodnie ze 
wskazaniem Dyrektora z oszczędności powstałych w poz. wynagrodzeń osobowych 
pracowników Gimnazjum, natomiast o 9.000 zł zwiększono budżet Jednostki.  

W dniu 8 czerwca 2011 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół  
z prośbą o zwiększenie planu finansowego Zespołu o kwotę 11.450 zł na wykonanie 
montażu wiatrołapu przed wejściem do pomieszczeń Zespołu wraz z balustradą 
schodową. Zabezpieczenie pomieszczenia i stanowisk pracy przed 
niekontrolowanym napływem chłodnego powietrza z zewnątrz nakazali kontrolerzy 
Państwowej Inspekcji Pracy. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia do 15.550 zł. 
Kolejnym wnioskiem z dnia 2 czerwca 2011 r. wniesiono o zwiększenie planu 
finansowego dot. Dowozu uczniów do szkół o kwotę 5.00 zł na opłacenie kosztów 
ubezpieczenia autobusu szkolnego. Ponadto przemieszczono kwotę 300 zł w ramach 
planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół. 
Drugim pismem z dnia 3 czerwca 20011 r. przedłożono wnioski, jakie wnieśli 
dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Zdecydowana większość 
znalazła akceptację Wójta. 
Zwiększono w planie finansowym Gimnazjum w Brudnowie o 14.000 zł środki 
przewidziane na wynagrodzenie osobowe pracowników. Kwotę otrzyma dyrektor 
szkoły w formie odprawy emerytalnej.  
Również zwiększono o 2.480 zł środki na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników oddziału przedszkolnego  
w Niszczewach zatrudnionych w ramach kończącego się z dniem 30 czerwca 2011 r. 
Projekt „Lepszy start- lepsza przyszłość”. 
Dokonano ponadto szeregu przesunięć środków w ramach posiadanych przez 
jednostki planów finansowych. W Brudnowie dotyczą kwoty 1.550 zł,  
w Niszczewach obejmują kwotę 8900 zł, w Zbrachlinie natomiast kwotę 2.150 zł. 
Kwoty wydane na dodatkowe wynagrodzenie roczne zostaną zwrócone przez Urząd 
Marszałkowski wraz z ostatecznym rozliczeniem kończącego się Projektu. 
 
Dział 852- „ Pomoc społeczna”  
Stosownie do pisma Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 04 maja 2011 r., które jednoznacznie wskazuje na konieczność 
zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
w przypadku finansowania wypłat zasiłków stałych i opłacenia składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. 
Zwiększono budżet Ośrodka o następujące kwoty stanowiące 20% udziału Gminy  
w kosztach realizowanych zadań: na opłacenie zasiłków stałych dołożono z budżetu 
gminy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 975 zł. 
Ponadto realizując złożony w dniu 20 czerwca 2011 r. wniosek Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięć w ramach planu 
finansowego Ośrodka: na łączną kwotę 8250 zł. 
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W celu zapewnienia wkładu własnego w ramach realizowanego Projektu 
systemowego „Aktywizacja osób Bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”  
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przemieszczono w ramach 
środków własnych kwotę 1.900 zł z poz. zasiłki na dożywianie do poz. zasiłki na 
dożywianie w ramach POKL. Jednocześnie zwiększono budżet Ośrodka o kwotę 
3.809 zł na wypłaty zasiłków celowych w ramach POKL. 
 
Dział 853- „ Pozostałe zadania” 
W ramach realizowanego w pomieszczeniach OSP Zbrachlin, Włoszyca, Sierzchowo 
i Plebanka społeczno – zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec” dokonano 
przemieszczenia kwoty 8.800 zł w zakresie sportterapi. Zmiany są efektem innego 
niż zakładano sposobu zatrudnienia osób prowadzących wymienione zajęcia. 
Stosownie do podpisanego Aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego 
„Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” należy 
zadanie umieścić w planie finansowym. Koszt całkowity tegorocznego Projektu 
wyniesie 133.411 zł, przy dotacji 119.403 zł, różnicę 14.008 zł stanowi wkład własny 
gminy tj. zasiłki celowe i okresowe. 
 
Dział  900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. W Aleksandrowie Kujawskim w odpowiedzi na 
nasze zapytanie z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy 
środków5. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów wraz z e zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i 
gmin zrzeszonych w ZGZK we oparciu o składowisko odpadów komunalnych w 
Służewie” poinformował, iż Związek podjął uchwałę, w której zmniejszył planowane 
wydatki związane z tą inwestycją. W związku z tym zabezpieczeniem przez nasze 
Gminę kwotą 28.457 zł nie zostanie wykorzystana. Przeznaczono ją na realizację 
innych zadań budżetowych. 
Na zrealizowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni 
przydomowych należy zwiększyć zaplanowaną w tegorocznym budżecie kwotę 
275.000 zł o 9.000 zł. 
Na opłacenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektów 
oczyszczalni ścieków w Wójtówce przewidziano kwotę 1.400 zł, zmniejszając poz. 
zakup usług pozostałych.  
W ramach kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w gminie 
przemieszczono planowaną kwotę 7.000 zł z poz. zakup usług pozostałych do poz. 
zakup materiałów. Z infoamcji ostatnio uzyskanych wynika, że nie ma konieczności 
wymiany pompy w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. Tym samym 
wycofano kwotę 12. 000 zł zaplanowaną na powyższy zakup. 
W ramach kwot ujętych budżecie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami dokonano zmian w zakresie zastosowanego paragrafu klasyfikacji 
budżetowej. W przypadku kanalizacji w m. Plebanka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin  
i Waganiec zmiany dotyczą 1 zł. Natomiast w kolejnym zadaniu obejmującym Nowy 
Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany dot. Kwoty 1098.895 zł.  
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Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 
W dniu 30 maja 2011 r. wpłynęło pismo Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Wagańcu z prośbą o zwiększenie o 10.000 zł oferowanej przez Gminę na rok bieżący 
dotacji podmiotowej. Konieczność zwiększenia dotacji zaistniała po kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy. Na skutek wydanego nakazu należy wypłacić różnicę 
dodatku funkcyjnego dla Kierownika Biblioteki w kwocie 4.999 zł (z pochodnymi) 
oraz 6.000 zł na budowę pomieszczenia z drzwiami o szklanej konstrukcji wewnątrz 
biblioteki mającego chronić przed niekontrolowanym napływem chłodnego 
powietrza z zewnątrz. 
Zmniejszono o 4.500 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju lokalnego  
i ekologicznego w Wólnem”. Pozostała kwota 5500 zł wystarczy na zrealizowanie 
zadań planowanych na bieżący rok. 
 
Dział 926 – „ Kultura fizyczna” 
Na opłacenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku 
zaplecza socjalnego stadionu i boiska w Zbrachlinie przewidziano kwotę 1.200 zł, 
zmniejszając poz. zakup usług pozostałych. 
 
W efekcie dokonanych zmian uległ zmianie planowany deficyt z kwoty 2.983.974 zł, 
do 3.760.974 zł. Uległy zmianie źródła finansowanie deficytu, wycofano planowany 
kredyt w kwocie 148.000 zł na budowę ścieżek rowerowych, wprowadzając 
natomiast pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 925.000 zł na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował Pani Skarbnik za przedstawioną informację  
i otworzył dyskusję, udzielając głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, J.Różańskiego  
o przedstawienie opinii komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że Komisja Budżetowa wnosi do 
Wysokiej Rady o przyjęcie proponowanych zmian po stronie wydatków i dochodów 
w budżecie gminy na 2011 r. 
Z wyjątkiem dwóch spraw, co, do których ma wątpliwości. 
Pierwsza sprawa dotyczy wiatrołapu w ZOS nie ma wątpliwości, co do tego, że ten 
wiatrołap trzeba zamontować, natomiast kwota 15 tys. zł, wydaje się komisji dużą 
kwotą. Poliwęglan nie jest, aż tak drogi biorąc pod uwagę, np. położenie chodnika, 
gdzie on 18 tys. zł kosztuje, a tu wiatrołap 15 tys. zł.  

Druga kwestia zakup używanej sceny za kwotę 18 tys. zł. Tych imprez, aż tak 
dużo nie ma, a często tak jest, że ktoś pożycza scenę, albo za darmo lub za kwotę  
300 – 400 zł. Te kwoty a kwota 18 tys. zł jest to różnica. 
Były przypadki, że za darmo osoby z terenu gminy pożyczały. 
 
Radna H.Malinowska – stwierdziła, że to tak wygląda jakby Pan radny pożyczał 
samochód od kogoś, a nie miał swojego. Jest okazja zakupić, to uważa należy z tego 
skorzystać. 
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Radny Różański – co do tych dwóch przypadków są wątpliwości jest spotkanie rady 
dlatego można się wypowiedzieć. 
 
Przewodniczący rady – otworzył dyskusję, co do zmian w budżecie i jednocześnie 
do tych dwóch poprawek, o które wnosi przewodniczący komisji budżetu. 
 
Radny Różański – zwrócił się do Wójta z zapytaniem, czy oglądał Wójt ta przyczepę, 
czy ma już coś upatrzone, czy zorientował się w cenie tej sceny? 
 
