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Ad.1 

Otwarcia obrad XV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych  
i zaproszonych gości: Wójta Gminy Piotra Marciniaka, z-cę Wójta Edwarda Musiała, 
Skarbnika Gminy Danutę Roszko, Radcę Prawnego Agnieszkę Wiśniewską, 
Kierownika ZOS Marię Bińkowską, Kierownika GOPS Małgorzatę Szatkowską oraz 
sołtysów. 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

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

1. Otwarcie XV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2012 rok. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016  

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2012: 

                       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
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                       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
                       c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
                       d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
                       e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

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

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
b. dyskusja nad projektem uchwały, 
c. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od 
nieruchomości. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. 

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

14. Podjęcie uchwały 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 XV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 
Wójt – zaproponował zamianę punktów 7 i 8 tj., jako „punkt 7.Podjęcie uchwały  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2012-2016” i jako „punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania”.  
Uzasadniając, że jest to zamiana porządkowa, gdyż powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego jest uchwałą, która wynika również z zagadnień zawartych  
w uchwale w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 
Poinformował również, że przed punktem „9. Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012”, wnosi o przerwę, gdyż są 
propozycje zmian do budżetu, z którymi zapoznałaby się Komisja Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego.  
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Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami przez 
Wójta do porządku obrad tj. zamianę punktów 7 i 8 proponowanego porządku 
obrad. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 

do porządku obrad. 

 
Następnie Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek przez 
Wójta Gminy w sprawie zarządzenia przerwy przed punktem 9, proponowanego 
porządku obrad . 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę 

do porządku obrad. 

 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad  
z uwzględnieniem przyjętych poprawek. 

1. Otwarcie XV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2012 rok. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2012: 

                       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
                       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
                       c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
                       d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
                       e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Waganiec na lata 2011-2017. 
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a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
b. dyskusja nad projektem uchwały, 
c. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od 
nieruchomości. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. 

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

14. Podjęcie uchwały 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 XV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

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

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego. 
 

Ad.4 

Przewodniczący Rady – otworzył obrady i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy  
w związku z informacją Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt – poinformował, że swoją informację rozpocznie od zarządzeń, których  
w okresie międzysesyjnym wydał cztery: 
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1. Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie: powołania składu komisji inwentaryzacyjnej.  
 
Stosownie do art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości celem 
przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych będących na stanie 
Urzędu Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. powołano Komisję 
Inwentaryzacyjną w następującym składzie: 

1) Ryszard Zwierzchowski   - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej  
2) Krzysztof Gapski  - z-ca przewodniczącego 
3) Anna Bierzyńska – członek 
4) Michał Milak – członek 

Inwentaryzację rozpoczęto w dniu 30 listopada 2011 r. Po zakończeniu czynności 
inwentaryzacyjnych Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej złoży sprawozdanie 
końcowe z przebiegu inwentaryzacji, najpóźniej do dnia 06 stycznia 2012 r. 
Inwentaryzacji podlegają: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały 
inwestycyjne, opał, paliwo pozostające w pojazdach oraz środki pieniężne w kasie, 
akcje, weksle.  
 

2. Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Waganiec z dnia 09 grudnia 2011 r.    
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011 zmieniono kwotę 
dochodów z 14.691.339 zł na 14.643.467 zł, z tego: dochody bieżące z  14.047.882 zł na 
14.000.010 zł. Zmieniono kwotę wydatków z  18.535.613 zł na 18.487.741 zł, w tym: 
wydatki bieżące z  13.322.630 zł na 13.274.758 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane w kwocie 6.072.455 zł, 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.505.704 zł, 
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 179.400 zł, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.584.945 zł, 
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 822.750 zł, - obsługa długu w kwocie 109.504 zł. 
 
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2011 r. zmniejszono 
dotację celową o 39.559 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). 
 
Kolejną decyzją z dnia 30 listopada 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych             
o 1.766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 
zmniejszono natomiast o 79 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w ramach zadań własnych oraz o 10.000 zł środki na wypłaty zasiłków 
okresowych.   
Dla zapewnienia 20 % udziału własnego gminy w wypłacanych zasiłkach stałych 
przemieszczono kwotę 442 zł z poz. zakup energii dla Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  
 Ponadto dokonano szeregu przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi 
paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów (stosownie do zapisów § 12 
uchwały Nr IV/16/10 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2011).  
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Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia          
01 grudnia 2011 r.  zmieniono przeznaczenie kwoty 3.000 zł ujętej w budżecie na 
opłacenie ewentualnych kosztów pochówku podopiecznych.  
Pozyskane środki przeznaczono na zwiększenie o 1.000 zł środków dla GOPS na 
zakup materiałów oraz  2.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.  
Kolejny wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia              
07 grudnia 2011 r. dotyczył urealnienia kwot w ramach środków na realizację 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 500 zł.  
Aby w pełni zrealizować zadania z zakresu świadczeń rodzinnych przemieszczono 
środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.576 zł.  
 
 W ramach kwot przewidzianych na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zmieniono przeznaczenie 
kwoty 300 zł. 
 
 Na pokrycie kosztów usług realizowanych w ramach planu finansowego 
Urzędu Gminy zmniejszono o 2.000 zł środki na zakup materiałów oraz o 3.000 zł 
kwoty przewidziane na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej do 
pomieszczeń biurowych.  
 
 W ramach kwot pochodzących z dotacji celowej a przeznaczonej na pokrycie 
kosztów Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej przesunięto środki pomiędzy 
poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.044 zł. 
 
 W dniu 08 grudnia 2011 r. wpłynęły trzy wnioski Kierownika Zespołu Obsługi 
Szkół zawierające prośby o dokonanie przemieszczeń środków w ramach działu 
oświaty. 
Przesunięto kwotę 800 zł w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów 
dowozu uczniów do szkół.  
W ramach Zespołu Szkół w Brudnowie zmieniono przeznaczenie kwoty 2.300 zł,        
z tego większość tj. 2.250 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W planach 
finansowych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Zbrachlinie zmiany 
dotyczą kwoty 1.600 zł, z tego 1.000 zł pozyskano na zakup oleju opałowego.  
O kwotę 50 zł zmieniono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Niszczewach. 
Zmniejszając środki na odpis na ZFŚS dla pracowników Szkoły Podstawowej            
w Brudnowie zwiększono plan również na odpis na ZFŚS ale dla emerytów 
nauczycieli.  
 

3. Zarządzenie Nr 48/2011Wójta Gminy Waganiec z dnia 09 grudnia 2011 r.    
w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości 
oraz planu kont dla Projektu „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-
zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec” realizowanego w ramach PO KL 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
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W związku z brakiem możliwości realizacji kursu ratownika medycznego dla ośmiu 
uczestników projektu oraz kursu młodszego ratownika też dla ośmiu uczestników 
zorganizowano w zamian kurs komputerowy dla szesnastu uczestników w ramach 
tych samych środków finansowych.  
Zmiana rodzaju kursu musi zostać odnotowana w zasadach prowadzenia polityki 
rachunkowości i planie kont wprowadzonych dla tego projektu. 
 

4. Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2011 r.   
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011.  
Zmieniono kwotę dochodów z  14.643.467 zł na 14.666.539 zł,      
z tego: dochody bieżące z  14.000.010 zł na 14.023.082 zł;  
Zmieniono również kwotę wydatków z  18.487.741 zł na 18.510.813 zł,      
w tym: wydatki bieżące z  13.274.758 zł na 13.297.830 zł, 
z tego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z kwoty 3.505.704 zł na 
3.506.376 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty  2.584.945 zł na  
2.607.345 zł.  
 
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. zwiększono 
plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 
22.400 zł oraz 672 zł na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń.  
 
 W ramach kwot pochodzących z dotacji celowej a przeznaczonej na pokrycie 
kosztów Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej przesunięto środki pomiędzy 
poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 22 zł.  
 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 2 urodzenia, 
2 małżeństwa, 2 zgony, przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego szt. 1, 
wydano zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
związku małżeńskiego szt.1, wymeldowania poza gminę szt. 2, zameldowania na 
pobyt stały (spoza gminy) szt. 2, przemeldowania na terenie gminy szt. 1, 
zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy) szt. 1, zameldowania na pobyt 
czasowy z terenu gminy – szt.1, zgłoszenie pobytu czasowego poza gminą szt. 5, 
wydano odpisów aktów USC szt. 19, udzielono informacji adresowych na wniosek 
szt. 6, wydano dowodów osobistych 8, przyjęto wniosków o wydanie dowodu 
osobistego szt. 29. 

 
Z zakresu gospodarki wodno ściekowej, to wystawiono 14 wezwań do 

zapłaty. 
 
Z zakresu budownictwa wydano: 12 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 

2 decyzje o warunkach zabudowy, 1 decyzję zmieniająca warunki zabudowy,  
2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 1 decyzję w sprawie rozgraniczenia 
nieruchomości, 2 zaświadczenia o nadaniu numeru nieruchomości 
Wszczęto: 7 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie 
w sprawie zaopiniowania podziału nieruchomości 
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W zakresie realizacji zamówień publicznych: 
W dniu 28 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania pn. Dostawa 
oleju opalowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach 
komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy1"- znak sprawy: 
ZP.271.12.2011. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.  

Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, 
poz.759 ze zm.) do wykonania zadania została uznana i wybrana oferta złożona 
przez: P.H.U. „MARES" Sp. z o.o. ul. Zielna 47 87-800 Włocławek. Wykonawca 
zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia następującą cenę brutto: 
310.461,84 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 
84/100).  
Umową z ww. wykonawcą podpisano w dniu 09 grudnia br. Termin wykonania 
zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
              W powyższym okresie przeprowadzono także postępowanie w trybie 
zapytania o cenę -znak sprawy: ZP.271.13.2011, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U.  
z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.), a co, do którego zastosowanie miało 
Zarządzenie nr 41/A/08 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2008 roku, w 
sprawie wprowadzenia regulaminu: ramowych procedur udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty  
14.000 Euro netto. Przedmiotem zamówienia była zamówienia jest obsługa bankowa 
budżetu Gminy Waganiec realizowana przez Urząd Gminy w Wagańcu.  
 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Najkorzystniejszą ofertę 
złożył: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Chopina 3  
87-700 Aleksandrów Kujawski Umową z ww. wykonawcą podpisano w dniu  
23 grudnia br. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 
2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

W zakresie pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska:  
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o zaopiniowanie 2 wniosków o udzielenie 
preferencyjnego kredytu dla osób poszkodowanych w wyniku wiosennych 
przymrozków, 
 
W związku ze zmianą podmiotu będącego płatnikiem podatku VAT z Urzędu 
Gminy na Gminę Waganiec - przygotowano i przesłano do podpisu aneksy do 
umów z: TP S.A. - dotyczące 5 numerów telefonów stacjonarnych, Polską Telefonią 
Komórkową — dotyczące telefonów komórkowych i usług telemetrycznych dla 
przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody, Kujawsko-Pomorską 
Siecią Informacyjną w Toruniu - dotyczący usługi dostępu do internetu, KPUP 
„EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Ciechocinku - dotyczące obsługi pojemników dla  
4 obiektów komunalnych, ZGZK w Aleksandrowie Kuj. i PUP „EKOSKŁAD" zs.  
w Służewie - dotyczące wywozu odpadów komunalnych zebranych selektywnie. 
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Po przeprowadzonej przez WIOŚ we Włocławka kontroli w gospodarstwie rolnym 
objętym monitoringiem na Obszarach Szczególnie Narażonych, ujętym w programie 
ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych, po otrzymaniu informacji z jej 
wyników - wezwano do przedłożenia umowy i faktur za wywóz nieczystości 
ciekłych. 
Wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych z terenu gminy Waganiec dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w Toruniu. 
Wydano decyzję umarzającą w sprawie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Stacji Bazowej 
Telefonii Komórkowej na dz. 35/5 w Brudnowie oraz przesłano za pośrednictwem 
sołtysa pismo do mieszkańców Brudnowa, odnoszące się do składanych protestów 
przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej. 
 
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej operatora P 4 („Play") na dz. 85/1  
w Wiktorynie - zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się  
z dokumentacją sprawy i składaniu ewentualnych uwag i wniosków. 
 
Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. z wnioskiem  
o wydanie zezwolenia na usunięcie 4szt. drzew na terenie przy byłej szkole  
w Wolnym. 
 
Wydano trzy decyzje na usunięcie drzew z rowów przydrożnych drogi krajowej nr 1 
i rowów melioracyjnych - odwadniających pas drogowy budowanej autostrady Al 
oraz wydano dwie inne decyzje na usunięcie drzew dla mieszkańców gminy. 
 
Po rozpatrzeniu sprawy przez SKO we Włocławku, wznowiono postępowanie w 
sprawie wydania decyzji naliczającej karę za usunięcie drzew bez wymaganego 
zezwolenia w miejscowości Waganiec, dz. nr 276/64. 
 
Przeprowadzono wizję w terenie w sprawie sprawdzenia funkcjonowania urządzeń 
melioracji szczegółowych w miejscowości Józefowo. 
 
