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Ad.1 
Otwarcia obrad XIV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych  
i zaproszonych gości: Starostę Powiatu Aleksandrowskiego Wiolettę Wiśniewską, 
Wójta Gminy Piotra Marciniaka, z-cę Wójta Edwarda Musiała, Skarbnika Gminy 
Danutę Roszko, Radcę Prawnego Agnieszkę Wiśniewską, Kierownika ZOS Marię 
Bińkowską oraz sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 14 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

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

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

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

a. wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandrowskiego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 

podatku rolnego w 2012 r. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2012 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.    

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

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

13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 
31.12.2010 r. 

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

 
 

Przewodniczący Rady – poinformował, że Przewodniczący Rady Powiatu otrzymał 
zaproszenie na obecną sesję, jednak ze względu na sesje Rady Gminy Koneck, która 
w dniu dzisiejszym również się odbywa nie mógł przybyć. Przewodniczący Rady, 
jako pracownik Urzędu Gminy Koneck musi wziąć w niej udział. Jednak to nie 
znaczy, że nie przybędzie na sesję Rady Gminy Waganiec w późniejszym terminie. 
Dlatego proponuje wykreślenie punktu 7 proponowanego porządku obrad tj.  
„ Informacja o działalności Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. 

a. wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandrowskiego.” 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 
do porządku obrad. 
  
Wójt Gminy – zaproponował zmianę do porządku obrad, wprowadzenie punktu  
dot. podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny, 
jako punkt 10. 
Ministerstwo określiło nowy wzór i dlatego wnosi o wprowadzenie tego punktu.   
 
Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad zgłoszoną propozycją przez Wójta 
tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny, jako 
punkt 10. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 
do porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad  
z uwzględnieniem przyjętej poprawki. 

1. Otwarcie XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec 
5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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6. Informacja o pracy Starostwa Aleksandrowskiego. 
a. wystąpienie Starosty Powiatu Aleksandrowskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 
podatku rolnego w 2012 r. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.  
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2012 rok. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.    

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

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

13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 
31.12.2010 r. 

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

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad z uwzględnioną poprawką. 
 
Ad.3 
Przewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy.  
 

Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się z jego treścią, dlatego też zaproponował, aby został przyjęty bez 
odczytania. Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania. 
 



str. 4 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” przyjęła protokół z XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez 
odczytania. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady M.Dyko przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radna E.Pietrus zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego . 
Kandydat J.Różański wyraził zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
 
Ad.5 
Przewodniczący Rady – otworzył obrady i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy  
w związku z informacją Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na obrady przybył radny P.Kosik. 
Wójt – poinformował, że swoją informację rozpocznie od zarządzeń, których  
w okresie międzysesyjnym wydał jedno o numerze porządkowym 45/2011 z dnia  
10 listopada 2012 r. i dotyczyło ono uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 
2012.  
Tym zarządzeniem przyjął projekt budżetu gminy na 2012 r.  
Następnie zaprezentował kilka informacji umieszczonych w tym zarządzeniu. 
Zgodnie z tym zarządzeniem projekt po stronie dochodów budżetowych zawiera się 
kwota 15.460.773 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 12.896.743 zł. 
Po stronie wydatków założył, że budżet będzie w wysokości 15.170.000  zł. 
Następnie zaprezentował główniejsze elementy tych wydatków:  

- wydatki bieżące w kwocie 12.162.204 zł 
 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.355.545 zł, 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.282.476 zł, 
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 195.763 zł, 
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.238.420 zł, 
  - obsługa długu w kwocie 90.000 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 3.007.796 zł 
z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.007.796 zł 
W zarządzeniu tym ujął również planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 
290.773 zł, w całości ta nadwyżka przeznaczona byłaby na planowaną spłatę 
pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 
w tej kwocie 290.773 zł- jest to budowa kanalizacji. 
Założył również utworzenie rezerw w kwocie 52.305 zł  
z czego: na rezerwę ogólną 28.305 zł   
              na rezerwę celową w wysokości 24.000 zł 
    z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                      
24.000 zł. 
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Jest to podział szczegółowy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, tutaj 
dochody zaplanowane w wysokości 16.614.400 zł i wydatki w wysokości 1.697.200 zł. 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jest to 
kwota 500 zł na utrzymanie grobów pamięci narodowej. 
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jest to kwota 49.130 zł na 
realizację budowy ścieżki rowerowej. 
W tym zarządzeniu znajduje się również wykaz zadań inwestycyjnych planowanych 
do realizacji w roku 2012 z funduszów strukturalnych i Funduszu Spójności – jest to 
kwota 3.007.796 zł. 
Zaplanowano również wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jest tam przewidziana kwota na 
dokończenie kanalizacji w Arianach 1.565.667 zł. 
Zgodnie z decyzją Wysokiej Rady o utworzeniu funduszu sołeckiego pojawiły się 
tam wielkości wydatków na fundusz sołecki jest to kwota 285.578 zł. 
Ustalone zostały również dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację 
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień. 
Następnie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę  
71.150 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.500 zł,  
z tym że kwota rozkłada się na opłatę Powołania Komisji Urbanistycznej 1.000 zł, 
przewidziane na zabezpieczenie na programy profilaktyczne realizowane przez Izbę 
Wytrzeźwień, dotacje na dowóz dzieci do SOS 11.500 zł, jest to dom środowiskowy  
i na schronisko dla zwierząt kwota 5.000 zł.    
W tym zarządzeniu umieścił kwotę 82.500 zł, jako dotacja dla jednostek sektora 
finansów publicznych inaczej są to organizacje pozarządowe i tutaj zostało 
przewidziane na sport 80.000 zł, przeciwdziałanie alkoholowe 2.000 zł, działalność 
kulturalna 600 zł. Z zakresu ochrony wydatków i dochodów przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym  
w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska przewidziana kwota 12.500 zł. 
Zarządzenie projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu celem 
zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 
Następnie przedstawił zarys pracy referatów w tut. Urzędzie Gminy: 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 4 urodzenia, 2 
małżeństwa, 6 zgonów, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego szt. 1, 
wydano zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
związku małżeńskiego szt.1, wymeldowania poza gminę szt. 4, zameldowania na 
pobyt stały (spoza gminy) szt. 7, zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy) szt. 
1, zgłoszenie pobytu czasowego poza gminą szt. 3, wydano odpisów aktów USC szt. 
27, udzielono informacji adresowych na wniosek szt. 9, wydano dowodów 
osobistych 28, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego szt. 27. 

 
 

 



str. 6 

 

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

 
          Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: 
Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Kaźmierzyna i Arian w celu 
przedstawienia sposobu realizacji przyłączy kanalizacyjnych i ich orientacyjnych 
kosztów wykonania, 
Przygotowano wykaz planowanych do wykonania przyłączy kanalizacyjnych do 
budynków mieszkalnych w Kaźmierzynie i Arianach, 
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o zaopiniowanie 1 wniosku o udzielenie 
preferencyjnego kredytu dla osób poszkodowanych w wyniku wiosennych 
przymrozków, 
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Starostwo 
Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w sprawie wydania decyzji określającej sposób 
rekultywacji gruntów po zakończeniu eksploatacji kruszywa naturalnego na dz. nr 
46/1 w Michalinie, wydano postanowienie uzgadniające kierunek rekultywacji tych 
gruntów (ustalony kierunek - rolny, przy częściowym zawodnieniu), 
Wypełniono ankietę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotyczącą 
przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do wdrożenia systemu 
wspierającego proces ocen oddziaływania na środowisko, 
Wydano trzy decyzje na usunięcie drzew, 
Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
o zaopiniowanie wycinki drzew w pasie drogi krajowej nrl, w związku planowaną 
konserwacją odcinków rowów przydrożnych - odwadniających pas autostrady Al, 
Wydano warunki techniczne na budowę przyłącza wodociągowego, 
Dokonano odbioru technicznego 30szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Waganiec. 
 
Przedstawiono do Urzędu Marszałkowskiego dane dotyczące uprawy maku w 
2011r. (brak upraw) i podano planowany limit powierzchni uprawy na 2012r. (2ha), 
Podpisano umowę dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na transport i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest od osób fizycznych, oraz przekazano niezbędne 
dokumenty do uruchomienia środków finansowych na to przedsięwzięcie. 
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Z zakresu pracy zamówień publicznych: w dniu 16 listopada 2011 roku 

wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę 
oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach 
komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy". Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 28 listopada 2011 roku. 
 
Następnie odniósł się do wniosków zgłoszonych na XIII sesji: 
Sołtys Nowego Zbrachlina, H.Szudzik – zgłaszała wniosek w sprawie odbudowania 
drogi na odcinku Nowy Zbrachlin od posesji Pana Krzysztofa Kulpy do Posesji Pana 
Kulpy Stanisława, przywrócić drogę do stanu poprzedniego z przed budowy 
kanalizacji. 
Wójt – stwierdził, że wniosek nie został zrealizowany, gdyż przeciąga się procedura 
odcinków dróg do utwardzenia tym materiałem, który jest. 
  
Sołtys Michalina, J.Michalska – złożyła wnioski o: 
- zamontowanie dwóch tablic ogłoszeniowych w m.Michalin. 
- naprawę drogi od kolejki w m.Michalin w kierunku Szkoły Podstawowej  
w Niszczewach. 
Wójt – poinformował, że tablice są wykonane, ale nie zostały zamontowane, 
równiarka została wysłana, aby wykonać te prace na drodze. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań do przedstawionej informacji 
Wójta zamknął dyskusję. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Rady – powitał obecną na sali Panią Wiolettę Wiśniewską Starostę 
Powiatu Aleksandrowskiego i poprosił o zabranie głosu w sprawie następnego 
punktu porządku obrad tj. informacja o pracy Starostwa Aleksandrowskiego. 
 
