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Ad.1 

Otwarcia obrad XVI 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. 
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 – poinformował, że sesja została zwołana na 
wniosek Wójta Gminy Pana Piotra Marciniaka. Głównym powodem zwołania Sesji  
w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest potrzeba wprowadzenia 
uchwał wymienionych we wniosku. 
 
Następnie przedstawił wniosek, który wpłynął w sprawie zwołania Sesji - stanowi on 

również załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Nawiązując do proponowanego porządku obrad, przekazanego wcześniej 
wszystkim radnym, poprosił Radę oraz Wójta Gminy o wyrażenie stanowiska w tym 
zakresie : 
1. Otwarcie XVI nadzwyczajnej, Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec  

i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2012 – 2017. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych     
w Gminie Waganiec 

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

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Aleksandrowskiemu. 

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

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad budowy  
i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec 
na lata 2012 - 2015” 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 

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

13.  Zamknięcie XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
 

Wójt – zaproponował zmiany do porządku obrad: 
- przeniesienie punktu 10 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu”, jako punkt 4 przed zmianami  
w budżecie; 
- wprowadzenie punktu dotyczącego „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Waganiec Nr XXXVII/215/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Waganiec”, po punkcie obecnym 12; 
- wykreślić punkt 9 proponowanego porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Waganiec” 
Do przekwalifikowania dróg potrzebna jest również opinia Zarządu Powiatu do 
dnia dzisiejszego nie wpłynęła, dlatego wnosi o wykreślenie tego punktu.  
W woli wyjaśnienia poinformował, że drogi gminne, powiatowe i inne są zwolnione 
z podatku natomiast ustawodawca uznał, że drogi wewnętrzne dojazdowe powinny 
być opodatkowane. Pozornie nic tu się nie dzieje, poza pracą, że wykazywany po 
stronie dochodów naliczony podatek i po stronie wydatków ich realizację. Ma to 
znaczenie przy ubieganiu się finansowanie czy też o umorzenie części pożyczek w 
WFOŚ i GW, dlatego to był powód, aby wystąpić do Wysokiej Rady, aby część tych 
dróg, które nie są klasyfikowane uznać i zakwalifikować do dróg gminnych, a 
Zarząd Powiatu musi wyrazić opinię nt. proponowanych zmian. 
 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki przez Wójta do 
porządku obrad. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła propozycje Wójta do 

porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady – zaproponował wprowadzenie punktu „ Sprawy różne, 
bieżące”, jako punkt 13, gdyż po poprawkach Wójta zmieniła się kolejność porządku 
obrad.  
   

Poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad z 
uwzględnieniem zgłoszonej poprawki przez Przewodniczącego Rady i przyjętych 
poprawkach Wójta.  
 
1. Otwarcie XVI nadzwyczajnej, Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec  

i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

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

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2012 – 2017. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad budowy  
i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec 
na lata 2012 - 2015” 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec 
Nr XXXVII/215/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec. 
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a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 

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

13. Sprawy różne, bieżące.  
14. Zamknięcie XVI 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. 
 
Radny J.Nowak zgłosił 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.5 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 
Poinformował, że w materiałach przesłanych przed obradami radni otrzymali 
projekt uchwały. Poprosił Wójta o przedstawienie uzasadnienia.  
 
Wójt – poinformował, że jest to dokończenie wykonania robót budowlanych 
chodnika w granicach pasa drogi powiatowej nr 2613C Przypust - Waganiec PKP”,  
w ciągu ulicy Dworcowej – od drogi Gminnej nr 160520C w Wagańcu. Jest konkretny 
kosztorys natomiast prace nie zostały skończone z ubr, należy wywołać jakby nową 
uchwałę dotyczącą dofinansowania na zapłacenie za wykonawstwo tych prac.  
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
Poinformował, że Rada zdecydowała się na budowę tej ścieżki- chodnika wzdłuż  
ul. Dworcowej w kierunku Piekarni. Było, 18 tys. zł z tego należało zapłacić za 
projekt tej ścieżki kwotę 4 tys. zł i teraz wykonawca sobie zażądał 56 tys. zł. 
Zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie jak to się ma finansowo? 
 