Wydano trzy zapewnienia dostawy wody i jedno zapewnienie umożliwienia zrzutu 
ścieków dla planowanych budynków mieszkalnych. 
Sporządzono i przekazano do WFOS i GW w Toruniu sprawozdanie z wykonania 
zadania „Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków 
stanowiących własność osób fizycznych" wraz z rozliczeniem środków 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 
 
Poinformował, że w teren w formie kurend poszły nowe deklaracje podatkowe. 
Zawierające powierzchnię budynków w gospodarstwach rolnych, są one zwolnione, 
prośba wynikła z tego, że geodezja robi zestawienie, chodzi o statystykę. Głównie 
chodzi o uaktualnienie dokumentacji. 
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Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję do przedstawionej informacji przez 
Wójta i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali zamknął ten punkt porządku obrad. 
Ad.5 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej. Poinformował, że w materiałach przesłanych 
przed obradami radni otrzymali ten program. Poprosił Wójta o przedstawienie 
uzasadnienia.  
 
Wójt – poinformował, że są dwa programy proponowane radzie w dniu dzisiejszym 
jest to „Gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 
2012 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej” oraz „Gminny 
programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok”, są to oddzielne programy  
i projekty uchwał, w związku ze zmianą ustawy. 
 
Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił projekt uchwały wraz  
z załącznikami w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej, i poddał jego treść pod głosowanie. 
Projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu 

 

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

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XV/70/11 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok oraz  

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej- stanowi ona zał. 

nr 3 do protokołu. 

Ad.6 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2012 rok. Materiały radni otrzymali wraz z zaproszeniami, otworzył 
dyskusję. 
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do Kierownika ZOS Pani Marii 
Bińkowskiej, czy w szkołach są sygnały nt. alkoholu i narkomanii wśród młodzieży 
szkolnej? 
 
Kierownik ZOS – poinformowała, że nie ma żadnych sygnałów, w szkołach takie 
sytuacje się nie zdarzają, jednak tematyka profilaktyczna jest realizowana  
we wszystkich szkołach.  
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W szkołach są prowadzone spotkania polegająca na kształtowaniu świadomości  
o szkodliwości spożywania alkoholu oraz na kształtowaniu postaw abstynenckich 
wśród dzieci i młodzieży.  
 

Wójt – poinformował, że jeśli nie ma sygnałów, to nie znaczy, że problemów nie ma. 
Przeprowadzona była ankieta w szkołach, była ona anonimowa i okazało się, że nie 
była optymistyczna, gdyż 70% młodzieży przyznało się, że miało kontakt  
z alkoholem, ok. 15% często sięga po alkohol.  
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pan E.Musiał  
i Gminna Komisja są współorganizatorami i finansowane są zajęcia dla dzieci  
i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią. Zgodnie z opracowanym programem 
zajęć o tematyce profilaktycznej, dofinansowane są obozy socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, jak i wspieranie pozaszkolnych 
programów profilaktycznych, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących 
wartościowy, zdrowy styl życia i kształcący umiejętności motywowania do życia bez 
nałogów m.in. udział dzieci w konkursach, zawodach sportowych. 
Prowadzone są wśród młodzieży działania edukacyjne w zakresie skutków 
uzależnienia od alkoholu z wykorzystaniem filmów, ulotek, innych materiałów 
edukacyjnych, prasy specjalistycznej, jak i przedstawień profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży z udziałem artystów z zewnątrz nt. zagrożeń alkoholowych  
i narkomanii.  
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
Następnie z braku dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok wraz załącznikami  
i zarządził głosowania nad jego przyjęciem. 
Projekt uchwały stanowi zał. nr. 4 do protokołu. 

 

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

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XV/71/11 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok - stanowi ona zał. nr 5 do 

protokołu. 

 
Ad.7 

Przewodnicząca Rady – otworzył następny punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na lata 2012-2016. Stwierdził, że Rada zapoznała się programem, gdyż 
materiały zostały przesłane przed sesją.  
Poprosił Kierownika GOPS Panią Małgorzatę Szatkowską o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały. 
 
Kierownik GOPS – poinformowała, że jest to program, który będzie głownie 
realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej. Rada Gminy zapoznała się  
z programem, dlatego też prosi o ewentualne zapytania.  
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Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali, przedstawiał projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na lata 2012-2016 - stanowi on zał. nr 6 do protokołu. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/72/11 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2012-2016 - stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 

 

Na obrady przybył radny J.Nowak – godz. 1110 
 

Ad.8 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Radni zapoznali się z materiałami, 
które otrzymali wraz z zaproszeniami przed sesją. 
Otworzył dyskusję. 
 

Wójt Gminy – zaproponował zmianę do załącznika projektu uchwały w § 5 dołączyć 
zapis „Pierwsze sprawozdanie Zespół przedłoży Wójtowi Gminy Waganiec  
w terminie do 31 stycznia 2013 r.” 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła propozycje zmiany do 

projektu uchwały. 

 
Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił projekt uchwały  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania – stanowi on zał. nr 8 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/73/11 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania - stanowi ona zał. nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – na wniosek Wójta przyjęty przez Radę Gminy zarządził  
20 min przerwę, godz.1150 . 
Ad.9 

Radny M.Grzegórski – po przerwie nie powrócił na obrady, w związku  
z posiedzeniem w ZGZK w Aleksandrowie Kuj. 
Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady 1215 przeszedł do następnego 
punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Waganiec na rok 2012: 
                       a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
                       b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
                       c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
                       d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
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                       e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że w przerwie odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu nad propozycją zmian Wójta do budżetu na 2012 r. i dlatego 
odczyta II projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2012 – stanowi on zał. nr 10 do protokołu. 
 
Wójt – poprosił o głos gdyż wszyscy zbliżają się do bardzo ważnego punktu, jakim 
jest budżet gminy na 2012 r. jest on swego rodzaju drogowskazem, co wszyscy będą 
robić na wskutek wzajemnych podjętych decyzji. 
Radni otrzymali jakby II wersję budżetu tam nic nie jest zmienione, po za jednym 
faktem. Na komisjach wspólnych ustalono, że nadwyżka budżetowa będzie 
umieszczona w rezerwie, po spotkaniu z komisją budżetowa, która wysłuchała 
Wójta i Skarbnika propozycji, jedyna różnica jest, że nie ma pozycji rezerwy 
budżetowej. Tylko te pieniądze zgodnie z tym, co zostało ustalone przeniesiono do 
dróg. Jest to jakby wyprzedzające zabezpieczenie finansowania. Powód jest taki, że 
na tym wspólnym posiedzeniu komisji, podjął decyzję, że Wysoka Rada będzie 
decydowała o rezerwie.  
Natomiast zgodnie z ostatnim orzeczeniem sądu, jedynym właściwym organem do 
dysponowania rezerwy nie jest Rada, tylko Wójt. Aby się wywiązać z obietnicy danej 
Radzie Gminy, że będzie ona dysponować tymi pieniędzmi i, że będzie wiedziała ile  
i gdzie zostanie wydane, została zaproponowana ta zmiana. To Wysoka Rada będzie 
musiała podjąć uchwałę o jej wydatkowaniu, a nie Wójt – zarządzeniem. 