Wójt - odniósł się do budowy wiatrołapu, rzeczywiście cena może być wręcz 
wygórowana, ale jest ona niższa niż inne propozycje jak np. 19 tys. zł. Można myśleć 
o innej formie o skleceniu jakiejś konstrukcji. Ale należy sobie przypomnieć, że jest to 
Urząd, stosujący prawo i estetycznie też musi to wyglądać. Jeżeli jest mowa,  
o konstrukcji ciężkiej do budowania czegoś, to jest potrzebny projekt pozwolenia 
budowlane i w sumie koszty wychodzą podobne. Natomiast tutaj jest to 
proponowane w innej formie, a koszty są podobne, konstrukcja podtrzymująca jest 
droga. Daje pod ocenę to Wysokiej Radzie. 
 

Jeżeli chodzi o scenę, to jest ona wypatrzona okazyjnie, jest ona niewielka.  
A scena od 10-12 m nowa to jest koszt od 90-110 tys. zł. Uważa, że można by się 
pokusić, aby ją mieć, albo też nie mieć nic, jednak wnosi do Wysokiej Rady  
o zastanowienie się nad tą propozycją.  
Wynajmując na imprezy gminne nie spotkał się, aby ktoś poniżej 3, 5 tys. zł 
wypożyczył. Jest to scena używana nie widział jej fizycznie, ale jest w dobrym stanie 
widział tylko fotografie. 
Czy ona się przyda, czy nie przyda to sami radni ocenią? Za kwotę 300 zł, to były 
wypożyczane naczepy lub dzięki przychylności ich właścicieli za darmo. 
 
Radny M.Grzegórski - poinformował, że po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
wynikły te sprawy, że należy naprawić brakujące rzeczy jak np. ten wiatrołap? 
 
Wójt – jak wspomniała Pani Skarbnik w zmianach budżetowych, to większość 
dotyczyła tych zaleceń, właśnie Państwowej Inspekcji Pracy i ten wiatrołap również. 
 
Rady W.Marut – zwrócił się z zapytaniem, jeżeli budowa drogi powiatowej, umowa 
została zerwana, to te 50 tys. zł zostaje teraz w budżecie gminy? 
 
Wójt - w większości przypadków jak Pani Skarbnik czytała zostały przesunięte na 
budowę dróg, ale gminnych. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec 
na rok 2011 - stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

Poddając ją pod głosowanie.  
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr VIII/42/11 w sprawie zmieniającą uchwałę 
Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011– stanowi 

ona zał. nr 8 do protokołu. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady M.Dyko – otworzył punkt dot. podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW 2007-2013. W materiałach radni otrzymali projekt 
uchwały, poprosił Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia. 
 
Wójt Gminy – poinformował, że informował wcześniej o zaciągnięciu tej pożyczki  
i również Pani Skarbnik uwzględniała w swoich materiałach przedstawionych 
Radzie Gminy, jest to zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowościach: Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin" zgodnie  
z umową zawartą z wykonawcą powinno zostać zrealizowane do dnia 30 września 
2011 r. Umową zawartą w dniu 10 lutego 2010 r. pomiędzy Samorządem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Waganiec określono wartość 
pomocy na wym. wyżej działanie objęte PROW na lata 2007-2013 na poziomie 
1.100.000 złotych. Jednakże wniosek o płatność może być złożony dopiero w okresie 
01-31 grudnia 2011 r., tj. po zakończeniu realizacji zadania. W związku z powyższym 
istnieje konieczność zaciągnięcia pożyczki na tzw. wyprzedzające finansowanie, tak, 
aby móc uregulować w ustalonym umową terminie zobowiązania wobec 
wykonawcy. 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach 
PROW 2007-2013 – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 
 

Ad.10 
Przewodniczący Rady – poprosił o wgląd do materiałów, które otrzymali radni wraz 
z zaproszeniami w sprawie następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017. 
 
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali odczytał projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-
2017 i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem – projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do 

protokołu. 



str. 20 

 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr VIII/44/11 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na 
lata 2011-2017- stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady – otworzył punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego i sprawozdania rzeczowego gminy. Poprosił Wójta  
o zabranie głosu. 
 
Wójt – poinformował, że została zmieniona ustawa o finansach publicznych  
i dlatego ten projekt uchwały wprowadzony, gdyż oddzielnie należy ją przyjąć 
zgodnie z zasadami, oddzielną uchwałę przez Radę Gminy.  
Radni po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za rok 2010, na 
które składa się: bilans z wykonania budżetu gminy, łączny bilans obejmujący dane 
wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek 
zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu 
obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych 
jednostek budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 
Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu gminy za rok 2010. 
Radni zapoznali się z tymi sprawozdaniami już wcześniej, jest to tylko formalność. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania rzeczowego gminy – stanowi 

ona zał. nr 12a do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr VIII/45/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania 
rzeczowego gminy - stanowi ona zał. nr 12b  do niniejszego protokołu. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady Michał Dyko – otworzył następny punkt przyjętego 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2010 rok. Poinformował, że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad punkt 
ten został rozpisany na podpunkty i zgodnie z ich kolejnością będzie prowadzony: 
 

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, 
b) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 r.  
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2010 rok, 
d) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
f) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy. 
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Udzielił głosu Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Marciniak i poprosił  
o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.  
 
Wójt Gminy – poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 
rok z opisem finansowym oraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego radni otrzymali miesiąc temu i na swoich posiedzeniach Stałych 
Komisji Rady Gminy dokonali jego analizy przy szczegółowych wyjaśnieniach 
Skarbnika Gminy – Pani Danuty Roszko i jego osoby. 
Jeżeli będą zapytania do tego sprawozdania to udzieli odpowiedzi - sprawozdanie 

finansowe i z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego stanowi zał. Nr 13 do protokołu. 

 
Cyt: „Wysoka Rado! Szanowni goście! 
 
Wysoka Rado!   
 
Wójt – stwierdził, że 2010 rok, to był udany rok w związku z podjętymi  
i zakończonymi inwestycjami. Regionalny Program operacyjny pozwolił gminie 
pozyskać najwięcej środków. Jest ten rok trudny do oceny, gdyż większość obecnych 
radnych nie brała w nim udziału. 
Poinformował, że przedstawi elementy, które nie są do końca widoczne w całym 
sprawozdaniu, a mające istotny wpływ na całą działalność gminy. Dlatego 
przedstawi pracę poszczególnych działów, referatów w Urzędzie, bardziej opisowo. 
 

Z działalności Urzędu Stanu Cywilnego: urodzeń 50, małżeństw 49, zgony 48, 
przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego 29 szt., wydano zaświadczeń 
stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego 23, 
wydano odpisów aktów USC: zupełnych 7, skróconych 324, zmian nazwiska było 2, 
wpisanie treści zagranicznych aktów st. cywilnego do polskich ksiąg 4, 
postępowanie i decyzje w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu 
cywilnego 1, decyzje o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 1, 
przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa 1, zaświadczenie o zdolności prawnej do 
zawarcia małżeństwa za granicą 1, przypiski do aktu stanu cywilnego 94, 
wymeldowania poza gminę 62, zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) 56, 
przemeldowania na terenie gminy 39, zameldowania na pobyt czasowy (spoza 
gminy) 30, zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy 11, zgłoszenie pobytu 
czasowego poza gminą 60, wydano poświadczeń zameldowania 68, udzielono 
informacji adresowych na wniosek 79, wydane dowody osobiste 286 szt., przyjęto 
wniosków o wydanie dowodu osobistego 308, przyjęto zgłoszeń unieważnienia 
/utraty dowodu osobistego 75.  

 
Wysoka Rado!   

 
W zakresie działalności referatu ds. budownictwa i dróg i mienia 

komunalnego za rok 2010. 



str. 22 

 

W ramach planowania przestrzennego, warunki zabudowy – wszczęto:  
56 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 4 postępowania 
o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- (a następnie 
umorzono-inwestor wycofał wnioski). 
Wydano: 45 decyzji o warunkach zabudowy, 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (w tym 3 o znaczeniu krajowym), 7 decyzji 
zmieniających warunki zabudowy ( na wniosek stron), 1 decyzję o przeniesieniu 
decyzji o warunkach zabudowy na inna osobę. 
  Przeznaczenie nieruchomości (w planie, studium), wydano: 78 zaświadczenia 
braku miejscowego planu dla nieruchomości, 3 wypisy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 1 wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec   
Zlecono: w dniu 03.08.2010r. zlecono wykonanie ekofizjografii do Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec,  
w dniu 16.11.2010 r. zlecono wykonanie opracowania projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec. 
Jeżeli chodzi o numerację nieruchomości, nazwy ulic, to wydano: 12 zaświadczenia  
o nadaniu numeru nieruchomości, 8 zaświadczeń do urzędu skarbowego o nadanym 
numerze posesji. 
 
  Podziały i rozgraniczenia, wydano: 11 decyzji o podziale nieruchomości,  
2 decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, 11 postanowień w sprawie 
zaopiniowania projektu podziału nieruchomości. 
 
W zakresie dróg zakupiono znaki drogowe na drogi gminne (łączna kwota  
14.824 zł), opracowano aktualizację wykazu dróg gminnych i zakupiono program 
komputerowy do ewidencji dróg (koszt: 20.500 zł), zakupiono przystanek 
autobusowy miejscowości Zbrachlin. 
Wydano: 3 decyzje o pozwoleniu na zajecie pada drogowego, 7 zezwoleń na zajecie 
terenu (drogi gminne) na wykonanie przyłączy energetycznych, 8 zezwoleń na 
budowę zjazdu z działki do dróg gminnych, 3 postanowienia opiniujące rozkład 
jazdy autobusów. 
 