Starosta Powiatu – podziękowała za zaproszenie i poinformowała, że postara się 
krótko przedstawić sprawozdanie z pracy Starosty, oczywiście nie tak rzetelnie  
i szczegółowo jak przedstawił to Pan Wójt. Gdyż jest pod wielkim wrażeniem tej 
informacji zwłaszcza, że przedstawione zostało ilu mieszkańców się urodziło, 
stwierdziła, że tylko pogratulować Wójtowi i pozazdrościć tej Radzie Gminy. 
W pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z pracy starostwa w ramach 
realizacji danych zadań współpracy z gminą Waganiec, gdyż uważa, że to obecnych 
na sali będzie interesowało najbardziej. 
Z racji tego, że drogi są priorytetem wszystkich gmin i również powiatów, tak 
naprawdę są zmorą chyba generalnie największym zmartwieniem. Aczkolwiek 
finanse są takie, jakie są nie na wszystko pozwalają.  
Następnie przedstawiła informację dotyczącą współpracy z gminą Waganiec  
w sprawie realizacji zadań, głównie inwestycji pt. Budowa drogi powiatowej 
Nieszawa – Ujma. Dotyczy to oczywiście dwóch etapów, jest to inwestycja do dnia 
dzisiejszego, to kwota 7.841.303 zł całkowita wartość 14.856.297 zł i podzielona jest 
na trzy etapy, jak jest wiadomo, to I i II etap został zakończony.  
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Z tego I etapy to odcinek 5 km ponad, inwestycja rozpoczęta była w 2009 r.  
i całkowita wartość tego etapu, to 4.372.284 zł. W tym, pozyskanych środków z RPO 
2.186.142 zł oraz udział powiatu w realizacji I etapu również w tej samej kwocie 
2.186.142 zł. II etap rozpoczęty w 2010 r. i skończony w tym roku odcinek prawie  
4 km, całkowita wartość 3.469.019 zł i pozyskiwane środki w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego to 254.211 zł, a udział powiatu aleksandrowskiego  
3.214.808 zł. Zdjęto środki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na III etap 
budowy tej drogi. Wszyscy znają sytuację, która jest w tej chwili związana z budową 
autostrady, w związku, z czym ma nadzieję, że uda się zrealizować kolejny etap, ale 
nie w tym roku. Jest to związane z budżetem i słabą kondycją powiatu 
aleksandrowskiego. Przekazała również informację, że w ramach bieżących napraw  
i remontów, i ramach wygospodarowanych środków finansowych, tj. ponad 1 mln 
zł. Oczywiście Zarząd powiatu starał się podzielić pieniądze w ramach napraw 
bieżących na terenie całego powiatu generalnie dotyczy, to głownie dróg 
poniszczonych po zimie, która poniszczyła te drogi w całej Polsce. Ale również 
poniszczone zostały przez transport związany z budową autostrady. Jest oczywiście 
podpisana umowa, która zobowiązuje konsorcjum do naprawy tych dróg.  
Ale wszystkim jest wiadomo również z relacji prasowych, jest to problem ogromny, 
aby wyasygnować tą naprawę. Stwierdziła, że nie ukrywa, że została taką sytuację, 
która jasno, dokładnie i rzetelnie nie sprecyzowała, kiedy wchodzą na poszczególne 
odcinki po zdewastowaniu tych dróg. Myśli, że to jest ten etap, aby uzbroić się  
w cierpliwość. I po trochu straszyć, zamykać te drogi, jak np. Pan Wójt Marciniak 
dba o swój teren i wspomagać się pomocą Policji. Wskutek tego udało się naprawić 
wszystkie odcinki, jednak jest jeszcze wiele zastrzeżeń, nie wszystkie są odebrane, bo 
dotyczą napraw, ale również i poboczy, wycinki krzewów i prac z tym związanych. 
Ale w ramach tych środków, o których wspomniała na terenie gminy Waganiec 
wykonano podwójne zamknięcie na kwotę 82.914 zł na odcinku drogi Dąbrówka – 
Waganiec, tj. 1km 200 m. Na odcinku Dąbrówka – Waganiec 650 mb ona jest do 
obioru, który odbędzie się z końcem tego m-ca na kwotę 71.781 zł. Plus dodatkowo 
na całym odcinku wycinka krzewów. Oczywiście stara się i kładzie duży nacisk, 
jeżeli chodzi o współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych, aby na każde zgłoszenie 
w miarę możliwości finansowych i posiadanych materiałów wspomagać wszystkie 
gminy, chodzi tu o frezowinę z innych materiałów, które w jakiś sposób zaspokajają 
te podstawowe potrzeby w realizacji zadań.    
Stwierdziła, że powróci do dróg przy omawianiu budżetu na 2012 r. Następnie 
odniosła się do współpracy z gmina w ramach wszystkich wydziałów starostwa.  
Wydział architektury i budownictwa, dla inwestora gm. Waganiec wydano trzy 
pozwolenia w toku rozpatrywania dla tej gminy powstał jeden wniosek o wydanie 
pozwolenia na adaptację i rozbudowę istniejącego budynku na centrum rozwoju 
lokalnego i ekologicznego w m. Wólne. Dla pozostałych inwestorów wydano  
37 pozwoleń, dla 4 wniosków inwestorów pozostających w toku rozpatrywania. Od 
początku roku 2011 dla obszaru gminy Waganiec rozpatrzono następującą ilość 
zgłoszeń robót budowlanych i rozbiórkowych, dla inwestora gm. Waganiec  
4 zgłoszenia robót budowlanych dla pozostałych 38 zgłoszeń robót budowlanych  
i rozbiórkowych.  
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W toku rozpatrywania pozostał 1 wniosek. Ponadto Komisja Urbanistyczno – 
Architektoniczna działając na wniosek Pana Wójta wydała uchwałę Nr 3/2011 z dnia 
16.10.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionego projektu tj. zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których 
Pan Wójt już wspomniał. 
W zakresie wydziału i geodezji i ochrony środowiska tutaj zostały wydane 2 decyzje 
na wycinkę drzew. 
W zakresie wydziału komunikacji, transportu na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie informacji podatkowych wydział sukcesywnie udziela 
comiesięcznej informacji dotyczącej pojazdów z terenu gminy Waganiec 
zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych. Wspomniała, że w związku z nowelizacją 
ustawy o transporcie Powiat jest zobowiązany i uruchomił oraz został rozstrzygnięty 
przetarg wyłaniający partnera, z którym Powiat podpisze umowę, a który będzie 
zobowiązany do tzw. ściągania pojazdów z dróg powiatowych i z terenu całego 
powiatu. W tej chwili jest wielu właścicieli pojazdów, którzy pozostawiają swoje 
pojazdy przy drogach, a starostwo jest zobowiązane ten samochód sprzątnąć, 
umieścić na parkingu i przeprowadzić dalszą procedurę.  
Jest to dodatkowy obowiązek zabezpieczenie tych środków finansowych, powiat w 
żaden sposób przy tym nie zarobi, są ustawowe stawki, propozycje przedstawione 
przez Firmę z Raciążka, która wygrała przetarg. Powiat ponad 100 tys. zł będzie 
musiał na ten cel wydać. 
Jeżeli chodzi o zadania w zakresie sportu, kultury i promocji. To oczywiście stara się 
brać udziału w uroczystościach organizowanych na terenie gm. Waganie oraz 
również organizowanych przez Organizacje pozarządowe działające na tym terenie. 
I do takich należy: 20 – lecie gminy Waganiec, otwarcie Boiska Orlik w Zbrachlinie, 
uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej, 90-lecie OSP Zbrachlin, imprezy z okazji Nocy 
Świętojańskiej, Festiwal Piosenki Angielskiej, konkurs pod nazwą „Przemocy Stop”, 
Festiwal Orkiestr Dętych, czy tez Dożynki Gminne, których niestety nie brała 
udziału, za co przeprasza, ale był jej zastępca. 
Powiat stara się być fundamentem wielu nagród i upominków przekazywanych na 
te cel, są to czasami skromne kwoty, czy też nagrody, ale też nie ukrywa, że zastała 
budżet taki, jaki zastała, jako nowy Zarząd i Rada nie robiono żadnych zmian  
w budżecie. Na promocję, kulturę i sport były bardzo małe pieniądze. Nie wie jak 
Rada uchwali w tym roku, jeżeli uwzględni jej propozycje, to będzie można 
uhonorować i podziękować wszystkim na terenie całego powiatu za organizowanie  
i włączanie się w to życie społecznie. Z inicjatywy powiatu, są organizowane 
równane imprezy cykliczne, w których aktywnie biorą udział uczestnicy przede 
wszystkim mieszkańcy gminy Waganiec. Głownie chodzi o młodzież tj. konkurs 