Projekt budżetu został zaplanowany na 2012 r. zawiera się po stronie 
dochodów kwotą  15.460.773 zł, jest to realny dochód uzyskania, dużą część tego 
dochodu stanowią subwencje państwa. Wydatki zostały zaplanowane odrobinę 
niższe niż dochody, zamkną się one kwotą 15.170.000 zł. Nadwyżka budżetu  
w kwocie 290.778 zł, jednak nie jest to nadwyżka w sensie dosłowny, że są to 
pieniądze, które zostały pożyczone na zapłatę faktury za I część kanalizacji. Tylko ta 
nadwyżka posłuży później do odzyskania pieniędzy PROW z Urzędu 
Marszałkowskiego, do zapłacenia tego kredytu.  

Przewidywane większe inwestycje, przede wszystkim, to są wnioski, które 
złożyły sołectwa do funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski są zapisane w budżecie 
i zawierają one budowy dróg, oświetlenia, placów zabaw i inne.  

Z większych inwestycji, jakie są zaplanowane, to remont Stacji Uzdatniania 
Wody. Funkcjonuje ona już 20 lat i wymaga tej przebudowy. Jeżeli uda się to 
wykonać, to będzie nowej generacji Stacja Uzdatniania Wody. 
Rozbudowa sieci wodociągowych na obszarach, które są przewidywane pod 
zabudowę również sieci kanalizacyjnej. 
W budżecie jest ujęty, też dalszy ciąg budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zachęca, aby zainteresowani już zgłaszali się i składali wnioski. 
Jest zaplanowany kawałek drogi Ariany – Brudnowo. Sygnalnie zaznaczone jest 
symboliczną kwotą na kontynuacje adaptacji i rozbudowy budynku szkoły  
w Wólnem pod nazwą „ Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem”. 
Jest to kwota 120 tys. zł ujęta jest, aby umieścić tą inwestycję w planie 
inwestycyjnym. 
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 W budżecie nie znalazło się zadanie, które było zaplanowane w Wieloletnim 
Planie Finansowym, a później w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. „ Budowa hali 
Sportowej w Zbrachlinie”, gdyż awaryjnie przyjęto, że będą kłopoty  
z finansowaniem tej inwestycji, nawet z pozyskaniem środków finansowych  
z zewnątrz. Dlatego uznano, że należy przeczekać i ująć w planie do realizacji na 
późniejszy czas. 
To są głównie kierunki oczywiście dokończenie kanalizacji w Arianach, można 
przyjąć, że jest prawie skończona, wykonawca wyprzedził harmonogram, ale 
formalnie niezakończona, a planowana w roku 2012. I to samo się dzieje z inwestycją 
„Budowa ścieżek rowerowych”, na terenie gminy już istnieje, ale cała inwestycja, 
która jest realizowana poprzez ZGZK ma zakończyć się w roku przyszłym. Pierwsza 
część środków na rozliczenie również została zabezpieczona.   

 Reasumując zostało skreślone z tzw. pobożnej listy życzeń, prawie 6 mln. zł, 
było to po głębokim przemyśleniu i również dotyczy to szkół. Chociaż zostało 
zaplanowane np. termomodernizacja szkół na 2012 r.    
Pewną niewiadomą poza dotacją z budżetu państwa są umieszczone min. na 
rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, na modernizację, środki, o których 
wielokrotnie mówił, są to środki, które zostały wynegocjowane z Marszałkiem 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego i zostały wpłacone do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochodzące za wycinkę 
drzew w pasie autostrady. Na dzień dzisiejszy jest spisane porozumienie  
z Marszałkiem, i złożony harmonogram zamierzeń z wydatkami na pół miliona 
złotych. 
W tej chwili intensywnie trwają prace, aby dograć te kwoty, dopasowywane są do 
zadań, gdyż muszą to być te same kwoty podane na początku. Uważa, że ta umowa 
powykonawcza została podpisana ok. styczeń – luty 2012 r. 
Zwrócił się do Wysokiej Rady, gdyż może się zdarzyć pilne zwołanie Sesji Rady 
Gminy na początku 2012 r. i to jest związane z tym „krzaczkowym”. Dlatego prosi 
wziąć pod uwagę, tą formę sesji nadzwyczajnej i może się zdarzyć, że materiały będą 
omawiane dopiero na tych obradach, a może to być spowodowane tą dynamicznie 
rozwijającą się sytuacją. 

Myśli, że wszyscy wspólnie pracowali nad tworzeniem tego budżetu, 
opiniując ten budżet na komisjach, wspólnym posiedzeniu Rady myśli, że został 
wypracowany rozsądny kompromis dający możliwości realizacji tego budżetu w 
roku przyszłym. 

Następnie zwrócił się do Wysokiej Rady o przyjęcie budżetu gminy Waganiec 
na 2012 rok. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że w tym roku 2012 jeszcze musi się Rada 
zmierzyć z wieloma zmianami, wieloma wydatkami. Pan Wójt zwrócił się do 
Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. o przejęcie dróg powiatowych na 
terenie gminy. Jeżeli Powiat nie przychyli się do wniosku Wójta, to będzie trzeba 
wyasygnować odpowiednią sumę na zajęcie pasa drogowego.  
Rozmawiał z Panem Wójtem, Panią Skarbnik i jest to również przewidywany 
pierwszy etap do wypłaty kwoty 317 tys. zł. 
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Jest w budżecie zaplanowane tylko 50 tys. zł, także tutaj to obciążenie będzie 
znaczne. Nie wie jak się przychyli Zarząd Powiatu, co do przyjejęcia tych dróg, bo 
jeżeli będzie to wzrastało, to przez następne lata będzie trzeba oddawać duże kwoty 
tych opłat. 

Poruszył również sprawę szkolenia kierowców uprzywilejowanych, gdyż 
weszły nowe przepisy, w budżecie nie ma na to środków zabezpieczonych. 
Szkolenie takiego kierowcy, jest to kwota od 3-4 tys. zł jest to jedno szkolenie. Będą te 
szkolenia przymusowe, jeżeli będzie np. 5 kierowców, będzie trzeba zabezpieczyć  
w budżecie, też te kwoty. 

Budżet tak jak Wójt wspomniał, poprzez wszystkie komisje był analizowany 
szczegółowo, tu pewne oszczędności nastąpiły, te przesunięcia w budżecie nie są tak 
duże na miarę potrzeb, są to małe pieniądze, wiele było pomysłów, wiele wniosków 
wśród radnych, zostały wygospodarowane tylko 32 tys. zł. 
 I tutaj Rada zdecyduje, gdzie te pieniądze będą potrzebne. Doskonale się wie, na co 
można je przeznaczyć i nie będzie wymieniał, jakie potrzeby, ale głównie remont 
dróg, oświetlenia itp.  
Jest kwota 137 tys. zł przeznaczona na fundusz sołecki, i te środki muszą tam 
pozostać, nie można ich przesunąć. Na ile będą wykorzystane, te pieniądze, to zależy 
od Rad Sołeckich i sołtysów. 