Modernizacja dróg gminnych: w dniu 19 lipca 2010 r. została zawarta umowa  
Nr ZP.342-5/2010 pomiędzy gminą Waganiec a wyłonionym w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR" Marian Tompalski 
zs. Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo na wykonanie modernizacji dróg 
gminnych: Nr 160533 Nowy Zbrachlin - Wolne (za kwotę 198.246 zł) oraz 
drogi Kolonia Święte ( za 227.825 zł). Zakres prac obejmował profilowanie, 
zagęszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie 
nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją 
asfaltową kationową, roboty wykończeniowe i oznakowanie.  
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Wykonawca wykonał prace do dnia 30 września 2010 r. W dniu 28 września 2010 r. 
na postawie sporządzonego protokołu konieczności została zawarta dodatkowa 
umowa (KP.342-10/2010) na wykonanie robót ziemnych i warstwy podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 700 metrów 
o grubości 15 cm za kwotę 48.800 zł w m. Kolonia Święte. Łączne koszty 
zadania (prace przygotowawcze, wykonawstwo, nadzór) wyniosły 479.106 zł 
(Kol. Święte 278.981 zł, Nowy Zbrachlin -Wolne 200.125 zł). 
 
 W dniu 29 czerwca 2010 r. została podpisana umowa (RG.II.OG.6055-
3/2010) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek  
o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. 
Przypust. Gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w kwocie 28.000 zł. Została zmodernizowana droga w technologii 
nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją  
i grysami na długości 350 m. Wykonawcą zadania było również przedsiębiorstwo 
„MAR-DAR" za kwotę 89.774 zł. Całkowity koszty zadania to 94.112 zł, przy udziale 
gminy w wysokości 66.112 zł. 
 
Wykonano: remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych przy użyciu grysów  
i emulsji asfaltowej (za kwotę 7.376 zł brutto): wyboje o gł. 2 cm. –137,37 m2 , wyboje 
o gł. 2- 4 cm –183,35 m2 , wyboje o gł. powyżej 4cm – 31,93 m2 
Podczas „akcji zima” odebrano około 120 telefonów z prośba o odśnieżanie dróg 
gminnych i prywatnych (wydatki poniesione na odśnieżanie, piasek, sól: 102.485 zł).  
           

Gospodarowanie mieniem komunalnym: w dniu 20.01.2010r. 
przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 145/5 o 
pow. 2,5500 ha (KW WL1A/00020178/9 położonej w Sierzchowie (w skład której 
wchodzą budynek byłej szkoły podstawowej oraz zespół pałacowo – parkowy: dwór 
z oficynami, park) - cena wywoławcza 600.000,00 zł (słownie zł: sześćset tysięcy 
00/100) wynik negatywny nikt nie przystąpił do przetargu. 

W dniu 19.02.2010 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 175 o pow. 0,0732 ha, położona w miejscowości Niszczewy, (cena 
wywoławcza 11.550,00 zł + 22% VAT) przetarg zakończony wynikiem negatywnym, 
nikt nie przystąpił do przetargu. 

W dniu 12.05.2010r. przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż działki nr 145/5 o pow. 2,5500 ha (KW WL1A/00020178/9 położonej w 
Sierzchowie (w skład której wchodzą budynek byłej szkoły podstawowej oraz zespół 
pałacowo – parkowy: dwór z oficynami, park) - cena wywoławcza 600.000,00 zł 
(słownie zł: sześćset tysięcy 00/100 -wynik negatywny nikt nie przystąpił do 
przetargu. 

W dniu 21.05.2010r. 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 135.000 zł 
(słownie zł: sto trzydzieści pięć tysięcy) wynik negatywny nikt nie przystąpił do 
przetargu. 
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W dniu 27.05.2010r. przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 175 o pow. 0,0732  ha (Księga Wieczysta 
nr  WL1A/00023158/4), położonej  w miejscowości Niszczewy,  gm. Waganiec- cena 
wywoławcza 11.550,00 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt 
00/100+VAT-wynik negatywny nikt nie przystąpił do przetargu. 

W dniu 03.08.2010r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
94/5 o pow. 0,1100 ha (Księga Wieczysta nr WL1A/00023158/4) położonej w 
miejscowości Michalinek, w obrębie geodezyjnym Michalin, gm. Waganiec - cena 
wywoławcza 22.130,00 zł – działkę sprzedano za kwotę  22.430,00 zł Panu Marianowi 
Kotrych. 

W dniu 17.01.2010r. podpisano akt notarialny na sprzedaż: działki nr 176 o 
pow. 0,0775 ha, położonej w miejscowości Niszczewy, działki nr 161 o powierzchni  
0,0875 ha, położonej w miejscowości Niszczewy. 

Dzierżawy: przedłużono umowę dzierżawy lokalu użytkowo – handlowego 
położonego przy ul. Dworcowej 3 w Wagańcu, przedłużono umowę dzierżawy 
lokalu usługowego położonego przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu, zawarto umowę 
dzierżawy na część lokalu położonego przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu, zawarto 
umowę dzierżawy na część lokalu położonego przy ul. Dworcowej 11 w Wagańcu.     
Komunalizacja nieruchomości: na podstawie decyzji wojewody Kujawsko – 
Pomorskiego dokonano komunalizacji mienia Skarbu Państwa- działka nr 143  
w Brudnowie (cmentarz). 
 

W dniu 31.12.2010r. podpisano akt notarialny o nieodpłatnym przejęciu od 
Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w miejscowości 
Wiktoryn oznaczonych numerami działek:75/4,74/1, 70/2. 

Energetyka, w dniu 13.07.2010r. podpisano umowę na sporządzenie audytu 
parametrów zakupu energii elektrycznej, mającego na celu obniżenie kosztów 
zużycia energii elektrycznej-do dnia 28.06.2011r. zaoszczędzono ok. 12.982,34 zł  
(z czego 45% prowizji dla firmy PGK, co daje około 7.140 zł, oszczędności). 
Zmieniono taryfy zakupu i dostawy energii elektrycznej w obiektach komunalnych 
oraz liniach oświetlenia ulicznego z C11 na C12w. Zakupiono 6 lamp solarnych, 
które ustawiono w miejscowościach: Michalin- 3 szt., Wiktoryn- 2 szt., Nowy 
Zbrachlin – 1 szt. 

 
Z działalności pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska za 2010 rok 

Sporządzono informacje dla Urzędu Marszałkowskiego  o  ilościach odpadów 
zebranych selektywnie i przekazanych do odzysku przez gminę Waganiec,  zgodnie 
z którą w 2010r.  
Zebrano następujące ilości odpadów opakowaniowych, oraz poniesiono wydatki: 
tworzywa sztucznych - 4 440 kg, wydatki 2 028, 72 zł, papier – 610 kg, wydatki 282, 
48 zł, szkło – 20 710 kg, wydatki 770, 40 zł, aluminium - brak. Razem wydatki: 
 3 081, 60 zł. 
Przeprowadzono cztery postępowania i wydano decyzje środowiskowe dla:  
-   przedsięwzięcia, powierzchniowego wydobycia kopaliny pospolitej kruszywa          
naturalnego ze złoża Stary  Zbrachlin, 
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-  przedsięwzięcia: Powierzchniowe wydobycie kopaliny pospolitej kruszywa 
naturalnego  ze złoża Michalin I, w związku z poszerzeniem obszaru wydobycia,  
-  przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej Waganiec Południowy i GPZ  
w    miejscowościach Zbrachlin, Nowy Zbrachlin, Stary Zbrachlin i Siutkowo, 
-  przedsięwzięcia: Budowa Parku Wiatrowego Waganiec I i II w obrębach 
geodezyjnych:  Wójtówka, Sierzchowo i Józefowo – wydano decyzje zmieniającą. 
Postępowania administracyjne sprawie wydania decyzji środowiskowych 
prowadzone w 2010 r. (niezakończone do końca roku 2010) z określeniem etapu 
realizacji na koniec roku: przedsięwzięcie: wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża 
„Przypust” na dz. 78/8 w obrębie geodezyjnym Przypust – sprawa na etapie oceny 
oddziaływania na środowisko (możliwość zapoznania się z raportem w okresie 21 
dni). Przedsięwzięcie: rozbudowa fermy drobiu o jeden kurnik o powierzchni 
2 000m2 w Wiktorynie - sprawa na etapie oceny oddziaływania na środowisko 
(możliwość zapoznania się z raportem w okresie 21 dni). 
Dokonano naliczenia i przekazania na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska za I i II półrocze 2010 r. w wysokości: 
wprowadzanie ścieków i wód opadowych – 2 443 zł, pobór wód podziemnych – 15 
104 zł, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 1 573 zł. 
Wydano 59 szt. decyzji na wycięcie drzew, oraz 4szt. decyzji zmieniających termin 
wycinki drzew. 
Przyznana na wniosek Gminy Waganiec powierzchnia na uprawę maku w roku    
2010 r. wynosiła 5ha,  zezwoleń nie wydano – brak wniosków. 
 