powiatowy dla dzieci i młodzieży, ogłoszony przez Zarząd Powiatu, w którym biorą 
udział młodsi artyści w różnych kategoriach wiekowych „Dzień Działacza i Twórcy 
Kultury” tu oczywiście uroczystości, podczas której przyznawane są całoroczne 
nagrody Starosty. Nagrody są na wniosek Wójtów i Burmistrzów. Prezentacja stołów 
wielkanocnych, która powróciła, jako impreza cykliczna na terenie powiatu i tutaj 
corocznie bierze udział Koło Gospodyń Wiejskich i w fantastyczny sposób prezentuje 
gminę Waganiec. Powiatowy Rajd Rowerowy, w którym również biorą udział 
uczestnicy z terenu gminy Waganiec, może w przyszłym roku zachęcona zostanie 
szersza rzesza mieszkańców powiatu. 
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Powiat Aleksandrowski jest organem prowadzącym dla szkół ponad gimnazjalnych, 
szkoły specjalnej, do których uczęszczają dzieci z gminy Waganiec. Jest to Centrum 
Kształcenia Nr 1, tzw.”Ogrodnik”; Mechanicy, Handlowcy i Kucharze, to Zespół  
Nr 2. Z poradni i Psychologiczno – Pedagogicznej, korzysta dużo dzieci z powiatu, 
mimo, że do tej poradni są kolejki bardzo duża jest pomoc, niestety przychodzi ona 
za późno. Można powiedzieć, z czym się nie zgadza i nie ma na to wpływu, jeśli jest 
problem z tymi dziećmi, to pomoc powinna być natychmiastowa. Kolejki są 
wielomiesięczne czasami, i te badania trwają długo. Myśli, że ze względu na to, że 
muszą te dzieci przejść testy i badania przez specjalistów, to również jest efekt tych 
wydłużonych kolejek. Jednak powiat pracuje nad tym, aby zwiększyć ilość etatów,  
a za tym idą wielkie pieniądze, chodzi o wynagrodzenia, ale będzie starała się razem 
z Zarządem i Radnymi uwzględnić wniosek dyrektora. Na mocy porozumienie 
zawartego między Powiatem, Gminą, a Miastem Włocławek również świadczone są 
takie usługi i dla tych dzieci niesłyszących i niewidzących, i wszystkie dzieci  
z powiatu mogą korzystać z tej pomocy. 
Jest również przygotowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
tu środki nie są duże, ok. 30 tys. zł, ale istnieje możliwość i zachęcani są wszyscy 
przez Wydział Polityki Społecznej do brania udziału i składania ofert w ramach 
organizacji imprez, brane są pod uwagę wszystkie zgłaszane. 
Ponieważ w tym roku ze względu na środki finansowe kilka zadań w ramach 
złożonych wniosków i pozyskania środków zewnętrznych tj. w ramach POKL 
wniosek aplikacyjny pn. „Wszystko możemy zmienić w powiecie 
aleksandrowskim”. Wartość tego programu to 1.333.052 zł jest to wniosek na 
utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej będzie się mieścił docelowo w powiecie 
aleksandrowskim w budynku tzw. Ogrodnika- pomieszczenia internatu, który jest 
nie zagospodarowany i niszczeje. Będzie tam pracowało ok. 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu całego powiatu. Jest po wizycie Marszałka, który jest 
pod wrażeniem projektu i wniosku liczy na to, ze ten projekt zostanie zrealizowany. 
W ramach aktywizacji zawodowej będą pracować pracownicy przy pracach 
gospodarskich przy produkcji różnego rodzaju hodowli roślin oraz świadczyć usługi 
pralnicze. 
Dodatkowo w ramach POKL jest złożony wniosek aktywizacyjny „Wystarczy 
Chcieć” tj. wartość dofinansowania 48 tys. zł, będzie to świetlica na terenie miasta 
Nieszawa. W ramach działania RPO złożony został tez wniosek aplikacyjny na 
utworzenie powiatowego centrum edukacji ekologicznej, remont i wyposażenie  
i odnowa budynku tzw. Pałacu Trojanowskich w Aleksandrowie Kuj. Na który 
Powiat nie jest w stanie znaleźć środków w ramach własnego budżetu, a którym 
należy się pilnie zająć. Taki projekt i kontynuacja, zobowiązanie Powiatu to 2 lata 
utrzymanie takiego Centrum, przy czym później można to kontynuować lub 
utworzyć tam Bibliotekę Powiatową, o której myśli już od wielu lat. 
W ramach pozyskiwanych środków, to w 2010- 2011, to głównie z POKL, bo tu są 
możliwości w ramach atrakcyjności, jakości szkolnictwa zawodowego. Wchodzi się 
już w III etap tzw. edukacji dla przyszłości i wspieranie rozwoju szkolnictwa 
zawodowego. Dzięki czemu można wyposażyć szkoły powiatowe w komputery, 
tablice i różnego rodzaju materiały w zależności od tego, jaka to szkoła. 
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Dodatkowo, organizować zajęcia pozalekcyjne różnego rodzaju typu kursy na wózki 
widłowe, prawo jazdy, które daje możliwość młodym ludziom skorzystanie z tego  
i jest bardzo duże zapotrzebowanie. 
Projekt realizowany jest przez pracowników Urzędu Starostwa, ale przy współpracy 
Dyrektorów i pracowników oraz nauczycieli szkół z całego powiatu. Dodatkowo w 
ramach środków finansowych z zewnątrz, otworzone zostało boisko Orlik 2012 przy 
tzw. Ogrodniku i wartość tego projektu wynosi 963 tys. zł, z czego dofinansowanie  
z budżetu państwa wynosi 47%, 33% z budżetu województwa, a 20% to środki 
własne. Ten projekt odkładany był od 2008 r. 
Orlik, to pierwsze boisko powiatowe, gdyż takich inwestycji podejmują się gminy 
wiejskie i miejskie, powiat aleksandrowski jest pierwszym. 
Złożony został wniosek na tzw. schetynówkę, na przebudowę drogi powiatowej 
Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul.700-lecia w Raciążku, który został oceniony 
pozytywnie, ale skończył na liście rezerwowej. W Ramach tych inwestycji 
przekazanych jest 6 mln zł. Sześć powiatów otrzymało takie dofinansowanie.  Powiat 
Aleksandrów nie otrzymał z tego powodu, gdyż kryteria, które były tam 
przedstawiono nie pozwoliły na otrzymanie tego dofinansowania. 
W związku z tym, że jednym z podstawowych kryteriów, na które była dodatkowa 
punktacja. Oczywiście we wszystkich kryteriach powiat otrzymał najwyższe noty, 
natomiast w tym zakresie dotyczyło to barierek, sygnalizacji świetlnych, 
przystanków. Jednak na tej serpentynie – góra w Raciążku jest to niemożliwe.  
Pozostała możliwość pozyskania środków w 2012 r., ale to zazwyczaj są tzw. 
projekty miękkie, dotyczą szkolnictwa, kursów itp. 
Przekazała informację, że powiat, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w zakresie tzw. 
schetynówek dostał maksymalną ilości środków, i na dobrą sprawę nie może 
wystąpić, zostało 200 tys. zł do wykorzystania, w porównaniu z innymi powiatami 
województwa – powiat aleksandrowski jest najlepszy w pozyskiwaniu  
i wykorzystywaniu tych środków i tu ukłon do poprzedniego zarządu, że skutecznie 
sięgano po te środki. 
Następnie przedstawiła informację nt. projektu budżetu na 2012 r., Zarząd 
przygotował ten projekt biorąc pod uwagę wskazówki RIO, jest to projekt 
zrównoważonego budżetu. Dochody będą wynosiły 42.628.730 zł., z tego bieżące w 
wysokości 41.720 zł, majątkowe tj. 907.576 zł, wydatki z budżetu będą wynosiły 
42.628,730 zł, bieżące 41.059.000 zł, majątkowe, to 1.569.730 zł.  Łączna kwota 
przychodu budżetu, to 1140.000 zł i rozchodów również sfinansowanie 
przejściowego deficytu, to kwota 3 mln. zł, spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, to 1.140.000 zł. W budżecie jest 
zabezpieczona rezerwa niestety mniejsza jak w tym roku. W tym roku zmuszona 
była rozwiązać tą rezerwę chociażby ze względów takich nieprzewidzianych, jak 
brak opału w szkłach. Być może wynikła ona z niedoszacowania, ale 
najprawdopodobniej w wyniku tej ostrej zimy i tych wysokich cen za opał, a w 
większości jest olej opałowy.  
Rezerwa ogólna, to 150 tys., celowa 200 tys. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
placówek oświatowych oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w kwocie 50 tys. zł.  
Jeśli chodzi o inwestycje zabezpieczone w tym roku, to wszystkie, które były 
zabezpieczone w Wieloletnie Prognozie Finansowej zostały zdjęte. 