Stwierdził, że ten budżet, który był spinany, nie odzwierciedlił wszystkich 
potrzeb, wiele życzeń było przesuniętych w czasie, inaczej z tym budżetem nie 
można było zrobić, czyli przesunąć środki na inne cele. 
Jednak prace na tym budżetem będą w ciągu całego roku 2012 podczas propozycji 
zmian budżetowych. 
Ten rok nie będzie rokiem łatwym, jeżeli chodzi o budżet. Będzie to rok przejściowy 
w skali kraju i Europy. Jeżeli te subwencje nie zostaną przekazane na samorządy,  
o czym Wójt wspomniał, to będą się one borykały z wielkimi problemami. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr 367/2011 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 
grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Waganiec na 2012 r. – 
kserokopia stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach: przewodniczący - Halina Strzelecka; członkowie – Elżbieta Osińska  
i  Jan Sieklucki  postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej 
Gminy Waganiec na 2012 rok.  
 
Następnie otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji 
Stałych Rady i radnych, w pierwszej kolejności Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego  – J.Różańskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu – poinformował, że po przeanalizowaniu 
projektu budżetu na 2012 r. po uwzględnieniu większości zmian, o które komisja 
wnioskowała, pozostaje przyjąć projekt budżetu na 2012 r., jednak jak wspomniał 
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, będą małe zmiany, korekty tj. 
autopoprawki II, które radni otrzymali przed obradami. 
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Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  - R.Zwierzchowskiego 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że komisja po analizie 
budżetu gminy na 2012 rok przyjęła projekt budżetu gminy.  
 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej – W.Stefańskiego.  
 
Przewodniczący Komisji W.Stefański– poinformował, że Komisja Oświaty po 
analizie projektu budżetu gminy na 2012 r., jednogłośnie przyjęła proponowany 
budżet na 2012 r. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Z-cę Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – H.Malinowską. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnej – stwierdziła, że komisja rolna przyjęła 
jednogłośnie projekt budżetu gminy na 2012 r. proponowany przez Wójta Gminy. 
 
Radna E.Pietrus – poinformowała, że wszyscy radni są zgodni i przyjmują projekt 
budżetu gminy na 2012 r. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że było wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 
Gminy i radni doszli do zgody nad projektem budżetu na 2012 r. 
 
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję w związku z brakiem zapytań z sali  
i poprosił Wójta Gminy o przedstawienie II wersji autopoprawek, które radni 
otrzymali do wglądu w przerwie obrad. 
 

Wójt – przedstawił autopoprawki wersja II do projektu budżetu na 2012 r. 
I wersja autopoprawek, którą otrzymali radni wraz z zaproszeniami i II wersja autopoprawek 

stanowią złącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie autopoprawki wersja II do projektu 
budżetu na 2012 r. przedstawione przez Wójta, poddając każdą autopoprawkę 
oddzielnie pod głosowanie: 
 
Dział 700, rozdz.70004, paragraf 6050 „Wykonanie projektu budowlanego zmiany 
sposobu użytkowania” zmniejszenie 15.000 zł, jest to wniosek poszczególnych 
komisji stałych Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 750, rozdz.75075, paragraf 4300 „Umieszczenie materiałów o gminie w 
periodykach” zmniejszenie 4.000 zł, jest to wniosek poszczególnych komisji stałych 
Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 
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Dział 750, rozdz.75075, paragraf 4210 „Zakup instrumentów i innych materiałów 
(Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP)” zmniejszenie 5.000 zł, jest to wniosek 
poszczególnych komisji stałych Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 900, rozdz.90013, paragraf 2310 „Partycypacja w kosztach utrzymania 
schroniska dla zwierząt” zmniejszenie 3.000 zł, jest to wniosek poszczególnych 
komisji stałych Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 600, rozdz.60016, paragraf 4270 „Remont ciągnika” zmniejszenie 5.000 zł, jest to 
wniosek poszczególnych komisji stałych Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 600, rozdz.60016, paragraf 4300 „Zakup materiałów do remontu dróg 
gminnych wraz z kosztami transportu” zwiększenie 32.000 zł, jest to wniosek 
poszczególnych komisji stałych Rady Gminy. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 801, rozdz.80106, paragraf 4300 „Inne formy wychowania przedszkolnego 
(Święte, Aleksandrów Kuj., Raciążek” zmniejszenie 10.300 zł, jest to zmiana 
paragrafu klasyfikacji budżetowej ( z 4300 na 4330) oraz wykreślenie kwoty 1.500 zł 
zaplanowanej na opłacenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym w 
Raciążku.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 801, rozdz.80104, paragraf 4330 „Inne formy wychowania przedszkolnego 
(Święte)” zwiększenie 2.800 zł, jest to zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej  
(z 4300 na 4330) oraz wykreślenie kwoty 1.500 zł zaplanowanej na opłacenie kosztów 
pobytu dziecka w przedszkolu publicznym w Raciążku.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Radny M.Kołowrocki – opuścił obrady – godz. 1220.  
Dział 801, rozdz.80104, paragraf 4330 „Przedszkola (Aleksandrów kuj.)” zwiększenie 
6.000 zł, jest to zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej (z 4300 na 4330) oraz 
wykreślenie kwoty 1.500 zł zaplanowanej na opłacenie kosztów pobytu dziecka w 
przedszkolu publicznym w Raciążku.  
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Radny M.Kołowrocki – powrócił na obrady – godz. 1225.  
Dział 754, rozdz.75412, paragraf 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet (remizy 
OSP)” zwiększenie 1.500 zł, jest to w ramach kontynuacji zajęć świetlicowych, 
realizowanych w roku 2011 ze środków EFS. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 
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Dział 851, rozdz.85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” paragraf 2820 „ dotacja 
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom” zmniejszenie 2.000 zł, są to dochody z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację nie jednego (jak 
planowano w projekcie budżetu), lecz dwóch programów tj: przeciwdziałania 
alkoholizmu; przeciwdziałania narkomanii.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 851, rozdz.85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” paragraf 4170 
„wynagrodzenia bezosobowe” zmniejszenie 1.400 zł, są to dochody z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację nie 
jednego (jak planowano w projekcie budżetu), lecz dwóch programów tj: 
przeciwdziałania alkoholizmu; przeciwdziałania narkomanii.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 851, rozdz.85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” paragraf 4210 „zakup 
materiałów i wyposażenia” zmniejszenie 4.700 zł, są to dochody z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację nie 
jednego (jak planowano w projekcie budżetu), lecz dwóch programów tj: 
przeciwdziałania alkoholizmu; przeciwdziałania narkomanii.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 
Dział 851, rozdz.85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” paragraf 4300 „zakup 
usług pozostałych” zmniejszenie 500 zł, są to dochody z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację nie jednego (jak 
planowano w projekcie budżetu), lecz dwóch programów tj: przeciwdziałania 
alkoholizmu; przeciwdziałania narkomanii.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 851, rozdz.85153, „Przeciwdziałanie narkomanii” paragraf 4210 „zakup 
materiałów i wyposażenia” zwiększenie 4.200 zł, są to dochody z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację nie 
jednego (jak planowano w projekcie budżetu), lecz dwóch programów tj: 
przeciwdziałania alkoholizmu; przeciwdziałania narkomanii.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 851, rozdz.85153, „Przeciwdziałanie narkomanii” paragraf 4300 „zakup usług 
pozostałych” zwiększenie 4.400 zł, są to dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację nie jednego (jak planowano 
w projekcie budżetu), lecz dwóch programów tj: przeciwdziałania alkoholizmu; 
przeciwdziałania narkomanii.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 757, rozdz.75702, paragraf 8070 „Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 
związanych z obsługą długu krajowego” zmniejszenie 90.000 zł, jest to uwaga 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 757, rozdz.75702, paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów 
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek” zwiększenie 90.000 zł, jest to uwaga Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt budżetu gminy na 2012 rok po 
przegłosowanych zmianach wynosi: dochody 15.460.773 zł, wydatki 15.170.000 zł, 
nadwyżka budżetu 290.773 zł.  
 