Zorganizowano konkurs „Najładniejsza posesja 2010” na terenie gminy Waganiec - 
udział wzięło 10 uczestników,   
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata” – zakup worków, rękawic i przekazanie ich  
do szkół  - koszt 152 zł., 
Wydano 15 szt. zapewnień dostawy wody do planowanych budynków 
mieszkalnych i innych obiektów, 
Wydano 20szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych  
i 2szt. na przykanaliki sanitarne, 
Wyrażono zgody na budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków  
z rozsączem, która jest niezbędna do dokonania zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym - w miejscowościach: Siutkowo (2szt.) i  Brudnowo, 
Zakupiono ze środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - książki  
i pomoce dydaktyczne dla biblioteki i szkół za kwotę 1 497zł. 
Zakupiono betonowe kosze uliczne w ilości 4szt za kwotę 2 013 zł. 
Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Plebanka dla czterech działek  
o długości 160 m, koszt poniesiony w 2010 r. - 27 400 zł, 
Poniesione nakłady na budowę kanalizacji w miejscowościach: Plebanka, Zbrachlin, 
Nowy Zbrachlin, Waganiec – wydatki poniesione w 2010 r. – 1 430 400 zł. 
Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu i uzyskano pożyczkę w kwocie 350 000 zł. na zakup średniego 
samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 
Zawarto 30szt. umów z mieszkańcami gminy na wybudowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
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Przeprowadzono oszacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnych 
warunków atmosferycznych – powódź w 2010 r. – objętych zostało 25 gospodarstw.  
 

Z działalności referatu ds. kadr, zatrudnienie: w ramach współpracy  
z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, spełniając warunki 
umowy nr 46/ST.EFS/2009 z dnia 08.05.2009 r. oraz umowy nr 160/ST.EFS/2009 z dnia 
31.08.2009 r. o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, zostały zawarte umowy 
na czas określony od 04.01.2010 r. do 03.03.2010 r. z 3 osobami bezrobotnymi (Joanną 
Rozwora, Kingą Trybulską, Emilią Wyciechowską).  

 
W dniu 01.03.2010 r. zawarta została umowa o pracę na czas nieokreślony  
z P. Anną Bierzyńską zatrudnioną na stanowisku mł. ref. ds. gospodarki wodno-
ściekowej, zamówień publicznych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Pani 
Bierzyńska w dniu 18.01.2010 r. ukończyła służbę przygotowawczą. W dniu 
26.02.2010 r. przystąpiła do egzaminu z przeprowadzonej służby przygotowawczej, 
który zaliczyła z wynikiem pozytywnym. 
 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr 13/2010 zawartej w dniu 19.05.2010 r. w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych na okres czasu od 20.05.2010 r. do dnia 30.09.2010 
r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 3 bezrobotnych na stanowiskach robotników 
melioracyjnych, 4 bezrobotnych na stanowiskach robotników drogowych oraz  
3 bezrobotnych na stanowiskach robotników przy konserwacji terenów zieleni. 
 
W dniu 30.04.2010 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Aleksandrowie Kuj. o zawarcie umowy w ramach organizacji stażu dla  
5 osób bezrobotnych. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim 
na podstawie umowy nr 136/ST.EFS/2010 z dnia 28.05.2010 r. o skierowanie do 
odbycia stażu na okres od dnia 02.06.2010 r. do 30.11.2010 r., przyjęto na staż pięć 
osób (Paulinę Małecką, Patrycję Marciniak, Adriannę Rosikiewicz, Marlenę 
Wiśniewską, Marcelinę Danielewską).  
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. na 
podstawie umowy nr PS-4/2010 zawartej w dniu 28.06.2010 r. w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych w ramach „Programu usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w 2010 r.” na okres czasu od 01.07.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. 
zatrudniono w Urzędzie Gminy 5 bezrobotnych na stanowiskach robotników 
melioracyjnych. 
W dniu 07.09.2010 r. wróciła do pracy Żanna Kaniuka (podinspektor ds. 
finansowych), która przebywała na zwolnieniu chorobowym od 30.01.2010 r. oraz 
urlopie macierzyńskim od dnia 24.03.2010 r. 
W dniu 10.09.2010 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Aleksandrowie Kuj. o zawarcie umowy w ramach organizacji stażu dla  
1 osoby bezrobotnej. 
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W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim 
na podstawie umowy nr 125/2010 z dnia 28.09.2010 r. o skierowanie do odbycia stażu 
na okres od dnia 01.10.2010 r. do 31.03.2010 r., przyjęto na staż jedną osobę (Ewelinę 
Majchrzak).  
Z dniem 28.09.2010 r. rozwiązano umowę o pracę na czas nieokreślony z Panem 
Henrykiem Skowrońskim zatrudnionym na stanowisku robotnika gospodarczego. 
W dniu 12.10.2010 r. Wójt Gminy Waganiec ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy 
robotnika gospodarczego (wpłynęły 4 podania). Od 01.12.2010 r. został zatrudniony 
Pan Stanisław Michalski na stanowisku pracy robotnika gospodarczego w pełnym 
wymiarze czasu pracy (umowa na okres próbny od 01.12.2010 r. do 28.02.2011 r.). 
Od dnia 25.10.2010 r. został zatrudniony Pan Łukasz Szałek na stanowisku pracy 
animator zajęć sportowych – instruktor sportu w ramach programu „Moje Boisko – 
Orlik 2012” (umowa na czas określony od 25.10.2010 r. do 15.12.2010 r. ¾ etatu). 
W ramach zakończonych umów Nr 13/2010 i Nr PS-4/2010 w sprawie organizacji  
i finansowania robót publicznych, spełniając zapis § 7 umowy Wójt Gminy Waganiec 
zawarł umowę o pracę na czas określony od dnia 01.10.2010  do dnia 31.10.2010 r.  
z 2 osobami bezrobotnymi w pełnym wymiarze czasu pracy (Ryszardem 
Odwrockim, Urszulą Białkowską). 
Spełniając zapis § 2 umowy nr 136/2010 z dnia 28.05.2010 r. Wójt Gminy Waganiec 
zawarł umowy o pracę na czas określony od dnia 01.12.2010 r. do dnia 28.02.2011 r.  
z Pauliną Małecką, Adrianą Rosikiewicz, Patrycją Marciniak. 
 
Współpraca z Sądem Rejonowym w Aleksandrowie kuj: 
W okresie czasu od 09.10.2009 r. do 19.03.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną 
pracę na cele społeczne Pan Krzysztof Stefański (120 godzin łącznie w 2010 r. 
- 60 godzin). W okresie czasu od 04.01.2010 r. do 22.04.2010 r. odbywał nieodpłatną 
kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Roman Kapuściński (104 godziny).  
W okresie czasu od 11.01.2010 r. do 06.10.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną 
pracę na cele społeczne Pan Grzegorz Pikulski (200 godzin). W okresie czasu od 
25.01.2010 r. do 09.02.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne Pan Robert Klimaszewski (40 godzin). W okresie czasu od 12.02.2010 r. do 
23.07.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Hubert 
Suski (180 godzin). W okresie czasu od 15.02.2010 r. do 30.03.2010 r. odbywał 
nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Łukasz Wiktoruk  
(74 godziny). W okresie czasu od 24.02.2010 r. do 23.07.2010 r. odbywał nieodpłatną 
kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Roman Jagodziński (120 godzin).  
W okresie czasu od 01.03.2010 r. do 21.07.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną 
pracę na cele społeczne Pan Jarosław Sokołowski (180 godzin). W okresie czasu od 
09.04.2010 r. do 24.06.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne Pan Radosław Tomaszewski (60 godzin). W okresie czasu od 26.05.2010 r. 
do 29.09.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne  
Pan Marian Malinowski (60 godzin). W okresie czasu od 24.05.2010 r. do 06.07.2010 r. 
odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Andrzej 
Lewandowski (60 godzin). W okresie czasu od 28.06.2010 r. do 18.10.2010 r. odbywał 
nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Paweł Zakrzewski  
(60 godzin). W okresie czasu od 01.07.2010 r. do 27.08.2010 r. odbywał nieodpłatną 
kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan Marek Golenia (40 godzin).  
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W okresie czasu od 14.07.2010 r. do 16.07.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną 
pracę na cele społeczne Pan Zdzisław Paliński (20 godzin). W okresie czasu od 
25.08.2010 r. do 26.11.2010 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne Pan Jan Świder (44 godziny). W okresie czasu od 08.11.2010 r. do 
06.04.2011 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne Pan 
Andrzej Najder (120 godzin łącznie w 2010 r. – 40 godzin). W okresie czasu od 
18.11.2010 r. do 13.04.2011 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne Pan Jarosław Lasota (90 godzin łącznie w 2010 r.- 60 godzin). W okresie 
czasu od 20.12.2010 r. do 05.01.2011 r. odbywał nieodpłatną kontrolowaną pracę na 
cele społeczne Pan Marian Malinowski (40 godzin).  
W 2010 r. odbywało nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne – 18 osób.  
W ramach pracy zajmowali się porządkowaniem terenu gminy, pomocą przy 
naprawie nawierzchni dróg gminnych, wycinaniem wyrostów przy drzewach 
wzdłuż dróg gminnych, odśnieżaniem chodników itp. łącznie przepracowali 1442 
godziny. 

Profilaktyka zdrowotna: 1- 56 mieszkanek Gminy Waganiec wzięło udział  
w badaniu mammograficznym (badanie odbyło się w dniu 05.08.2010 r. przy 
Urzędzie Gminy). Natomiast 68 mieszkanek Gminy Waganiec wzięło udział  
w badaniu mammograficznym (badanie odbyło się w dniu 14.10.2010 r. przy 
Urzędzie Gminy). 