str. 12 

 

 
Budżet został okrojony maksymalnie, głównie chodzi tu o duże środki, które idą na 
placówki oświatowe, jednak ten problem ma też gmina Waganiec, rozumie, to jest 
problem bardzo delikatny. Zarząd podjął decyzję i zostało wydane zarządzenie  
o powołaniu takiego Zespołu, który już zaczyna pracować i będzie się zajmował 
wygospodarowaniem oszczędności i zmian dotyczących oświaty. 
Inwestycje i propozycje złożone przez Zarząd, to przebudowa drogi powiatowej 
Ciechocinek – Dąbrówka ( gm. Raciążek, mimo, że wniosek został w rezerwie) 
całkowity koszt tej inwestycji, to 821.750 zł. Inwestycja będzie realizowana przez 
współfinansowanie gm. Raciążek kwota 125 tys. zł, oraz pozostałe środki ze strony 
powiatu, to ok. 700 tys. zł.  
Dodatkowo to kwota 150 tys. zł została przeznaczona i zabezpieczona w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na budowę tej ścieżki rowerowej jest to inwestycja 
prowadzona przez ZGZK, natomiast Powiat zabezpieczył tą kwotę ze względu na 
słabą kondycje finansową gm. Raciążek, która do tego projektu nie chciała 
przystąpić. 
Dodatkowo kwotę 50 tys. zł na remont drogi gminnej Jaranowo – Jaranówek tj. 
kwota, która zabezpieczył Powiat, Wójt Gminy Bądkowo zaproponował współpracę, 
aby wniosek uzyskał więcej punktów tj. kwota 50 tys. zł. Umowa została podpisana  
i Powiat deklaruje się finansowanie w kwocie 50 tys. zł, ale Wójt chcąc poprowadzić 
tą inwestycję samemu przeznaczył na drogi 50 tys. zł, na realizacje innego zadania, 
drogi powiatowej. Zarząd podjął decyzję, że to będzie przebudowa, remont drogi na 
terenie gminy Bądkowo w ramach tych 50 tys. zł. 
Dodatkowo jedyny zakup, na który może sobie pozwolić starostwo, to kwota 40 tys. 
zł związane z zakupem serwera w Wydziale Geodezji- serwer bardzo szybko siada 
ze względu na ilość danych map numerycznych, i aby nie utrać ich, jest propozycja 
tego zakupu. Jeżeli oczywiście Rada przyjmie, bo jak słyszy po komisjach są zakusy 
wykreślenia, obniżenia do 20 tys. zł. 
Zabezpieczono również kwotę 180 tys. w ramach środków z Ochrony Środowiska,  
a łączna kwota zabezpieczona tj. 457.570 zł na wykonanie kompleksowej elewacji 
budynku Zespołu Nr 2 tzw. „Hubal”.  
Poinformował również, że Wójt Gminy Waganiec wystąpił z wnioskiem  
o przygotowanie dokumentacji o przekazaniu dróg powiatowych. Taki wniosek 
musi zaopiniować Urząd Marszałkowski miały też przystąpić Urząd Miasta 
Ciechocinek, Aleksandrów i Nieszawa. Jeżeli chodzi o Nieszawę, to Burmistrz 
Nawrocki zobowiązał się przejąć, wówczas, jeśli zostanie naprawiony odcinek drogi, 
jednak Rada Nieszawy nie przyjęła tych dróg, rozumie to, gdyż kondycja finansowa 
Nieszawy jest taka, jaka jest. Aleksandrów Kujawski również, nie wyraził zgody 
przejęcie, Ciechocinek wyraził zgodę, gdyż za zajęcie pasa drogowego są duże 
opłaty. Wójt Gminy Waganiec, natomiast wystąpił z wnioskiem o przejęcie odcinak 
ok. 1 km Spoczynek – Zbrachlin; ok. 2 km Waganiec – Zbrachlin. Jednak czeka na 
decyzję Zarządu w tej sprawie.  
Stwierdziła, że przedstawiła w skrócie najważniejsze zadania powiatu, jeśli są 
zapytania to prosi o dyskusję. 
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Przewodniczący Rady – udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Radny R. Zwierzchowski – poinformował, że ładnie Pani Starosta mówi  
o drogach i remontach na drogach, jednak, dlaczego są one w tak złym stanie, 
dlaczego 9 m-cy czekano np. o naprawę dróg na terenie gminy, przyjdzie zima  
i sytuacja się powtórzy. 
  
Starosta – poinformowała, że sytuacja wynika z tego, że jaki jest stan budżetu 
powiatu, jaki jest stan tych dróg. Powiat przeznaczył 1 mln. w bieżącą naprawę, te 
środki pojawiły się po przetargach. Środki zostały przekazane z oszczędności 
powiatu, brała pod uwagę, że jest późny okres, jednak przystąpiono do przetargu. 
Firmy, które przystępują do przetargu wiedzą, że są drogi są objęte gwarancję i będą 
naprawy dróg, jeżeli będzie taka potrzeba. Jednak z budową tej drogi w Zbrachlin - 
Waganiec zdążono w dobrym okresie. 
 
Radny Zwierzchowski - zwrócił się z zapytaniem, dlaczego powiat finansuje 
naprawy dróg, jeżeli powiat je zniszczył? 
 
Starosta – poinformowała, że jest umowa z konsorcjum i po zakończeniu budowy 
drogi mają być naprawione. 
 
Radny M.Grzegórski – poinformował, że w gazecie był zapis, że zmienił się sposób 
przyjmowania interesantów. Jego zdanie nic się nie zmienił, gdyż kolejki są nadal nic 
nie zostało usprawnione i dochodzi jeszcze opryskliwość urzędników. 
Zwrócił również uwagę na organizację pracy na drogach pracowników Zarządu 
Dróg Powiatowych, siedzą oni w samochodach i nie pracują, sytuacja zdarza się 
notorycznie, gdyż przejeżdżał kilka razy i był taki sam obrazek.   
 
Starosta - poinformował, że praca wydziału komunikacji wcale nie jest łatwa, jest 
bardzo dużo interesantów z całego powiatu. Jest potrzebny podstawowy szybki 
remont tego wydziału. Rejestr telefoniczny trochę pomógł w tym, aby skrócić tak 
dużą kolejkę interesantów. Praca kasy została również wydłużona. Jest to dobre 
rozwiązanie, uważa, że interesanci są załatwiani od ręki, po telefonicznym 
zarejestrowaniu. Jeżeli interesant się spóźni, to niestety kolejka się zmienia  
i wówczas czeka na inny termin, albo cierpliwie czeka do przyjęcia, jeżeli nie będzie 
umówionych interesantów.  
Samochodów na terenie powiatu przybywa, a pracowników się zmniejszyło gdyż 
idzie w oszczędności i likwidację etatów. 
 
Jeżeli chodzi o pracę pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, to jest firma, która 
podpisała umowę z nowym dyrektorem Zarządu Dróg na 6 m-cy, i razem z byłym 
dyrektorem kontrolują te prace. Jednak przyjęła do wiadomości tą informację. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem, czy będą zabezpieczone środki w 2012 r. 
na utrzymanie czystości rowów przy drogach powiatowych. W innych powiatach są 
przeprowadzane przetargi i są wykaszane te rowy. Na naszym terenie to kuleje  
a byłoby to pomocne przy skrzyżowaniach i wyglądałoby estetycznie. 
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Starosta – na utrzymanie jest przyjęta kwota, na wniosek Zarządu, jest to na 
wykaszanie i pogłębianie, czyszczenie. Funkcjonował program, że 200 tys. zł, na rok. 
Ze środków zewnętrznych nie może powiat skorzystać, jeżeli nie będzie współpracy 
w gminami, to niestety nie będzie efektów. Zarząd ma zabezpieczone środki i musi 
to wykonywać, ale na ile to starczy nie wie. 
 
Sołtys Wiwatowski – zgłosił stan drogi przebiegającej przez sołectwo 
Konstantynowo – przebiega tam droga powiatowa Nr 16 do Nieszawy. Od 
Nieszawy do Dąbrówki jest zrobiona droga, asfalt, a tu tylko załatana, są chwasty 
wycinane, a na tej drodze nic się nie dzieje, jest ona wybudowana na kamieniu 
wapiennym i na to asfalt i od 30 lat nic nie jest robione. Droga jest tak spękana, że jak 
przyjdzie zima, to droga jest jakby ruchoma. Objazdy przez ta drogę są zakazane, ale 
nikt tego nie przestrzega. 
 
Sołtys Bertowa – zwrócił się z zapytaniem, co jest planowane w Wólnem?, i czy 
będzie realizowany II etap ścieżki rowerowej?, miała ona przebiegać przez 
m.Bertowo. 
  
Starosta – poinformowała, że jest wniosek na „Adaptację i rozbudowę budynku na 
Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem”, jest to byłej szkole  
w Wólnem, i nie zasięgnęła więcej informacji na ten temat, gdyż sugerowała się 
konkretnym wnioskiem. 
W sprawie ścieżki, to nie pokusiła się o dodatkowe informacje, II etap jest 
realizowany przez ZGZK w Aleksandrowie Kujawskim, powiat w ramach 
współpracy współfinansuje to zadanie. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – poinformował, że była przebudowa krajowej jedynki, 
na łuku drogi w m. Siutkowo, tak wyszło, że wioska została tak załatwiona przez 
gminę i Zarząd Powiatu, że nie ma skrzyżowania, ani wjazdów. Brak jest 
odwodnienia wody do rowów, w meliorację gminną i będzie ona zniszczona, bo 
przyjdzie woda z piaskiem.  Stwierdził, że poruszył ta sprawę, rozmawiał  
z przedstawicielami tej przebudowy i na rok uratował ten zjazd, który na razie nie 
jest zamknięty. Nikt się tym nie interesuje, nie ma konsultacji z mieszkańcami i nikt 
się z nimi nie liczy. 
   
Sołtys Józefowa H.Kułakowska – poinformowała, że zjeżdżając z krajowej jedynki 
przy Stacji Bliska w Turznie nie ma oznakowania, informacji o możliwości 
skorzystania z Promu w Nieszawie, jest taka potrzeba, aby taki znak umieścić. 
Pas drogi w tym miejscu jest bardzo zniszczony i są wyrwy, wnosi o załatanie tych 
wyrw, jest to rozjazd w prawo i lewo na krajową jedynkę. 
Nieszawa – Waganiec jest znak Dąbrówka, ale ludzie się mylą, wnosi, aby zmienić to 
oznakowanie. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – poinformowała, że jest pobudowana ścieżka 
rowerowa od Wagańca do Zbrachlina, jest ona nisko zrobiona razem z asfaltem, jest 
to na samym zakręcie, nie została przeciągnięta do przejazdu. Asfalt jest teraz wyżej  
i kostka ta została uszkodzona, Kto to ma naprawiać? 
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Przy szkole w Zbrachlinie chodnik kończy się przy drzewie i dzieci wyjeżdżają na 
jezdnię, jest tam brak wiadomości. 
 