Następnie odczytał projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec 
na rok 2012 poddał jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. nr 10 do protokołu 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/74/11 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012 - stanowi ona zał. nr 13 

do protokołu 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec przyjęła budżet gminy 
Waganiec na 2012 rok, następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 
Wójt Gminy w imieniu swoim i Pani Skarbnik podziękował za przyjęcie budżetu 
gminy Waganiec na 2012 r. i poprosił o wspólną jego realizację. 
 

Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady Gminy podziękował również Pani 
Skarbnik, która nad tym budżetem dołożyła wiele starań i wysiłku, aby spiąć go  
w całość.  
 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – zgodnie z następnym punktem porządku obrad poprosił  
o wgląd do materiałów otrzymanych przez radnych wraz z zaproszeniami 
przesłanymi na sesję tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017. Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 

Wójt – przedstawił objaśnienie zmian w WPF Gminy Waganiec na lata 2011-2017. 
Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone 
w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.  
 
Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto 
oraz planuje sie zaciągnięcie zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza 
Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Rade Gminy Waganiec w dniu 
29 grudnia 2010 r. i obejmowała lata 2011-2017. Została dotychczas zmieniona 
sześciokrotnie. Przedkładana uchwala urealnia lata jej obowiązywania tj. 2012-2017. 
Stanowi generalnie kontynuacje dotychczasowych zamierzeń, jedynie uaktualniono 
niektóre źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków budżetowych. 
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W stosunku do ostatniej zmiany z dnia 14 października 2011 r. zwiększono wielkość 
nakładów na adaptacje i rozbudowę budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego  
i Ekologicznego w Wólnem oraz na budowę sieci wodociągowej. Zmieniono termin 
realizacji i wielkość nakładów w poszczególnych latach na budowę środowiskowej 
hali sportowej. 
Utrzymano źródła finansowania zadań. Głównym dotującym będzie Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urząd 
Marszałkowski w ramach realizacji projektu pn. ,, Przywrócenie równowagi 
ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku  
z budową autostrady A1". 
Dokonano aktualizacji kwot przychodów i rozchodów, planując dodatkowo  
w stosunku do ostatnich zmian zaciągniecie w roku 2012 kredytu w kwocie  
1.141.227 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązaniach.  
Termin spłaty w latach 2013-2014. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji, przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 
2011-2017– stanowi on zał. nr 14 do protokołu. 

 
Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017.  
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/75/11 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2011-2017- stanowi ona zał. nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę. 
 

Ad.11 
Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady i poprosił o wgląd do 
materiałów, które radni otrzymali wraz zaproszeniami w sprawie następnego 
punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz 
wynagrodzenia za inkaso. Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 

Wójt – poinformował, że w dniu 30 czerwca 2011 roku pani Jadwiga Czekała Sołtys 
Sołectwa Sierzchowo złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. Na zebraniu 
wiejskim w dniu 9 września 2011 roku sołtysem sołectwa Sierzchowo została 
wybrana pani Zenobia Melkowska.  
Zmiana w projekcie uchwały dotyczy pkt 13 załącznika do uchwały nr VII/34/2011 
Rady gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia inkasentów 
oraz wynagrodzenia za inkaso jest spowodowana rezygnacją dotychczasowego 
sołtysa.  

Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 
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W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie 
ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso – stanowi on załącznik nr 16 do 

protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/76/11 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia  

14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso – 

stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady - otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Radni 
otrzymali materiały do wglądu, poprosił Wójta o zabranie głosu. 
 
Wójt – poinformował, że zgodnie z zapisem § 1 uchwały „w celu aktywizowania do 
podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej przedsiębiorców, 
przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Waganiec, wspierania tworzenia 
nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Waganiec, pobudzania zewnętrznych 
i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie gminy 
wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej 
„zwolnieniami od podatku od nieruchomości".  
Na terenie Gminy nie funkcjonowała w/w uchwała w związku z tym uchwałodawca 
spodziewa się ożywienia gospodarczego w wyniku powzięcia takowej 
uchwały. Dlatego też wnosi do Rady Gminy o jej przyjęcie. 
 
Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnień 
przedmiotowych w podatku od nieruchomości – stanowi on załącznik nr 18 do 

protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/77/11 

w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości – stanowi ona 

załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012 r.  
Radni otrzymali projekt uchwały wraz z programem, czy są pytania?  

W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. – 
stanowi on załącznik nr 20 do protokołu. 
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Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/78/11 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2012 r.– stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia punktu dot. podjęcie uchwały sprawie 
ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.  
 

Wójt – poinformował, że ta uchwała jest, to zamiana poprzednio podjętych uchwał.  
Na wskutek uwag Nadzoru Wojewody, zdecydował, się, że nie będzie uchybienia  
w trybie Nadzoru Wojewody, tylko, że zostaną uwagi ujęte we własnym zakresie  
w nowej uchwale. 
Nadzór Wojewody uznał, że w poprzednich uchwałach było za dużo szczegółów, 
które powinny być ujęte w regulaminie, a nie w uchwale Rady Gminy. I stąd prośba 
do Wysokiej Rady, aby przyjąć tekst jednolity uchylając te dwie poprzednie  
i jednocześnie eliminując te wady ujęte w poprzednich uchwałach. Nie jest to nic 
nowego tylko przywrócenie do stanu prawnego zgodnego z wymogami prawa  
i jednocześnie ujednolicenie dwóch wcześniej podjętych uchwał. 
 
Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały sprawie ustalenia stawki 
za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Waganiec – stanowi on załącznik nr  22 do protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/79/11 

sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec – stanowi ona załącznik nr 

23 do protokołu. 

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia punktu: zapytania i interpelacje radnych.  
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik ZOS M.Bińkowskiej, 
stwierdził, że na poprzedniej sesji w przerwie już ten temat poruszał i otrzymał 
odpowiedź od Pani Kierownik, że będzie to wyjaśnione. Jednak okazuje się, że nie 
dotrzymała tej obietnicy, a sytuacja trwa nadal, bez zmian. 
Dlatego ponownie wnosi tą sprawę tj. autokar dowożący dzieci przed godz. 8 rano  
w Zbrachlinie stwarza zagrożenie i niebezpieczeństwo tych dzieci dowożonych. 
Kierowca zatrzymuje się po prawej stronie przed przejściem dla pieszych, ta osoba, 
która wypuszcza dzieci musi być przed autobusem, aby dzieci wysiadły bezpiecznie, 
w większości są to małe dzieci. A nie ma nikogo z osób, aby stały na pasach ze 
znakiem „stop”. Powinien być to kierowca, lub osoba ze szkoły delegowana w tym 
czasie. 
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Zjazd po prawej stronie jest zrobiony, jest zatoczka i autokar powinien tam się 
zatrzymać i wówczas dzieci bezpiecznie mogłyby wysiąść i przejść do szkoły. 
Jest jednak sprawa rodziców, którzy się tam zatrzymują, a Pani Kierownik ma prawo 
interweniować do skutku dzwonić na Policję i informować o zaistniałej sytuacji, ktoś 
za coś pieniądze bierze. 
Jest, co dzień przy szkole, gdyż przywozi wnuka do szkoły, i obserwuje tą sytuację, 
osoba opiekująca się dziećmi musi, te dzieci wysadzić i dlatego jest brak jeszcze 
jednej do pomocy osoby odpowiedzialnej, gdyż te dzieci same przechodzą przez 
przejście dla pieszych – to jest w dyspozycji kierownika, aby to usprawnić. 
 
Kierownik ZOS – po rozmowie z radnym rozmawiała z opiekunem i kierowcą,  
i wydawało się, że ta sprawa została załatwiona. Sama obserwowała jak to wygląda  
i zdawało się, że jest dobrze. 
 

Radny J.Nowak – stwierdził, że nie jest dobrze, gdyż na przejściu dla pieszych dzieci 
są wysadzane. 
  

Radny R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik, i chodzi tu  
o dowóz dzieci, dlaczego tak jest, że w Niszczewach autobus przyjeżdża w różnych 
godzinach np. 620, 630, 640, czy nie może być, aby ta jedna godzina była, gdyż dzieci 
wychodzą pół godziny przed, a jak wyjdą później, a autokar przyjedzie wcześniej  
i nie czeka na te dzieci. 
 
Kierownik ZOS – obiecała, że sprawdzi tą sprawę. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że Pani Kierownik zajmie się na pewno tymi 
zgłoszeniami, chciałby również i prosi, aby usprawnić tą sprawę dowozu dzieci do 
szkół, gdyż sprawy te powracają w różnych przypadkach, należy załatwić to raz, aby 
nie powracało. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że jeździ po całej Polsce i zauważa, takie przypadki, 
gdyż rozumie, że opiekun musi wysadzić te dzieci, bo są one w różnym wieku, ale 
kierowca wówczas zatrzymuje autokar, staje na światłach awaryjnych, znak stop ma 
w ręku i wszystkie się samochody zatrzymują. Jeżeli kierowca nie chce, i nie ma tego 
w umowie, to wydelegować ze szkoły taką osobę na okres dowozu, aby stała z tym 
znakiem. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zauważyła, że w innych miejscowościach są 
naprawiane drogi, a jak to wygląda w m.N.Zbrachlin, kiedy będzie naprawiona? 
Jedna droga za torami przy ogrodzie – powstało tam koryto, a druga od posesji Pana 
Krzysztofa Kulpy do posesji Pana Kulpy Stanisław, jest tak rozjeżdżona, zniszczona 
głownie przez budowę kanalizacji. 
 
Sołtys Szpitalki G.Szopa – naprawa drogi od posesji Pana Szmajdy w kierunku 
sołtysa. Nic się na tej drodze nie dzieje. Teraz przejechała równiarka, to nic nie dało, 
chyba Pan Przewodniczący tego nie widzi?. 
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Przewodniczący Rady – poinformował, że w ubr. była naprawiana droga, 
nawieziona została gruzem, dlatego zwrócił się do Wójta o posypanie frezowiną.  
Pan Duszyński wykonał to źle, i w tych dniach zwrócił mu uwagę, i prosił  
o rekultywację do tej drogi. On tej frezowany nie miał dużo, wówczas zobowiązał go 
do posypania tych kolein. Pan Duszyński zgodził się i zobowiązał, że na dodatek tą 
drogę wyrówna. 
Jak zdążył dojechać na miejsce, to ta droga w pewien sposób była naprawiona. 
Słusznie przy takiej szybkości, jaką ma równiarka, to się nigdy droga nie wyrówna. 
Widział to, wskazał mu błąd, gdyż między innymi zerwał pobocze i dlatego chciałby 
uspokoić sołtysa, gdzie będą te prace, aby to dopilnować, wsiąść razem z operatorem 
i ten teren przejechać pilnując jego pracy. Sam by to zrobił, ale nie zawsze pozwala 
mu na to czas, jak był uchwytny, to tak robił. To tak w woli wyjaśnienia. 
 

Radna J.Michalska – zwróciła się z zapytaniem, kiedy będzie tablica ogłoszeń, 
przypomina o jej zamontowaniu. 
 
Sołtys Sierzchowa Z.Melkowska – kiedy będzie naprawiona droga od posesji 
Państwa Różańskich, Świczkowskich w stronę Nieszawy przez Sierzchowo. Od 
posesji Pana Trawińskiego nie ma przejazdu. 
 

Wójt – poinformował, że zorientuje się gdzie jest ta droga i w jakim jest stanie. 
 

Przewodniczący Rady – wywiązał się temat naprawy dróg, to informuje, że gruz 
został nawieziony. Jednak zwraca się do Wójta, aby był ten gruz bardziej drobny, 
gdyż jest przekonanie w m.Bertowo i innych miejscowościach, że jest on za grubo 
zmielony. 
I wówczas na ten materiał jest konieczny kamień lub frezowina w celu przykrycia. 
Poinformował, że otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że stoi znak „ślepa ulica” bez 
wyjazdu do miejscowości Ariany, przy WPOZH. 
 