Realizacja projektu „Lepszy start”: w dniu 31.07.2010 r. zakończyła się realizacja 
projektu przez Gminę Waganiec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu „Lepszy start”. 
Grupą docelową projektu było 20 osób w wieku 15-18 lat nieaktywnych zawodowo, 
które uczą się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zamieszkujących 
gminę Waganiec. Zgodnie z założeniem projektu prowadzone były zajęcia w ramach 
działalności świetlicy w remizie OSP w Plebance. Świetlica funkcjonowała 3 dni  
w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. popołudniowych od 16.00 do 19.00. 

Organizacja imprez: w dniu 18.01.2010 r. odbył się gminny turniej piłki halowej  
w Zespole Szkół w Zbrachlinie. W dniu 24.01.2010 r. w Kościele Parafialnym  
w Zbrachlinie odbył się koncert Noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu. W dniu 31.01.2010 r. odbył się  
w Restauracji Europa w Plebance uroczysty wieczorek z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Organizatorami byli (Wójt Gminy Waganiec, Zarząd Koła Emerytów Rencistów  
i Inwalidów w Wagańcu, Klub Seniora „Mimoza”, Restauracja „Europa”. W dniu 
03.03.2010 r. otwarcie przedszkola w Zbrachlinie. W dniu 29.05.2010 r. odbyły się 
uroczystości z okazji „Dnia Dziecka” Strażacy Dzieciom na boisku sportowym  
w Zbrachlinie. W dniu 06.06.2009 r. odbył się VI Waganiecki Festiwal Orkiestr 
Dętych  na boisku sportowym w Zbrachlinie (udział wzięły orkiestry dęte OSP z:          
Aleksandrowa Kuj., Zakrzewa, Wagańca). Honorowi goście festiwalu: Orkiestra         
Dęta KWK „Murcki – Staszic” oraz Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu        
Lipnowskiego.  W dniu 26.06.2010 r. w miejscowości Wólne odbył się piknik „Noc       
Świętojańska”. W dniu 18.07.2010 r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze na boisku sportowym w Zbrachlinie. W dniu 12.09.2010 r. na boisku 
sportowym w Zbrachlinie odbyły się dożynki gminne. Starostami dożynek byli 
mieszkańcy sołectwa Zbrachlin, Pani Elżbieta Sobczak i Pan Szczepan Urbański. 
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Wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez sołectwa: Zbrachlin (sołectwo 
przygotowujące dożynki), Waganiec (Plantico), Bertowo, Plebanka (Agrofirma), 
Waganiec, Kolonia Święte. Podczas uroczystości dożynkowych wystąpiły uczniowie 
ze szkół z terenu gminy, Klub Seniora „Mimoza”, Chór „Lutnia” z Włocławka oraz  
Zespół „Kujawy” z Radziejowa.  W dniu 28.10.2010 r. na boisku sportowym  
w Zbrachlinie odbyło się otwarcie Budynku Zaplecza Socjalnego oraz kompleksu 
Boisk Sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
W dniu 11.11.2010 r. odbyły się uroczystości z okazji uczczenia 91 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Uroczystości uświetniły występy: Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu, uczniów z Zespołu Szkół 
w Zbrachlinie, Klubu Seniora Mimoza, oraz obecność kombatantów, harcerzy  
i strażaków ochotników z pocztami sztandarowymi.  
 
W dniu 31.12.2010 r. odbyło się wspólne powitanie Nowego Roku na placu 
targowym przy Urzędzie Gminy w Wagańcu. 

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi: w wyniku ogłoszonego w dniu 
11.01.2010 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2010 przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu, przyznane zostało dofinansowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu 
„Sadownik - Waganiec” w wysokości -12.000,00 zł.  
Wydatki na realizację zadania zostały z realizowane w wysokości: 11.992,70 zł 
(kwota wykorzystanej dotacji), 12.000,00 zł (kwota przyznanej dotacji), 7,30 zł (kwota 
niewykorzystanej dotacji, która została zwrócona przez Klub Sportowy w dniu 
28.12.2010 r.) 
 
W wyniku ogłoszonego w dniu 11.01.2010 r. otwartego konkursu ofert na udzielenie 
wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 
kwalifikowanego, przyznane zostało wsparcie finansowe w formie dotacji 
Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sadownik – Waganiec” w wysokości -48.000,00 
zł. Wydatki na realizację zadania zostały zrealizowane w wysokości: 47.999,55 zł 
(kwota wykorzystanej dotacji), 0,45 zł (kwota niewykorzystanej dotacji, która została 
zwrócona przez Klub Sportowy w dniu 28.12.2010 r.), Łączna kwota zadania 
wyniosła: 59.190,15 zł, środki własne 11.190,60 zł. 
 

W sprawie udzielonych zamówień publicznych w 2010 r. przeprowadzone 
zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów 
nieograniczonych o wartości szacunkowych poniżej progów ustalonych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz.759 ze zm.) oraz 
postępowania przeprowadzane na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a co, do których stosowane było Zarządzenie nr 41/A/08 Wójta Gminy 
Waganiec z dnia 19 grudnia 2008 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu: 
ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej równowartości kwoty 14. 000 euro netto.  
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W omawianym okresie przeprowadzono 10 zamówień publicznych w trybie 
przetargów nieograniczonych, w tym 2 unieważniono z powodu braku ofert oraz  
4 postępowania poniżej 14.000 euro w trybie zapytania o cenę. 

Numer sprawy: ZP.341-1/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowościach: Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin”. Zadanie to 
współfinansowane było ze środków Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej. Oferty złożyło trzech wykonawców. Jedna oferta podlegała odrzuceniu.  
Wybrano ofertę firmy: PB-I „REMBUD” sp. z o.o. ul. Kruszyńska 1 b 87-800 
Włocławek, wartość oferty brutto: 4.563.030,52 zł. Umowę podpisano w dniu  04 
maja 2010 roku. 

Numer sprawy: ZP.341-2/2011 – postępowanie poniżej 14.000 euro w trybie 
zapytania o cenę pn. „Dostawa 1900 ton kruszywa betonowego o granulacji 0-40 
mm”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „Dźwigar” 
ul. Stodólna 58/9 87-800 Włocławek. Wartość zamówienia brutto: 63.745,00 zł. 

Numer sprawy: ZP.341-3/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa parku                 
ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną z miejscem rekreacji i obiektami małej 
architektury w Zbrachlinie”. Zadanie to współfinansowane było ze środków 
Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Oferty złożyło czterech 
wykonawców. Wybrano ofertę firmy: Zakład Budowlany „MELBUD” ul. 
Włocławska 23a 87-617 Bobrowniki. Wartość oferty brutto: 519.436,17 zł. Umowę 
podpisano w dniu 13 maja 2010 roku. 
 

Numer sprawy: ZP.341-4/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „wykonanie boisk sportowych, bez zaplecza sanitarno-
szatniowego w ramach budowy kompleksu ,,moje boisko - orlik 2012”  
w miejscowości Zbrachlin”. Oferty złożyło jedenastu wykonawców. Trzy oferty 
zostały odrzucone. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KASZUB Dariusz Kaszuba 
ul. Rzemieślnicza 3 83-307 Kiełpino – Leszno na kwotę brutto: 732.840,63 zł. Umowę 
podpisano w dniu 19 maja 2010 roku. 

Numer sprawy: ZP.341-5/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 
zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki i Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Zadanie 
to współfinansowane było ze środków Programu rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2007-2013 oraz ministerstwa sportu i turystyki i województwa kujawsko-
pomorskiego. Oferty złożyło dwóch wykonawców. Jedna oferta została odrzucona. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROJEKTOWANIE mgr inż. Wiesław Bubak 
ul. Zielona 47a 87-700 Aleksandrów Kujawski na kwotę brutto: 58.316,00 zł. Umowę 
podpisano w dniu 10 maja 2010 roku. 

Numer sprawy: ZP.341-6/2010 – postępowanie poniżej 14.000 euro w trybie 
zapytania o cenę pn. „Zakup wyposażenia do budynku zaplecza socjalnego  
w Zbrachlinie”. Łączna wartość brutto zadania: 32.332,33 zł. 
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Numer sprawy: ZP.341-7/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej nr 160533C Zbrachlin – Wólne od km 
0+000 do km 1+645 oraz remont drogi gminnej nr 160540C w miejscowości Kolonia 
Święte od km 0+000 do km 1+000”. Oferty złożyło dwóch wykonawców. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe                
„MAR-DAR” Marian Tompalski Makówiec 53 87-602 Chrostkowo na kwotę brutto: 
426.071,58 zł. Umowę podpisano w dniu 20 lipca 2010 roku. 
 Numer sprawy: ZP.341-8/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Zespole Szkół w Brudnowie w ramach programu Radosna Szkoła.” 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną  unieważnienia 
postępowania jest fakt, że nie została złożona żadna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu. 

Numer sprawy: ZP.341-9/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Modernizację/remont drogi gminnej nr 160515C                      
w miejscowości Przypust od km 2+082do km 2+440”. Ofertę złożył jeden wykonawca 
-  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski 
Makówiec 53 87-602 Chrostkowo na kwotę brutto: 89.773,82 zł. Umowę podpisano w 
dniu w dniu 31 sierpnia 2010 roku. 