Wójt – zabrał głos i poinformował, że inwestorem tego chodnika nie jest powiat, 
tylko ZGZK. W momencie, gdy chodnik kończy się na drodze powiatowej, to 
zaczyna się teren kolei zamknięty i tak niestety musi zostać. 
Drzewo, które tam rośnie, to należy wystąpić do Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych o usuniecie tego drzewa, gdyż jest w pasie drogowym. 
 
Radny M.Grzegórski – poinformował, że jest opieszałość urzędników w Starostwie, 
dlaczego czekają do ostatnie chwili jak jest 30 dni na wydanie dokumentu, dlaczego 
do ostatniego dnia się czeka, chodzi tu o Wydział Budownictwa. 
 
Starosta – poinformowała, że jest to skrupulatność urzędników a nie opieszałość,  
i jest to działanie pozytywne, gdyż są różne czynniki, które muszą być sprawdzone, 
aby dokument nie zawierał błędów i oczywiście jest ich bardzo dużo, gdyż z całego 
powiatu. Jest spokojna, gdy podpisuje te dokumenty, gdyż praca tych urzędników 
jest dobrze zrobiona. 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się do Pani Starosty, że na tej sali nie tylko są skargi na 
pracę urzędników, stwierdziła, że są kompetentni np. Wydział Komunikacji również, 
i nie zgadza się z przedmówcą, bo jeśli nie ma kolejki to pracownicy obsłużą poza 
kolejnością i jest to miła i kompetentna obsługa. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się w sprawie drogi Nieszawa – Wólne, do 
obecnego Dyrektora Zarządy Dróg, i stwierdził on, że taką drogą nie jechał, a jest to 
droga powiatowa. Radny M.Włoch, też próbuje tą sprawę załatwić i oni wnioskują 
już od kilku lat.  Wnosi do Pani Starosty o wsparcie w tej sprawie.  
 
W związku z brakiem dyskusji z sali podziękował Pani Staroście Powiatowemu  
w Aleksandrowie Kujawski za przybycie i udział w sesji. 
 
Na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady i otworzył następny punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
do obliczenia podatku rolnego w 2012 r.  
Poinformował, że na komisjach stałych Rady, radni pracowali nad tą propozycją 
stawki wspólnie z Wójtem Gminy, Skarbnikiem Gminy i on był również obecny na  
komisjach. 
 
Poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami, 
przyjęte propozycje stawek podatkowych na 2012 r. stanowią zał. nr 2 do protokołu. 
 
Następnie poprosił Wójta o zabranie głosu.  
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Wójt - poinformował, że średnia cena skupu żyta 1 dt za pierwsze trzy kwartały 
roku poprzedzającego rok podatkowy w 2011 r. stawka ministerialna wynosiła  
37,64 zł Rada Gminy przyjęła na 2011 r. stawkę 34,00 zł, natomiast stawka Ministra 
Finansów na 2012 r. wynosi 74,18 zł. 
Propozycja Wójta na 2012 r. wynosi 55,00 zł. 
Poszczególne komisje z tą propozycją zapoznały się i zarówno Komisja Budżetu, 
Komisja Rolna, Komisja Oświaty i Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 
podtrzymały tą stawkę. Również wzorem lat ubiegłych zaobserwował wyniki prac 
komisji, w związku tym nie, miał podstaw, aby zmniejszać swoją propozycję  
i dlatego przedkłada Wysokiej Radzie propozycję stawki 55 zł za 1 tonę żyta. 
Dodał również, że pieniądze, które są ujęte w projekcie budżetu kalkulowane są na 
wysokości tejże stawki. Poinformował, że każdą złotówkę obniżoną w podatku 
rolnym do budżetu gminnie wpłynie 10 tys. zł, a w przyszłym roku kolejne, 10 tys. 
zł, przez okres 2 lat 20 tys. zł. Ta kwota 10 tys. zł w tym roku będzie się przedkładać 
wprost na dochody budżetowe, i również będzie przedkładać się na potencjalne 
wydatki. Przyszły rok jest kolejne 10 tys. zł z każdej złotówki subwencji ogólnej, czyli 
o tyle mniej otrzymamy. 
Wnosi o podjęcie i utrzymanie tej proponowanej stawki 55 zł za 1dt żyta. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przewodniczących komisji stałych 
Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  
i Porządku Publicznego J.Różański – poinformował, że komisja przyjęła propozycję 
stawki 55 zł, jeśli chodzi o średnią cenę skupu żyta. Chociaż jest to niepokojące, że 
jest to wzrost o 62 % w porównaniu ze stawką, która była płacona przez rolników do 
tej pory. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Zwierzchowski – komisja przychyliła się do 
propozycji Wójta tj. 55 zł, oczywiście niejednogłośnie, gdyż był przeciwny tej stawce. 
Jednak zobaczy jak będą głosować radni. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska M.Grzegórski - komisja 
większością głosów przyjęła propozycję Wójta 55 zł, ale niejednogłośnie, gdyż był 
przeciwny i jego propozycja była 50 zł, i to tak jest bardzo znaczący wzrost 
procentowy i bardzo by obstawał przy tej propozycji, będzie głosowanie wówczas 
się okaże. Jednak wie, że w radzie jest dużo głosów, dla których propozycja Wójta 
jest za wysoka. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej 
W.Stefański – poinformował, że komisja podjęła decyzję jednogłośnie za stawką  
55 zł. Jednak się zobaczy jak Rada będzie głosować. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że były to wypowiedzi przewodniczących 
komisji i ich przyjęte propozycje i to tak należy rozumieć. I teraz otwiera dyskusję. 
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Radny J.Nowak – poinformował, że jest członkiem komisji budżetu i ma uwagę, 
gdyż propozycje poszczególnych komisji zostały przedstawione przez 
przewodniczących komisji. Zwrócił się do przewodniczących komisji, gdyż nie 
można tak mówić, że byli oni przeciwni tej propozycji, to jest propozycja komisji 
wypracowana stawka 55 zł i to wszystko! Teraz będzie dyskusja mogą być podane 
inne propozycje stawki, gdyż radni mają do tego prawo i będą one przegłosowane.  
Propozycja komisji, to propozycja komisji, a nie poszczególnych członków komisji. 
 
Radny W.Marut – poinformował, że nie mógł być na posiedzeniu komisji, ale jako 
radny proponowałby niższą stawkę, gdyż 55 zł jest to za duża stawka.  Propozycja 
stawki 55 zł może się okazać, że będą wnioski o umorzenie podatku, dlatego 
wnioskuje o obniżenie do stawki 50 zł.  
 
Wójt – poinformował, że była sugestia, że wpłyną umorzenia, na komisjach 
wspomniał, że zakłada taki schemat, że być może pojawi się grupa osób, dla których 
ta stawka będzie dotkliwa, ale to przyczyny losowe decydują o tym umorzeniu. 
Natomiast w tej chwili propozycja radnego prowadzi do tego, że umorzone będzie 
wszystkim, czy w dobrej kondycji, czy też złej. Komisje Rady za 2 - 3 tygodnie będą 
obradowały nad projektem budżetu na rok 2012 i wówczas ta decyzja zaważy, czy 
radni będą mogli realizować zadania. 
Stwierdził, że będzie tak, w tej chwili jestem „dobrym wujkiem”, bo pomogłem 
pewnej grupie osób, ale na spotkaniu nt. budżetu będzie odwrotna sytuacja, że 
będzie „złym radnym”, bo nie zostało coś załatwione na wniosek wyborców, bo 
brakło pieniędzy, gdyż radni pozbawili dochodu do budżetu obniżając podatek 
rolny. Należy w tych kategoriach również myśleć. 
 
Radny M.Grzegórski – stwierdził, że należy brać pod uwagę, że wzrośnie ten 
podatek w skali roku jest to bardzo dużo, jednak należy zauważyć, że małe 
gospodarstwa, które wiążą koniec z końcem i opłacają ten podatek z trudnościami 
obecnie, to, co będzie po nowym roku? 
Po tej podwyżce przybędzie podań o umorzenia podatku lub nie zapłacą wcale, 
procedura się rozpocznie w sprawie ściągalności. 
Należy brać pod uwagę społeczeństwo biedniejsze, gdyż wzrost z 34 zł na 55 zł, to 
dla każdego będzie trudne do opłacenia. 
Dyskutowano nad tą stawką na komisjach, w budżecie będzie mniej, ale gmina nie 
tylko funkcjonuje z podatku rolnego, a rolnik żyje tylko z ziemi. 
 
Wójt – stwierdził, że przyjmie z pokora każdą decyzję Rady Gminy, tylko jak 
wcześniej wspomniał radni będą po drugiej stronie przy budżecie. Będzie mowa  
w tym, czy zrobić oświetlenie, czy naprawić drogę i inne. Z tych planowanych 
środków finansowych w dochodach trzeba przeznaczyć jakąś kwotę i będzie trzeba 
podjąć decyzję, z czego zrezygnować. Jest grupa wydatków sztywnych, z których nie 
zrezygnuje się, są to płace, należności zewnętrzne, czyli pozostają tylko inwestycje. 
 
Radny P.Kosik – każdy radny stoi w tym momencie na etapie pracy radnych  
w przypadku podatków - wszystkich, i są pomiędzy młotem, a kowadłem.  
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Wiadomo, że radny jest reprezentantem większości, wiadomo, że gmina Waganiec 
składa się w większości z rolnictwa. Ale z drugiej strony należy dbać o interesy 
gminy. Także apeluje do każdej osoby na sali do każdego mieszkańca, że jaka  
kolwiek będzie decyzja Rady Gminy, to prosi o uszanowanie tej decyzji.  
Argumenty Wójta są ważne, ale argumenty większości, przez którą radni zostali 
wybrani też, m, są bardzo ważne. Jednak wnosi o uszanowanie podjętych decyzji. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że zgadza się z radnym Kosikiem, chciałby do tego 
dołożyć, że też będzie głosowanie nad stawkami za ścieki, za wodę i mieszkańcy tej 
grupy, tez będą chcieli, aby stawki przyjmowane były niższe. I nie tylko rolnik płaci, 
tylko pozostali mieszkańcy również. I wszyscy radni muszą podjąć decyzję jak 
głosować. 
 