Wójt – stwierdził, że ta droga jest faktycznie ślepa, jest po gruncie przejezdna, ale 
kończy się prywatną działką i dlatego jest ten znak. Droga dalej nie jest gminna. 
 

Radny J.Nowak – zasygnalizował sprawę drogi przy ul. Dworcowej, wzdłuż 
chodnika, który jest budowany, są tam nierówności, zapadłości asfaltu. Jego zdaniem  
są one spowodowane z winy gminy, gdyż była tam podłączana woda do posesji, 
asfalt się zapadł i powstały te dziury. Stwierdził, że należałoby się zwrócić do 
powiatu, a jeżeli nie naprawi, to gmina to powinna naprawić. 
Dlatego składa wniosek o naprawienie tego fragmentu drogi w kierunku Piekarni. 
  
Ad.16 

Przewodniczący Rady – dokonał otwarcia punktu wolne wnioski, udzielając głosu 
wszystkim obecnym na sali. 
Sołtys Siutkowa J.Urbański – zgłosił sprawę, że nie ma żadnego oznakowania 
m.Siutkowo zjeżdżając z drogi krajowej. Jest to po remoncie tej jedynki. Dlatego 
wnioskuje, aby wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to 
oznakowanie. 
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Stwierdził, że wydaje mu się, że działa, o wszystko walczy, jednak nie wszystko 
wychodzi. Jak spotyka się z mieszkańcami, to zarzucają, że on nic na sesjach nie 
mówi i nic nie może załatwić. Połowa radnych i sołtysów ucieka z obrad Sesji i nie 
czeka do końca. 
Składa wniosek, aby Sesje Rady Gminy były nagrywane i odtwarzane w Internecie. 
Tym sposobem chciałby udowodnić, że jeżeli bierze te pieniądze - dietę, to, aby było 
wiadomo, za co je bierze, gdyż ma to zarzucane. I byłoby to głównie przydatne dla 
mieszkańców całej gminy, obraz jak również pracują ich radni. 
 

Przewodniczący Rady – poinformował, że też ubolewa, że Sesja się kończy nieraz  
7-9 osobowym składem Rady i sołtysi również do końca pozostają w 3-4 osobowym 
składzie. 
Ubolewa nad tym, gdyż wszyscy są zobowiązani, aby uczestniczyć w tych obradach 
do końca. 
 

Radny W.Góralski – składa wniosek o naprawę drogi w m.N.Zbrachlin od Pana 
Kulpy Krzysztofa do Pana Kulpy Stanisława w kierunku Siutkowa. 
Droga jest bardzo zniszczona, jest obecnie na niej piach, żużel są nierówności i jest 
nieprzejezdna. Tam jest zrobione koryto i jak będzie odśnieżanie, to wszystko z tej 
drogi ściągnie i uszkodzi te włazy, co były robione do kanalizacji. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że przypadkowo był na tej drodze ona jest 
tak przyorana, nie ma nawet 2 m i jest zniszczona. Mijając się z drugim samochodem 
jest to niemożliwe. 
 
Wójt – droga, o której sołtys Szpitalki i Przewodniczący Rady mówił, faktycznie jest  
z nią problem, nie może równiarki wysłać, sądził na początku, że wyrównana będzie 
kamieniem, o którym wszyscy mówią, że jest za gruby i w związku z tym on tam nie 
poszedł. Musi na wiosnę pomyśleć o uzupełnieniu tym drobniejszym. 
Ten kamień na początku ładnie wyglądał, natomiast później okazało się, że jest inny. 
Materiał jest już w całości rozdysponowany, wbity w te drogi. Jest zrobiony podjazd 
i przejazd na torowisku w m.Józefowo, gdyż było tam już tragicznie. 
Jest zrobiony odcinek drogi 200-300 m w m.Wiktoryn, gdzie samochody jadące do 
Pana Linka nie mogły już przejechać, to jest też powód, że został tam umiejscowiony. 
Również zrobiony został ten fragment drogi na łuku w m.Lewin. Został zrobiony 
wjazd do Bertowa II w kierunku Włoszycy, była tam ciągle woda.   
W tym roku już nie zrobi nic, gdyż materiału już nie ma. Obecnie jeździ równiarka ta 
mała, i jeśli ktoś z Państwa zasygnalizuje, że jest potrzeba ciężka równiarka, to prosi 
o zgłoszenia. 
 
Radny W.Góralski – składa wniosek o usunięcie gruzu, zeskładowanego z polecenia 
Pana E.Musiała Z-cy Wójta na drodze w m.Wójtówka, ma być on na remont drogi  
powiatowej nad Wisłą w m.Wójtówka, ten materiał się do tego nie nadaje są to 
głownie cegły. 
 

Przewodniczący Rady – potwierdził, że zna tą sprawę, jednak nie wiedział, kto ten 
gruz tam zeskładował. 
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Wójt – poinformował, że była to decyzja mieszkańców, gdyż wnioskowali  
o utwardzenie drogi, poinformował ich, że ma tylko ten gruby gruz, wyrazili zgodę, 
że go chcą i może on być. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że doskonale zna sytuację, i wie gdzie to jest,  
a Pan Wójt raczej nie wie gdzie. Ten gruz można wykorzystać bardzo blisko gdzie 
jest droga gminna, która jest od drogi powiatowej w kierunku Wisły.  
Zna tą sprawę, jeżeli Pan Wójt wyrazi zgodę na usunięcie tego gruzu, to chętnie 
zajmie się tym, oczywiście przy pomocy pracowników Urzędu - jest to na granicy 
m.Wólne – Wójtówka, w stronę Nieszawy. 
 
Następnie w związku z brakiem wniosków z sali zamknął ich zgłaszanie i poprosił  
o zabranie głosu Sekretarza Obrad J.Różańskiego.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy J.Różański, – jako sekretarz obrad spisał 
zgłoszone wnioski na XV Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił: 
 
1.Radny J.Nowak zgłasza remont fragmentów ul. Dworcowej, po umieszczeniu  
w drodze instalacji wodociągowej. 
 
2. Sołtys Siutkowa J.Urbański  wnioskuje o oznakowanie miejscowości Siutkowo - 
wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zjazd z drogi 
krajowej.  
Wnioskuje również o nagrywanie Sesji Rady Gminy i umieszczaniu tych materiałów 
w internecie. 
 
3. Radny W.Góralski  wnioskuje o naprawę drogi w Nowym Zbrachlinie od Pana 
Kulpy Krzysztofa do Pana Kulpy Stanisława. 
Wnioskuje również o uporządkowanie gruzu z drogi w m.Wójtówka. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski na XV sesji RG. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła przedstawione 

wnioski na XV sesji VI kad. Rady Gminy. 

 

Ad.17 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady XV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1400              
 

Protokołowała:                       