Numer sprawy: ZP.341-10/2010 - postępowanie poniżej 14.000 euro w trybie 
zapytania o cenę pn. „Zakup trybun 3-rzędowych”. Wartość brutto zamówienia: 
8.680,00 zł. 
 Numer sprawy: ZP.341-11/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Zespole Szkół w Brudnowie w ramach programu Radosna Szkoła.” 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Podstawą faktyczną  unieważnienia 
postępowania jest fakt, że nie została złożona żadna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu. 
 Numer sprawy: ZP.341-12/2010 - postępowanie poniżej 14.000 euro w trybie 
zapytania o cenę pn. „Zakup  patelni elektrycznej w ramach zadania - wyposażenie 
stołówki szkolnej w Zbrachlinie”. Kwota brutto patelni: 4.099,20 zł. 

Numer sprawy: ZP.341-13/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Waganiec”. Ofertę 
złożył jeden wykonawca -  Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Toruniu ul. Moniuszki 11/13  
87-100 Toruń na kwotę brutto: 92.991,00 zł. Umowę podpisano w dniu 14 grudnia 
2010 roku. 

Numer sprawy: ZP.341-14/2010 – postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych 
znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych 
gminy”. Oferty złożyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Trans-Kol Paliwa sp. z o.o.  ul. Toruńska 186 62-600 Koło Baza Paliw-Piotrków 
Kujawski ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski na kwotę brutto: 258.914,48 zł. 
Umowę podpisano w dniu 23 grudnia 2010 roku. 
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W kwietniu 2010 roku przeprowadzono również przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż autobusu Autosan S.A., nr rej. CAL26KE. Przetarg wygrał EXPRES – BUS 
Przewozy Osobowo – Towarowe Kraj - Zagranica Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 
3, 87-720 Ciechocinek, za kwotę 5.000 zł. 
 
Wysoka Rado!  
 

W zakresie zestawień za rok 2010 w sprawie wody i ścieków: ilość wezwań do 
zapłaty: 305, ilość pozwów skierowanych do Sądu: 27, ilość wystawionych nakazów 
zapłaty: 24, zaległości objęte pozwami to kwota: 11.139,82 zł, zasądzone koszty 
postępowania to kwota: 3.473,50 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku 142 odbiorców 
zalegało z opłatą za pobór wody i 56 za odprowadzanie ścieków. 
Wykaz wpłat komorniczych: woda: 1.799,81 zł; odsetki: 842, 39 zł, ścieki: 1.439,95 zł; 
odsetki: 180, 83 zł. 
 

W zakresie podatków od osób fizycznych wpłynęło łącznie 35 podań  
o umorzenie podatku, w tym rozpatrzono 26 pozytywnie na kwotę 2.840,75 zł.  
Odroczenia – wpłynęło 5 podań o odroczenie terminu płatności podatku, wszystkie 
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 898, 00 zł. 
W sprawie rozłożenia podatku na raty wpłynęły 2 podania, które rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę 252, 00 zł. 
Ulgi inwestycyjne, wpłynęły 3 wnioski, rozpatrzone pozytywnie, odpisano ulgę na 
2010 r. w kwocie 4.147,52 zł. 
 
Zwrot podatku akcyzowego, wpłynęło 315 wniosków, wszystkie rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę 188.746,29 zł. 
Jednostki prawne – rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 208.058,00 zł oraz 
złożono 5 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wszystkie rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę 28.559,58 zł.  

 
W zakresie poboru podatków wystawiono 393 upomnienia, w tym osoby 

fizyczne 314, osoby prawne 43, osoby fizyczne – czynsz wraz z opłatami 36. 
Złożone tytuły wykonawcze od osób fizycznych 106, na kwotę 43.530,00 zł, i osoby 
prawne 4, na kwotę 77.113,60 zł. 
Urząd Skarbowy, Komornik Sadowy przekazał ogólną kwotę (osoby fizyczne) 
28.423,49 zł, w tym: podatek od nieruchomości 15.671,14 zł, odsetki 1.120,86 zł, 
koszty upomnienia 324, 00 zł; podatek leśny 10, 00 zł, odsetki 0, 93 zł; podatek rolny 
10.149,81zł, odsetki 1.020,45 zł, koszty upomnienia 126, 30 zł. 
Urząd Skarbowy przekazał ogólną kwotę (osoby prawne) 38.367,17 zł, w tym: 
podatek od nieruchomości 37.206,80 zł, odsetki 1.133,97zł, koszty upomnienia  
26,40 zł. 
Decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy 70. Kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych 60.907,00 zł. 
Decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego szt. 2. Wnioski o dodatek 
mieszkaniowy pozostawione bez rozpatrzenia szt. 1. Decyzje wstrzymujące wypłatę 
dodatek mieszkaniowy szt. 2. 
Wpisano 1 hipotekę przymusową (dla 1 podatnika) na kwotę 1.383,60 zł. 
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Wykreślono 2 wpisy (dla 2 podatników) 35.562,63 zł. 
  

  Działalność gospodarcza – wydano 69 zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 26 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności 
gospodarczej, 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho9lowych i w tym 10 
jednorazowych.  
 
Wójt – poinformował, że myśli, iż tych informacji takich, których ciężko znaleźć  
w sprawozdaniu wystarczy. Następnie pozwolił sobie odnieść się do tego, po raz 
drugi w tej informacji, że w roku ubiegłym był to dobry rok i zarazem ciężki rok. 
Rozpoczęto dużo i zakończono dużo inwestycji. Udało się kilka umów z Urzędem 
Marszałkowskim podpisać na realizację zadań, które pozwolił sobie niektóre 
przypomnieć.  
A co bardziej cieszy w konkursie rankingu organizowanego przez Puls Biznesu 
gazetę branżową na terenie województwa kujawsko – pomorskiego Gmina 
Waganiec została zakwalifikowana na 13 pozycji w podsumowaniu inwestycji  
i pozyskiwanych środków finansowych w tym okresie, jest to uważa bardzo dobry 
wynik, najlepszy z okolicznych gmin, na skalę województwa, uważa, że dobry, gdyż 
wiele samorządów ościennych nie znalazło się w pierwszej 50 –tce. 
Jednak w ocenie pomogą efekty, które, na co dzień są widoczne. Zdaje sobie sprawę, 
że realizacja zadań w zeszłorocznym budżecie nie satysfakcjonuje dużej ilości 
mieszkańców, każdy ma inne preferencje. Podobnie jak budżet tegoroczny, tez 
wszystkich nie usatysfakcjonuje, ale to, co jest zrobione, to jest zasługa nie tylko 
Wójta, rady, pojedynczych radnych i sprzyjających możliwości pojawieniem się 
możliwości finansowania pewnych zadań. 
Stwierdził, że ma nadzieję, że te efektywne działania w 2010 r. pozwolą zwracać się 
do wysokiej Rady o udzielenie absolutorium za ten okres. 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy  
z wykonania budżetu za 2010 rok. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że ma kilka uwag do sprawozdania. ten 2010 r., 
to rok, w którym uczestniczył w wykonaniu tego budżetu, podejmował pewne 
uchwały, jako radny V i przewodniczący VI kadencji. Były dyskusje na 
posiedzeniach rady Gminy, posiedzeniach Stałych Komisji Rady i było ich dużo. 
Natomiast ma pewien niedosyt, który wynika z tego ważnego zadania, które nie 
zostało zrealizowane, a mianowicie drogi i oświetlenie. Niestety nadal gmina jest 
pogrążona w tym chaosie- ilości dróg do remontów, które są w fatalnym stanie. 
Zwrócił się do Wójta, że zgłaszane było kilka wniosków poprzez radnych i sołtysów. 
Wielu z nich nie zrealizowano, a były to proste sprawy, jak wykaszania rowów, 
naprawa przepustów itp. – to nie były wielkie inwestycje. Jeżeli chodzi o stan dróg , 
to będzie miał pewien niedosyt i będzie go miał dopóki ki nie będą one naprawiane  
i nie będą oświetlenia zrobione. 
To jest tak jak wielokrotnie wspomniał, ze ludziom na wsi nie potrzebne są chodniki, 
stawy rekultywowane, inne udogodnienia, które zostały wykonane, tylko bolączką 
są drogi i oświetlenie. 
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Podsumowując stwierdził, że to były jego uwagi, jeżeli radni maja pytania, czy też 
uwagi do sprawozdania, to udziela głosu. 
  
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań i uwag z sali zamknął 
dyskusję. 
 
Następnie odczytał uchwalę Nr 128/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
w osobach: Przewodniczący – Halina Strzelecka Członek Kolegium RIO  
w Bydgoszczy; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki Członkowie Kolegium 
RIO w Bydgoszczy - pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Wójta Gminy 
Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 
 
W trakcie wypowiedzi Przewodniczącego Rady – obrady opuścił radny 
M.Grzegórski- godz.1305 
 
Przewodniczący Rady – w dalszej części analizowanego punktu poprosił z-cę 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią H.Malinowską o przedstawienie 
uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – przedstawiła uchwałę Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2010 r. – stanowi ona zał. Nr 

15 do protokołu. 

 
Następnie przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec  
o wykonaniu budżetu gminy Waganiec za 2010 r. – stanowi ona zał. nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady – zgodnie z kolejnością przyjętego porządku obrad 
przedstawiła Uchwałę Nr 196/2011 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 r. - kserokopia uchwały 

stanowi zał. Nr 17 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
w osobach: Przewodniczący – Halina Strzelecka; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan 
Sieklucki: uchwalił, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2010 rok jest zasadny i zgodny z 
prawem. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że podstawą rozpatrzenia uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za rok 2010 było: przedstawienie 
Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego, sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu terytorialnego, ocena wykonania budżetu oraz wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy; opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 
Zespół we Włocławku.  
 