Radny M.Kołowrocki – w tej chwili są podejmowane bardzo ważne decyzje, jedne 
są mniej popularne, inne bardziej. Jeżeli Rada zagłosuje stawkę 55 zł, to będzie 
bardzo źle dla rolników. Chciałby, aby sobie przemyśleć, czy propozycja stawki  
50 zł, to nie jest aż tak duża różnica. Uważa, że się naraża niektórym ludziom ona jest 
tez rolnikiem, ale jeżeli Rada Gminy cokolwiek zrobi i jeśli nie będzie wpływów  
z podatków, to nic się nie zrobi na terenie gminy właśnie dla mieszkańców tej gminy.  
 
Radna E.Pietrus – uważa, że jest grupa mieszkańców, którzy płacą za wodę i ścieki 
też duże są to opłaty, jest grupa mieszkańców płacących podatki rolne,  
są działkowicze, którzy również płacą duże kwoty i jak by tu nie patrzeć opłaty są 
zawsze, będzie następna sesja i radni będą również nad dylematem inwestycji w 
gminie, z czego pewne zadania wykonać? I każda strona w tym przypadku ma rację. 
Jak by nie patrzeć należy podjąć decyzję i wnosi o przeprowadzeni głosowania, gdyż 
wówczas każdy radny ma głos. 
  
Sołtys Siutkowa J.Urbański – poinformował, że każdy liczy dużo, jednak 
przeliczając w produkcji, to nic się nie podnosi, ale podatku będzie aż 60% wzrostu. 
A produkty z gospodarstwa są pozniżane, jest tak ze zbożem, mlekiem i inne. Jednak 
do ich wyprodukowania należy dużo włożyć i jaka tu sprawiedliwość. Chociaż ten 
podatek powinien być niższy. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje stawki 
podatku rolnego? 
 
Radny P.Kosik – stwierdził, że aby wypośrodkować, to proponuje stawkę 52 zł. 
 
Radny J.Różański – stwierdził, że są trzy wnioski zgłaszane i wnosi o ich 
przegłosowanie: 
- propozycja Wójta i komisji 55 zł, 
- propozycja radnego Maruta 50 zł, 
- propozycja radnego Kosika 52 zł. 
Uważa, że w pierwszej kolejności powinna być głosowana stawka najdalej idąca 
stawka 55 zł. 
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Przewodniczący Rady – stwierdził, że każdy wie, jakie są potrzeby gminy, każdy 
wie, jakie są potrzeby rolników i należy wypośrodkować, aby jedna strona była 
zadowolona i druga. 
 
Następnie zamknął zgłaszanie wniosków i zgodnie z wnioskiem radnego 
Różańskiego, zarządził głosowanie nad zgłoszonymi stawkami, propozycje stawki 
podatku rolnego.   
  
W pierwszej kolejności podda pod głosowanie stawkę najdalej idącą 55,00 zł, 
następnie, jeżeli głosowania nie zostanie rozstrzygnięte następna najdalej idąca  
52,00 zł i w dalszej kolejności, jeżeli poprzednia nie zostanie przyjęta, to ostatnia 
50,00 zł. 
 
Radny W.Stefański – złożył wniosek o przerwę. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o przerwę. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 5 głosami „za” i 10 głosami „przeciw” 
odrzuciła wniosek radnego Stefańskiego. 
 
Przewodniczący Rady - zarządził głosowanie nad stawką 55,00 zł, jako średnią cenę 
skupu żyta. 
 
 Rada Gminy w obecności 15 radnych – 7 głosami „za”, 6 głosami „przeciw”  
i 2 głosami „wstrzymującymi” przyjęła, średnią cenę skupu żyta w wysokości 
55,00 zł za 1 dt. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawiał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2012 r. z przegłosowaną 
propozycją stawki 55, 00 zł, następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym 
projektem uchwały - stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosów „za” i 1 głos „przeciw”  
i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIV/64/11 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2012 r. przyjmując 
stawkę 55,00 zł - stanowi ona zał. nr 4 do protokołu. 

 
Radny Radosław Zwierzchowski opuścił obrady.  
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 
oraz w sprawie poboru tego podatku.   
Poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na 
obrady. 
Poprosił Wójta o zabranie głosu. 
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Wójt Gminy – przedstawił propozycje stawek wszystkich komisji rady oraz 
propozycje Wójta, i są one w większości zgodne – stanowią one zał. nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Następnie w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie propozycje stawek 
podatku od nieruchomości na 2012 r.:  
 
- od budynków lub ich części mieszkalnych propozycja Wójta najdalej idąca 0, 34 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła stawkę 0, 34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od 
budynków lub ich części – mieszkalnych. 
 

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, najdalej idąca propozycja Wójta – 18, 70 zł od 1 m2powierzchni 
użytkowej,  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 6 głosach „za”, 7 głosach „przeciw”  
i 1 głosem „wstrzymującym” odrzuciła propozycje Wójta. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie propozycje Komisji Rewizyjnej 
stawkę 18, 50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  
przyjęła stawkę 18, 50 zł od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10, 24 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 10,24 zł od               
1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym. 
 

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4, 45 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej - od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych.                
 

- od budynków lub ich części: pozostałych – 4, 00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta i pozostałych komisji. 
 Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4, 00 zł  
od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części pozostałych. 
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 - od budynków lub ich części, pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3, 60 zł od 1 m2 powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3, 60 zł  
od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części pozostałych, w tym: 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego. 
 

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1m2 

powierzchni, najdalej idąca propozycja Komisji Rolnictwa, 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła stawkę 0,70 zł od 1m2 powierzchni, od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 

- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,33 zł z ha powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła stawkę 4,33 zł od 1m2 powierzchni, od gruntów pod 
jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. 
 
- od gruntów pozostałych – 0, 12 zł od 1 m2 powierzchni, propozycja Wójta  
i pozostałych komisji 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła stawkę 0,12 zł od 1m2 powierzchni, od gruntów 
pozostałych.  
 

- od gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 
1 m2 powierzchni, propozycja najdalej idąca komisji budżetu 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła stawkę 0,10 zł od 1m2 powierzchni, od  
gruntów pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
 

- od budowli – 2 % ich wartości, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 2% ich 
wartości od budowli.  
 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku -  
z uwzględnieniem przegłosowanych stawek tego podatku - stanowi on zał. nr 6 do 

protokołu 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/65/11  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie 
poboru tego podatku - stanowi ona zał. nr 7 do protokołu 

 
Przewodniczący Rady – na wniosek radnych zarządził 15 min przerwę. 
 
Ad.9 
Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady godz. 1450 i poprosił o wgląd 
do materiałów, które radni otrzymali wraz zaproszeniami w sprawie następnego 
punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek 
leśny. 
Po przerwie na obrady nie powrócił radny J.Nowak i radny Marut. 
 
Następnie otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy na podatek leśny – stanowi on załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/66/11 
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny – stanowi ona załącznik 

nr 9 do protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodniczący Rady – zgodnie z następnym punktem porządku obrad poprosił  
o wgląd do materiałów otrzymanych przez radnych w materiałach przesłanych na 
sesję tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2012 rok. 
Poinformował, że na komisjach radni pracowali nad propozycjami tych stawek  
i wszystkie komisje były zgodne z propozycjami Wójta. 
Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do tych stawek? 
 
W związku z brakiem innych propozycji z sali poprosił radnych o wgląd do 
otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i załącznika, które odczyta, i podda 
pod głosowanie – stanowią one zał. nr 10 do protokołu. 

 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 705,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie - 1.170,00 zł , powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -  1.410,00 zł   
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin: powyżej 3, 5 tony do 5, 5 tony włącznie- 
665,00 zł  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  1.130,00 zł, powyżej 9 ton a poniżej 12 
ton - 1.370,00 zł. Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku 
produkcji pojazdu. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
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Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton. 
Liczba osi - 2 osie, oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 665,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.480,00 zł 
Liczba osi - 3 osie, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.195,00 zł, inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych- 1.860,00 zł  
Liczba osi - 4 osie i więcej, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.940,00 zł, inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych- 2.800,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton – 1.660,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin – 1.600,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowane stawki. 
 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - do 36 ton włącznie - 2 osie,  
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 1.680,00zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.180,00zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton, - 3 osie oś 
jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 1.735,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.230,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton, - 2 osie oś 
jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 1.840,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.460,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton, - 3 osie oś 
jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 2.050,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.820,00 zł. 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.410,00 zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy (tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś -  
890,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.185,00 zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 osie 
-  1.310,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.660,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 osie 
-  1.410,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.660,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy (tonach) powyżej 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1 oś 
-  1.450,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 1.715,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2 osie 
-  1.540,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.090,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa 
plus pojazd silnikowy ( tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 3 osie 
- 1.470,00 zł, inne systemy zawieszenia osi jezdnych – 2.000,00 zł.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Autobusy wyprodukowane w 2002 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 720, 00 zł; równej 
lub wyższej niż 30 miejsc - 1.785,00  zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Autobusy wyprodukowane przed 2002 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc 830,00 zł; równej 
lub wyższej niż 30 miejsc 1.890,00 zł 
Rada Gminy w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła proponowaną stawkę. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok z uwzględnieniem 
przegłosowanych stawek podatku– stanowi on zał. nr 11 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowanie nad tym projektem uchwały wraz z załącznikiem. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/67/11 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2012 rok - stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodniczący Rady - poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz 
zaproszeniami w sprawie następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W materiałach radni otrzymali 
projekt uchwały wraz z regulaminem, poprosił o wgląd i udzielił głosu Wójtowi  
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Na obrady powrócił radny J.Nowak. 
 