Zarówno ocena Komisji Rewizyjnej, jak i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej są 
pozytywne, dlatego też stwierdził, że podjecie uchwały o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2010 rok jest uzasadnione.  
 
Zgodnie z przyjętym porządkiem przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010 i zarządził głosowanie nad 
przedstawionym projektem uchwały – stanowi on zał. Nr 18 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
podjęła uchwałę Nr VIII/46/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2010 rok – stanowi ona zał. Nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec jednogłośnie udzieliła 
absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, 
następnie pogratulował Wójtowi Gminy.  
W imieniu własnym jak i Rady Gminy pogratulował Wójtowi Gminy, jednak zwrócił 
uwagę, że wielką rolę ma tu Pani Skarbnik i to chciał podkreślić. Pilnuje ona 
budżetu, dostrzega wszystkie błędy, dostrzega myśli i życzy, aby każda Gmina miała 
tak rozsądną księgową i Panią Skarbnik, jaką jest Pani Danuta Roszko Skarbnik 
Gminy Waganiec. 
Podkreślił, że zna Panią Skarbnik już 20 lat współpracując w tym samorządzie i jest 
to ocena wieloletnia. 
 
Wójt Gminy – podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium, i stwierdził, 
że ma wielkie uznanie dla Skarbnika Gminy Pani D.Roszko, gdyż współpraca jest na 
bardzo wysokim poziomie i dziękuje za udział w realizacji naszych wspólnych 
wszystkich zadań, a do Pana Przewodniczący Rady, że po raz 17 bierze udział  
w takim akcie. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął punkt dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2010 rok. 
 
Przewodniczący Rady na wniosek radnych – zarządził 15 min. przerwę. 
 
Ad.13 
Po przerwie przewodniczący rady – wznowił obrady i otworzył następny punkt tj. 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
Poinformował, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz  
z propozycjami stawek. 
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Następnie przedstawił projekt uchwały z tymi stawkami – stanowi on zał. Nr 20 do 

protokołu.  
Otworzył dyskusję. 
Następnie w związku z brakiem dyskusji, zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 8 głosami „za” i 4 głosami „przeciw” 
podjęła uchwalę Nr VIII/47/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Waganiec – stanowi ona zał. Nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec ustaliła 
wynagrodzenie Wójta Gminy Waganiec.  
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały w 
sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. Poinformował, że w 
materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosił o wgląd do niech. 
Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 
W trakcie wypowiedzi Przewodniczącego Rady – obrady opuściła radny J.Nowak. 

 
Wójt Gminy – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  

„Wojewódzkie sądy administracyjne utrwaliły w orzecznictwie pogląd  
o konieczności ustalenia w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego rodzaju 
usług świadczonych przez przedszkola wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, za które rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłaty. 
Wyrokiem z dnia 18 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
sygn. akt: IV SA/Wr 94/06 stwierdził, iż: w ustawie o systemie oświaty nie 
przewidziano pojęcia „opłaty stałej”. Kompetencją rady jest jedynie ustalenie opłat 
za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, przekraczające 
podstawę programową. W projekcie nowej uchwały ustalającej zasady odpłatności 
sprecyzowano zakres usług przekraczających podstawy programowe, aby rodzice 
dzieci nie mieli wątpliwości, jakie cele wychowania przedszkolnego są realizowane 
podczas tych zajęć. Należy również dodać, że stanowią one również treść podstawy 
programowej, lecz różnica polega przede wszystkim na stosowaniu innych środków 
dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych i form zajęć do ich realizacji. Przedkładany 
projekt uchwały gwarantuje, iż przedszkola prowadzone przez Gminę Waganiec 
zapewnią dzieciom bezpłatne nauczanie i wychowanie w wymiarze 5 godzin 
dziennie, niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, a wysokość pobieranej opłaty będzie proporcjonalna do liczby 
godzin, w których będzie sprawowana opieka nad dzieckiem. Wobec powyższego 
proponuję wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko  
z usług przekraczających podstawy programowe (powyżej 5 godzin dziennie). 
Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie iloczynu: stawki godzinowej, 
deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
czas realizacji podstawy programowej oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.  
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Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały  
w przedstawionej wersji”. 
Uchwała ma uporządkować prowadzenie przedszkoli przez gminę Waganiec. 
 
Przewodniczący rady w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola 
samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec – stanowi on 

zał. nr 23 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr VIII/48/11 w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola 
samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec– stanowi 

ona zał. Nr 24 do protokołu. 
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady – otworzył punkt interpelacje i zapytania radnych. 
W związku z brakiem zapytań i interpelacji przeszedł do następnego punktu 
porządku obrad. 
 
Ad.16 
Przewodniczący Rady – otworzył punkt „wolne wnioski” i udzieli głosu wszystkim 
obecnym na sali. 
 
Sołtys Kułakowska – złożyła wniosek, jak są zaproszeni goście, to sołtysi chcą się 
również wypowiedzieć. 
Wnosi o udostępnienie głosu sołtysom na sesji w punkcie obrad dotyczącym 
zaproszonych gości. 
Przytoczyła wcześniejszą wypowiedź dot. udzielenia głosu sołtysom, są wolne 
wnioski jednak nie ma już Pani Kierownik ZOS i nie ma, komu zadąć pytań. 
Zwróciła uwagę na sprawy przedszkoli. Wszystko jest ładnie, pięknie, w sprawie tej 
opłaty, czy nie można rozdzielić, aby pracownicy podzielili się godzinami pracy, aby 
tp przedszkole było nieodpłatnie. Uważa, że jest za dużo nauczycieli, i w obecnych 
godzinach pracy mogliby się nimi podzielić i pracować na dwie zmiany. Powinni 
pracować jak inni mieszkańcy 8 godz. dziennie, gdyż nauczyciele nie zarabiają mało. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się do przewodniczącego Komisji Oświaty, aby 
również notował, gdyż te sprawy mogą być poruszane na posiedzeniu komisji. 
 
Sołtys Kułakowska – poinformował, że należy patrzeć też oczami społeczeństwa i tu 
ma pretensje do radnych za tak przegłosowaną uchwałę. To przedszkole jest za 
późno otwierane, gdyż rodzice zaczynają również rano pracę.  
Składa wniosek o przystosowanie przedszkoli na terenie gminy dla potrzeb ich 
mieszkańców, rodziców pracujących, nie obciążając ich dodatkowymi opłatami (np. 
od 630 – 1600)  
Przewodniczący Rady – wniosek ten będzie skierowany do komisji Oświaty Rady 
Gminy. 
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Radny M.Kołowrocki – poinformował, że było tak zawsze, jeżeli byli zapraszani 
goście, to sołtysi mieli udzielany głos. Jego zdaniem Kierownik ZOS była gościem 
zaproszonym i w tym momencie należało udzielić tego głos.  
 
Poinformował, że chodzi mu też o drogę w m. Wiktoryn, tam mają zamknąć ten 
przejazd. Była na ten temat rozmowa i mieli z GDDK tą drogę wyrównać – zwraca 
się do Wójta o pomoc. 
 
Czy to jest prawda, że GDDKiA podpisała umowę z gminą o pobór wody  
z hydrantu na budowę autostrady – gdyż ludzie pytają? 
 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – zwróciła się z zapytaniem, czy przez Wiktoryn mogą 
wozić wodę z Michalina. Ta droga jest bardzo rozjeżdżona, mieszkańcy nie mogą się 
jak poruszać. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – ścieżka rowerowa, nie ma wjazdów na pola  
i będzie ona rozjeżdżona przez sprzęty rolnicze, które wjeżdżają na swoje pola. 
Obawia się, że będą poniszczone krawężniki. Rozmawiała z wykonawcą i uzyskała 
informację, że poprawki można nanosić, ale nikt z gminy nie kontaktuje się  
z wykonawcą. 
 
Sołtys Niszczew B.Lewandowska - zgłosiła sprawę ciężarówek z budowy 
autostrady, które poruszają się po drogach w Niszczewach, gdyż mieszkańcy skarżą 
się, że pękają im ściany w mieszkaniach, zgłasza tą sprawę, gdyż są bezradni gdzie 
zgłosić taką sytuację. 
Poruszyła również sprawę rowu przy świetlicy w Niszczewach, gdzie mieszkańcy, 
którzy tam mieszkają wylewają ścieki do rowu, a są to fekalia, zalegają one w tym 
rowie, a mieszkańcy nie mogą tego zapachu wytrzymać. Dlatego składa wniosek  
o załatwienie tej sprawy. 
 
Sołtys Michalina J.Michalska – złożyła wnioski: 
- o naprawę drogi Niszczewy – Wiktoryn. 
- naprawę drogi powiatowej od jedynki w stronę Niszczew. 
- wycięcie krzewów przy drodze powiatowej. 
- naprawę drogi do Pani Joli Grzegórskiej, Pana Ziomko i w strone szosy. 
 
Radny W.Stefański – zwrócił się z zapyleniem, kiedy będzie zrobiony przepust na 
Byziu?, tam miała być rura wymieniona. Wnosi również o przyczepę kamienia jest 
tam zaniżenie i stoi woda. 
Poinformował, że do Komisji Oświaty wpłynęło pismo Pani Elżbiety Paczkowskiej 
nauczyciel z Brudnowa, w sprawie ilości godzin pracy Pani Berkowskiej również 
nauczyciel Brudnowa i Zbrachlina- pismo stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że przy krzyżu w kierunku Włoszycy 
był drogowskaz, obecnie go nie ma, składa wniosek o ustawienie drogowskazu 
informującego kierunek m. Włoszyca i w kierunku Wólnego. 
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Sołtys Sierzchowa J.Czekała – ponowiła wniosek o naprawę lamp ulicznych  
w Sierzchowie. 
 
Radny W.Stefański – złożył wniosek o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 
50km/h przy dawnym sklepie we Włoszycy. Składa również wniosek o wycięcie 
krzewów przy ulicy, gdyż jest tam słaba widoczność. 
 
Radny W.Marut – składa wniosek o wyrównanie drogi równiarką przy posesjach 
Państwa: Milewskich, Grabowskich w m.Józefowo. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że w sprawie nie udzielenia głosu, to 
informuje, że Pani Mecenas przygotuje w formie pisemnej zapis, który będzie mówił 
wyraźnie i jasno jak to ma wyglądać. 
 
Poinformował również, ze każdy kierownik komórki organizacyjnej Urzędu 
powinien być zaproszony i powinien być do końca obrad sesji, z małymi 
usprawiedliwionymi wyjątkami. I tutaj nie ulega żadnej wątpliwości sprawa, że Ci 
kierownicy będą na każdej sesji. Na następne obrady zaprosi również Kierownika 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków Pana Ryszarda Zwierzchowskiego, i jeśli będzie mu 
na to czas pozwalał będzie również obecny. 
 
Zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem, jak wygląda sprawa fermy wiatrowej. 
Złożył również wniosek o ustawienie drogowskazu do miejscowości Szpitalka. 
Stwierdził, że otrzymał Wójt Gminy absolutorium, i to, co było możliwe, a teraz 
obecni na sali będą mieli wymagania do Wójta, a konkretnie, to, co podkreślał 
wstępnie, że musi być uczulony Wójt również na wioski na terenie gminy.  Dość 
dużo zrobiono w Wagańcu, dość dużo w Zbrachlinie, a teraz musi być mobilizacja 
również na wioskach.  
Nie wie, czy obecni na sali zauważyli, gdzie było głosowanie przy budżecie, tam 
były przesunięcia i w pewien sposób rezygnowano z remontu, a środki finansowe 
przeszły na zakup materiałów. Tutaj takie były propozycje, i tutaj musi nastąpić ze 
strony sołtysów ze strony radnych współpraca, jak to będzie zrobione? Jeżeli zostały 
te pieniądze przeznaczone na zakup materiałów, to należy zmobilizować siły  
i wysiłki, aby zrobić to we własnym zakresie. 
 
Wójt – poinformował, że odniesie się do wypowiedzi sołtys Kułakowskiej, (która jest 
nieobecna), gdyż ani wójt, ani rada gminy, ani też komisja oświaty nie ma prawnych 
kompetencji, w sprawach, które sołtys przytoczyła. Po to istnieje instytucja dyrektor 
szkoły, rada pedagogiczna, że niektóre kwestie załatwia wraz z rodzicami. 
Subwencja oświatowa obejmuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Przedszkole 
wg. ustawodawcy jest zadaniem własnym gminy i finansowane z własnych 
środków. Jeśli ustawodawca przewidział 5 godz. programowych, a życzenie rodzica 
jest, żeby dziecko przebywało 8 godz., to nie widzi powodu, aby przerzucać część 
kosztów na pozostałych mieszkańców. 
 
 



str. 40 

 

Natomiast, jeśli chodzi o działanie przedszkola, to np. w Zbrachlinie jest przedszkole 
od 4-5 lat i pracuje trochę inaczej niż szkoła, gdyż pracuje ono dłużej o jeden miesiąc 
niż szkoła tj. przez m-c lipiec, ustalone jest to wspólnie przez dyrektora szkoły i radę 
pedagogiczną i radę rodziców.  
Pod koniec roku szkolnego dyrektor skierowała do rodziców, ankietę, kto zamierza 
kontynuować w lipcu pobyt w przedszkolu? 
W konsekwencji były to tylko ok. 2 – 3 osoby. Także chęci pojedynczych rodziców 
nie stanowią ogółu.  

I tu odniósł się do przedstawionego pisma Pani E.Paczkowskiej, gdzie 
nauczyciel z takim stażem powinien wiedzieć, że takich żądań nie powinna kierować 
do K. Oświaty, ani Wójt, tylko dyrektor szkoły. I żadna tutaj komisja powołana przez 
Radę Gminy nie wpłynie na to, jaki rozkład będzie miał nauczyciel, jeśli dyrektor 
szkoły zatwierdzi siatki godzin. Można się spierać, kto ma mniej, a kto więcej. 
Generalnie jedną z przesłanek gdzie dopłacane jest do pewnych grup awansu 
zawodowego nauczycieli jest fakt, że w szkołach jest za dużo nauczycieli. A jest za 
dużo i nie można ustalić dokładnie siatki godzin, bo dyrektorzy nie planują i nie 
planowali jest to jego zdanie, jako osoby prywatnej. Nie planuje się w szkołach 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły. 

   W sprawie zapytania radnego Kołowrockiego, odnośnie drogi  
w Wiktorynie, miał spotkanie z wykonawcami z autostrady i ta droga z tydzień 
półtora tygodnia będzie zamknięta, i będzie objazd. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że chodzi tu o dobro tych ludzi, przecież są oni 
związani z Kościołem, szkołą i sklepem, a teraz będą odcięci. 
 
Wójt – po rozmowie z przedstawicielami tej budowy dowiedział się, że te drogi są 
przygotowane, przejezdne, jednak z tego, co słyszy, to osobiście musi to sprawdzić  
i będzie walczył o ich poprawę, a odnośnie objazdu niestety tak pozostanie. 
 
Sołtys Wiktoryna – poinformowała, że rowerem nie można przejechać, a pieszo po 
kolana w żużlu. 
 
Wójt – kontynuując informacje na zapytania poinformował, że jest umowa na pewne 
ilości wody, jednak nie było mowy, aby bez ograniczeń ją pobierać. 
  Ścieżka rowerowa, to ma tu ograniczone możliwości, gdyż inwestorem jest 
osoba zatrudniona przez ZGZK, ten temat w części wraca i zgłaszał już tą sprawę, 
wjazdy powinny być wykonane. 

Jeżeli są skargi i wnioski w sprawie utrudnień związanych z budową 
autostrady, to należy je kierować w formie pisemnej do kierownictwa tej budowy,  
a jak nie pomoże, to do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Bydgoszczy. 
  W sprawie znaków, to może postawić wszystkie znaki, o które wnoszą radni, 
ale należy zwrócić uwagę skąd pieniądze na ich zakup, – jeżeli rada podejmie taką 
decyzję, to może wnioskować wówczas o znaki. Ale nie można przyjmować takich 
wniosków, które są bez pokrycia środków finansowych, gdyż nie będą realizowane. 
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Stwierdził, że nie bardzo rozumie zapytanie w sprawie ferm wiatrowych. 
 
Przewodniczący Rady – chodziło mu o informację jak daleko są zaawansowane 
prace, czy są pozwolenia wydane?. 
 
Wójt – poinformował, że uwarunkowania środowiskowe zostały już wydane, 
następnie będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy i dla większości się już 
uprawomocniły. Natomiast dalsza procedura jest w toku. Jest również kilka 
zastrzeżeń od mieszkańców i te formalności się przenoszą w czasie. Jeżeli się więcej 
osób odwoła to te terminy również się będą przeciągać. 
Jednak jak będzie wszystko już uprawomocnione, to w dalszej kolejności będzie 
możliwość złożenia wniosków o wydanie pozwolenia na budowę. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że na zakup sceny Pan Wójt wnioskował 
taką kwotę, a twierdzi, że nie ma na znaki, to na zakup znaków uważa, że się 
również znajdą pieniądze. 
 
Następnie w związku z brakiem wniosków i zapytań z sali zamknął dyskusję  
i poprosił Sekreta obrad o przedstawienie wniosków z VIII sesji Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na VIII Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 
Wniosek zgłoszony przez sołtys Niszczew B.Lewandowską: 
1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej przy świetlicy w Niszczewach. 
 
Wnioski zgłoszone przez sołtys Michalina J.Michalską: 
2. Naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn. 
3. Naprawa drogi przy posesji Pani Grzegórskiej w m.Michalin 
4. Naprawa drogi powiatowej od krajowej jedynki w stronę Niszczew.  
 
Wnioski zgłoszone przez radnego W.Stefańskiego : 
5. Naprawa przepustu na Byziu za posesją Pana Sobolewskiego, i nawiezienie 
kamienia. 
6. Ustawienie znaku ograniczenie prędkości do 50km/h w m.Włoszyca przy sklepie.  
 
Wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego: 
7. Ustawienie drogowskazu w kierunku Włoszycy na skrzyżowaniu w kierunku 
Wólnego. 
 
Ponowienie wniosku zgłoszonego przez sołtys Sierzchowa J.Czekałę : 
8. Naprawa lamp oświetleniowych w Sierzchowie. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego W.Maruta: 
9. Wyrównanie drogi równiarką przy posesjach Państwa: Milewskich, Grabowskich 
w m.Józefowo. 
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Ponowienie wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady : 
10. Ustawienie drogowskazu do miejscowości Szpitalka. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawione wnioski.  
 
Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła przedstawione 
wnioski na VIII sesji Rady Gminy. 
 
Ad.17 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady VIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1520              
 
Protokołowała:                       