Wójt – poinformował, że w dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Art.5 ust. 5 znowelizowanej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorząd 
terytorialny do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania 
z radnymi działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących ich działalności statutowej. 
Zawarty w załączniku do projektu uchwały regulamin określa sposób takiego 
konsultowania.  
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Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji – stanowi on załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/68/11 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - 
stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady i otworzył następny punkt 
porządku obrad tj. zmiany w budżecie gminy na 2011 r. Następnie poprosił 
Skarbnika Gminy, D.Roszko o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
  
Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawi zmiany w tegorocznym budżecie, 
o które wnosi Wójt Gminy.  
Poinformowała, że omówi zgodnie z materiałami wyłożonymi przed sesją  
w stosunku do przesłanych do radnych dołożono trzy zmiany z zakresu pomocy 
społecznej. Informacje te uzyskano w dniu 22 listopada br.  
Wszystkie zmiany po stronie dochodów związane są ze zmianą kwot dotacji 
celowych. Wprowadzając po stronie dochodów skorygowano tym samym plany po 
stronie wydatków. 
 
Następnie przedstawiła, czego dotyczą te zmiany: 
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: 

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2011 r. 
zwiększono o 97.006 zł plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 
zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku. 
 
Dz. 852 – Pomoc społeczna: 

Tą samą decyzją zwiększono o 6.200 zł środki na realizację rządowego 
programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dodatkowo w 
dniu 22 listopada 2011 r. wpłynęła kolejna decyzja Wojewody zwiększająca o kolejne 
2.800 zł wspomniany program. 
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Decyzja. z 15 listopada 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych na wypłaty 
świadczeń rodzinnych o 42.365 zł oraz zmniejszono o 2.500 zł środki na wypłaty 
zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wiosennych 
przymrozków. 

Decyzją Wojewody z dnia 24 października 2011 r. zwiększono plan dotacji 
celowych o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 

Kolejna decyzja z dnia 27 października 2011 r. zwiększono plan dotacji o 3.990 
zł na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 
środowisku. 
 
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

Kwotę dotacji wprowadzonej do tegorocznego budżetu na podstawie 
promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zmniejszono o 6.903 zł w związku z podpisaniem w dniu 08 listopada 2011 r. 
umowy na niższą niż planowano kwotę. Otrzymana dotacja w wysokości 9.801 zł 
zostanie przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Transport 1 
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących 
własność osób fizycznych na terenie Gminy Waganiec. 
 
Oprócz zmian dotacji dokonano innych zmian po stronie wydatków: 
 
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę: 

Zmniejszono kwoty będące do dyspozycji Stacji Uzdatniania Wody w Starym 
Zbrachlinie o kwotę 8.895 zł, również zmniejszono kwoty będące do dyspozycji 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce o kwotę 3.800 zł, przeznaczając łączną 
kwotę 12.695 zł na zapłatę kary nałożonej na Gminę przez Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 
Karę wymierzono za odprowadzanie ścieków komunalnych z terenu gminy 
Waganiec do rowu melioracyjnego z przekroczeniem warunków decyzji Starosty 
Aleksandrowskiego dotyczących składu ścieków wprowadzonych do ziemi. 
 
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa: 

Zmniejszono o 1.810 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów związanych  
z regulacja stanu mienia komunalnego, przeznaczając na potrzeby, jakie wystąpiły w 
dziale oświaty, a konkretnie zaplanowano na realizację Porozumienia pomiędzy 
Burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego a Wójtem Gminy Waganiec w sprawie 
zwrotu poniesionych przez Gminę Aleksandrow Kuj. Kosztów uczęszczania  
w okresie od 01 września do 31 grudnia 2011 r. do przedszkola niepublicznego 
dziecka z terenu naszej Gminy. 

Następnie przedstawiła zmiany w dziale oświaty:  
Kierownik Zespołu Obsługi Szkot wnioskiem z dnia 10 listopada 2011 r. zwróciła się 
o zabezpieczenie w budżecie Zespołu kwoty 180 zł na pokrycie kosztów biletu 
ucznia uczęszczającego do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmniejszono tym samym kwoty planowane na 
wykonanie remontów w Zespole. 
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Kierownik ZOS pismem z dnia 10 listopada 2011 r. przekazała informacje  
o zmianach, o które wnieśli dyrektorzy placówek oświatowych. 
Zmniejszono o 1.550 zł kwoty zaplanowane na zakup, opału w stołówce szkolnej  
w Zbrachlinie, zwiększając tym samym środki dla szkoły podstawowej. 
Zmniejszając o 1.000 zł kwoty na wynagrodzenia dla pracowników Gimnazjum  
w Brudnowie zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Brudnowie na opłacenie 
kosztów badania technicznego instalacji elektrycznej. 
Kolejnym wnioskiem z dnia 14 listopada 2011 r. dokonano przemieszczenia kwoty 
3.200 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach 
planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół. Pozyskana, kwotę przeznaczono na 
zakup komputera na stanowisko płacowe oraz szafy. 
Zaakceptowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkot w Zbrachlinie  
zmieniając przeznaczenie kwoty 150 zł z opłat i składek do poz. obejmującej opłaty 
za używanie telefonów stacjonarnych w szkole podstawowej. 
 
Dz. 852 – Pomoc społeczna: 

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
z dnia 23 listopada 2011 r. dokonując przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi 
klasyfikacji budżetowej w ramach środków na realizację świadczeń rodzinnych 
realizowanych w całości z dotacji celowej. 
Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  
17 listopada 2011 r. dotyczący zmian w ramach planu finansowego Ośrodka. 
Zmniejszając o 50 zł środki na zakup usług zwiększono kwoty na opłacenie kosztów 
badań lekarskich nowozatrudnionego pracownika (w ramach zastępstwa za 
pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim). 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu J. Różański – stwierdził, że komisja budżetu 
proponuje przyjąć propozycje zmian po stronie dochodów i wydatków.  
Nie mniej w związku z karą w wysokości 13 tys. zł prosi Wójta Gminy, aby udzielił 
radnym bliższych informacji w tej sprawie. 
 
Wójt Gminy – ustawa o ochronie środowiska nakłada poza posiadaniem urządzeń 
do ochrony środowiska również zestaw monitoringu i określonych badań.  
Te badania obowiązują gminę, posiadaczy oczyszczalni ścieków i wszelkiego rodzaju 
urządzeń służących oczyszczalni i odprowadzenia ścieków. Jest zawarta umowa na 
badania i są one zlecane. Przez pierwsze 4 lata było to 12 próbek w ciągu roku 
powyżej 4 lat już tylko 4, w sytuacji roku, w momencie oddania oczyszczalni to się 
liczy, a nie, jako rok kalendarzowy. 
W 2006 r. weszło rozporządzenie regulujące działalność tych laboratoriów  
w zakresie badań. Laboratorium musiało uzyskać akredytację odpowiednich 
instytucji w pionach poszczególnych badań i firma, z którą jest zawarta umowa po 
prostu nie zdążyła tych certyfikatów zdobyć.   
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W 2009 r., gdy była kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
stwierdzono, że 4 próby pobierane przez to laboratorium nie mogą mieć skutków do 
oceny, ponieważ w 2, czy 3 dziedzinach nie posiadały na ten dzień akredytacji,  
a z kolei ustawodawca w tym miejscu określił, że jeżeli badania nie posiadają 
akredytacji, to są nieważne. I stąd uznano, że gmina niedopełniła tego wymaganego 
obowiązku badania. To się wiąże z opłatą i nałożoną karą.  
Po analizie stwierdził, że nie obciąży tą karą pracowników, gdyż sytuacja powstała 
nie jest z ich winy i dlatego wnosi do Wysokiej Rady o uwzględnienie tej kwoty  
w proponowanych zmianach. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań z sali 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 15 do protokołu. 

Poddając ją pod głosowanie.  
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/69/11 
zmieniającą uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec 
na rok 2011- stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.  

 
Ad.13 
Przewodniczący Rady – poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w związku  
z następnym punktem porządku obrad tj. informacja o złożonych oświadczeniach 
majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2010r. 
 
Wójt - przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych wójta, 
zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz 
radnych i przewodniczącego rady, które zostały złożone w kancelarii Urzędu 
Gminy, i kierowane były zgodnie z ich przeznaczeniem na ręce wójta gminy  
i przewodniczącego rady gminy, a następnie zostały przesłane zgodnie  
z miejscem zamieszkania do właściwego Urzędu Skarbowego, a w przypadku wójta 
i przewodniczącego rady Wojewodzie kujawsko – pomorskiemu- kserokopie pism 

stanowią zał. nr 17 do protokołu. 

 
Poinformował, że do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, złożone zostały 
oświadczenia majątkowe Piotra Marciniaka - Wójta Gminy Waganiec i Michała Dyko 
- Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. Oświadczenia majątkowe złożone 
zostały w terminie ustawowym. W oświadczeniu majątkowych złożonych przez 
Wójta nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Natomiast w oświadczeniu majątkowym Pana Przewodniczącego złożonym  
w związku z rozpoczęciem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, 
stwierdzono w trakcie dokonanej analizy, nieprawidłowości. 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wystąpił o uzupełnienie 
oświadczenia majątkowego. Oświadczenie zostało uzupełnione. 
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W kolejnym oświadczeniu majątkowym Pana Przewodniczącego, złożonym  
w związku z ustawowym obowiązkiem corocznego składania oświadczeń 
majątkowych do 30 kwietnia każdego roku nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim przedłożył informację 
z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Waganiec  
i Przewodniczącemu Rady Gminy. 
Wójt przekazał oświadczenia z-cy wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu 
wójta, tj. Pana Edwarda Musiała, Pani Danuty Roszko, Pani Oli Woźniak, Pani 
Małgorzaty Szatkowskiej, Pani Eweliny Oźmina, Pana Ryszarda Zwierzchowskiego, 
Pana Stanisława Kamińskiego, Pani Violetty Smulskiej, Pani Mirosławy Grzegórskiej. 
Następnie przekazał imienną listę osób obowiązanych do złożenia oświadczeń 
majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., dla których właściwym  
ze względu na miejsce zamieszkania jest Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Aleksandrowie Kujawskim są to osoby wyżej wymienione. 
Jednocześnie poinformował, iż Pani Maria Bińkowska Kierownik Zespołu Obsługi 
Szkół w Wagańcu zamieszkuje poza terenem powiatu aleksandrowskiego i jej 
oświadczenie zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku dokonał analizy danych zawartych  
w oświadczeniu majątkowym Pani Marii Binkowskiej, które złożono według stanu 
na dzień 3 l. 12.20 10 r. Uwzględniając datę wpływu oświadczenia do Urzędu Gminy 
w Wagańcu stwierdzono, że w/w oświadczenie zostało złożone w terminie 
ustawowym. W wyniku analizy w/w oświadczenia nieprawidłowości nie 
stwierdzono. 
Natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim pismem 
przesłał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Radziejowie według właściwości 
miejscowej oświadczenie majątkowe za 2010 r. Pana Stanisława Kamińskiego, który 
na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi 
Gminy Waganiec tj. 29.04.2011r. zamieszkiwał poza terenem powiatu 
aleksandrowskiego. Po dokonanej analizie oświadczenia nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
Według analizy oświadczeń Pani Mirosławy Grzegórskiej, Pana Edwarda Musiał, 
Pana Ryszarda Zwierzchowskiego stwierdzono nieprawidłowości z analizy danych 
wykazanych w oświadczeniach majątkowych złożonych wg stanu na dzień 
31.12.2010 r.  
 
Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informował, o złożonych oświadczeniach 
Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec V kadencji przesłanych na 2 miesiące 
przed upływem kadencji Radnych Rady Gminy Waganiec - w ilości l4 szt. 
Przedstawił również imienną listę radnych, którzy zobowiązani byli do złożenia 
oświadczeń majątkowych, w tym: Pan Edward Brzeziński, Pan Jerzy Dybowski, Pan 
Michał Dyko, Pan Jan Kłos, Pan Zbigniew Kotrych, Pani Maria Kulińska, Pan 
Wojciech Kulpa, Pan Stanisław Murawski, Pani Jadwiga Michalska, Pan Jerzy 
Nowak, Pani Ewa Pietrus, Pan Krzysztof Rydlewski, Pan Sławomir Szudzik, Pan 
Piotr Wiatrowski.  
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Z powyższego pisma wynika także, iż radni Rady Gminy Waganiec: Jerzy 
Dybowski, Zbigniew Kotrych, Stanisław Murawski, Jerzy Nowak, Sławomir Szudzik 
nie wywiązali się z ustawowego obowiązku złożenia w terminie oświadczeń 
majątkowych. 
 
W tym samym piśmie Urząd Skarbowy informuje, że Przewodniczący Rady Gminy 
Waganiec VI kadencji, zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie powiatu 
aleksandrowskiego przekazał oświadczenia o stanie majątkowym nowo wybranych 
radnych Rady Gminy Waganiec VI kadencji - w ilości 14 szt. Przekazał również 
imienną listę radnych, którzy zobowiązani byli do złożenia oświadczeń 
majątkowych. 
Następnie do tut. Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady 
Gminy Waganiec VI kadencji, który zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie 
powiatu aleksandrowskiego przekazał oświadczenia o stanie majątkowym radnych 
Rady Gminy Waganiec VI kadencji wraz z kopią zeznań o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym PIT za 2010r. i informacje określone w ustawie z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Przedstawiona została również imienna 
lista radnych, którzy zobowiązani byli do złożenia oświadczeń majątkowych  
i wywiązali się z tego obowiązku: Pan Jan Bróżek, Pan Marcin Grzegórski, Pan 
Wiesław Góralski, Pan Mieczysław Kołowrocki, Pan Piotr Kosik, Pani Henryka 
Malinowska, Pan Wojciech Marut, Pan Jerzy Nowak, Pani Ewa Pietrus, Pan Jarosław 
Różański, Pan Marcin Skowroński, Pan Wacław Stefański, Pani Katarzyna Szczesna, 
Pan Radosław Zwierzchowski. 
Na wniosek Urzędu Skarbowego została przesłana imienna lista osób obowiązanych 
do złożenia oświadczeń majątkowych na dzień 31 grudnia 2011r. radnych Rady 
Gminy Waganiec, dla których właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jest 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym: Pan Jan 
Bróżek, Pan Marcin Grzegórski, Pan Wiesław Góralski, Pan Mieczysław Kołowrocki, 
Pan Piotr Kosik, Pani Henryka Malinowska, Pan Wojciech Marut, Pan Jerzy Nowak, 
Pani Ewa Pietrus, Pan Jarosław Różański, Pan Marcin Skowroński, Pan Wacław 
Stefański, Pani Katarzyna Szczesna, Pan Radosław Zwierzchowski. 
Stwierdzone nieprawidłowości z analizy danych wykazanych w oświadczeniu 
majątkowym dotyczyły: Pana Jana Bróżka, Pana Marcina Grzegórskiego, Pana 
Wiesława Góralskiego, Pana Mieczysława Kołowrockiego, Pana Piotra Kosik, Pani 
Henryki Malinowskiej, Pana Wojciecha Maruta, Pana Jerzego Nowaka, Pani Ewy 
Pietrus, Pana Jarosława Różańskiego, Pana Marcina Skowrońskiego, Pana Wacława 
Stefańskiego, Pani Katarzyny Szczesnej, Pana Radosława Zwierzchowskiego. 
 
Urząd Skarbowy otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po analizie 
oświadczenie składane na początku kadencji oraz oświadczenie składane na dzień 
31.12.2010 r. Wójta Gminy P.Marciniaka. Urząd Skarbowy stwierdził, iż w 
oświadczeniu z dnia 26.04.2011 r. wynikły nieprawidłowości. 
Następnym pismem Wojewoda Kujawsko-Pomorski przesłał oświadczenie 
majątkowe Pana M.Dyko - Przewodniczącego Rady Gminy wraz z uzupełnieniami. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 



str. 32 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że wszystkie oświadczenia zostały 
złożone na właściwych formularzach i we właściwym terminie (poza oświadczeniem 
majątkowym Pana Wiesława Góralskiego, który oświadczenie majątkowe z dnia 
28.04.2011r. złożył w dniu 04.05.2011r. tj. po terminie ustawowym). 
Oświadczenia osób wymienionych wymagają niezbędnego uzupełnienia w możliwie 
najkrótszym terminie. Z informacji, jakie uzyskał, to przez radnych zostało to 
uzupełnione. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim zwraca się również  
z prośbą, aby osoby będące w posiadaniu gospodarstwa rolnego wykazywanego w 
oświadczeniu majątkowym w części A pkt II ppkt 3 podawały kwotę dochodu  
i przychodu uzyskiwanego z tego tytułu (w przypadku, gdy dochód jest równy 
przychodowi należy również podać dwie kwoty). Ponadto prosi, aby osoby 
składające oświadczenie majątkowe określały w nim przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
Informuje również, że stwierdzone nieprawidłowości są natury formalno-prawnej  
i nie mają wpływu na merytoryczną wartość złożonych oświadczeń. 
Jednocześnie wyraził przekonanie, że w oświadczeniach składanych za kolejne lata 
zostaną one wyeliminowane. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedstawioną 
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2010r. 
 
Ad.14 
Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia punktów: zapytania i interpelacje 
radnych.  
 
Ad.15 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań i interpelacji radnych 
przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. wolne wnioski, udzielając głosu 
wszystkim obecnym na sali. 
 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – zwrócił się z zapytaniem, czy przyszło z Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad pismo w sprawie modernizacji jedynki, II etap? 
 
Wójt – poinformował, że nie otrzymał takiego pisma, jeżeli będą jakieś informacje na 
ten temat, to poinformuje sołtysa. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zgłosił, że przy rowie w m.Bertowo jest złamany słup. 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – stwierdził, że był ten słup wymieniany 2 m-ce temu. 
 
Sołtys Śliwkowa J.Lasota – zgłosiła zabezpieczenia rowu przy posesji Pani Roszko 
w m. Śliwkowo, chodzi o zamontowanie barierki. 
 
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta o uruchomienie procedury naprawy 
dróg gminnych. 
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Wójt – poinformował, że jest okres zimowy i niestety ta sprawa będzie się opóźniać, 
jednak sukcesywnie tam gdzie jest konieczności są ona remontowane. 
 
Radny W.Stefański – przypomniał o złożonym wniosku w sprawie rozgraniczenia 
drogi w m.Włoszyca. 
 
Wójt – poinformował, że wniosek został złożony jednak na jego wykonanie nie ma 
pieniędzy w budżecie. 
 
Ad.16 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady XIV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1630              
 
Protokołowała:                       