Skarbnik Gminy – ten kawałek chodnika czyli I etap kwota 18 tys. zł , a 56 tys. zł za 
dalszą część chodnika. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – w jaki sposób zostały skalkulowane 
koszty?, czy było to porównywane, średnia cena za metr wykonywania podobnych 
prac, czy w jakiś inny sposób?.  
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Wójt – jest to fizyczna wartość wyliczona na podstawie kosztorysu przez 
wykonawcę. 
 
Radny W.Stefański – z zapytaniem, czy ten mostek tez będzie wliczony w tą kwotę. 
 
Wójt – będzie wykończony, ale już przez pracowników Urzędu, to nie było 
wkalkulowane. Materiał jest przygotowany na położenie, natomiast jest kwestia 
umocowań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – jak zrozumiał, to ten mostek gmina we 
własnym zakresie na własny koszt wykończy? 
 
Wójt – można uznać, że na własny koszt w tym sensie, że materiały są zgromadzone, 
a prace wykonane będą poprzez pracowników Urzędu. 
 
Przewodniczący Rady – stwierdził, że są to bardzo duże kwoty, a później zostanie 
on przekazany powiatowi i nie będzie własnością gminy.  
Poinformował również, że na szerokości Euro-Dom właściciel tej firmy położył 
własną kostkę, od siatki do krawędzi jezdni, na własny koszt kosztowało go to  
ok. 10 tys. zł, tam zrobił wzmocnienie zjazdy z jednej strony i z drugiej strony. 

Podjęta była taka a nie inna decyzja teraz należy to sfinansować. 
 
Wójt – poinformował, że dla jasności nie były robione podjazdy dla mieszkańców. 
Robiony był pas 2 m na całej długości, jeśli ktoś tam wjazd dodatkowo wykonał, to 
za własne pieniądze.  
  
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu,  
i poddał jego treść pod głosowanie. 
Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  

i 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XVI/80/12 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu - stanowi ona zał. nr 4 do 

protokołu. 

 
Ad.5 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Waganiec na rok 2012. 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.  
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Następnie przedstawiła, czego dotyczą te zmiany: 
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. 

zwiększono plan dotacji celowych o 5.100 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków 
do pobieranych zasiłków pielęgnacyjnych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Po stronie dochodów zmieniono mylnie zastosowany rozdział do gromadzenia opłat 
rodziców za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w Niszczewach.       
W czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Zaplanowano w rozdz. przedszkola,  
a powinno być w oddziałach przedszkolnych.  
Na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2010 r. a dotyczącej dofinansowania ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 budowy 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 
Kaźmierzyn i Ariany wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 200.000 zł. Jest 
to wartość szacunkowa, dokładnie będzie znana po zakończeniu i rozliczeniu 
realizowanego zadania.  
Wprowadzono do budżetu kwotę 209.978 zł, jako zwrot wydatków poniesionych  
w roku 2011 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji w 
Nowym Zbrachlinie, Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Arianach. Środki wpłyną z Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizowanego Projektu pn. 
„Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenie gmin województwa kujawsko-
pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”.  
 
W trakcie realizacji tegorocznego budżetu wystąpiły już potrzeby, których nie dało 
się przewidzieć na etapie jego uchwalania.  

W związku z koniecznością zatrudnienia rzeczoznawcy majątkowego w celu 
oszacowania wartości nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości będących własnością Telekomunikacji Polskiej należy zabezpieczyć 
kwotę 5.000 zł na należne wynagrodzenie. Sprawę do ponownego rozpatrzenia 
skierował Naczelny Sąd Administracyjny, 

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego Pn. „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” należy zwiększyć o 1.700 zł. 
Przewodniczący Zarządu Związku pismem z dnia 29 listopada 2011 r. został 
powiadomiony przez Urząd Marszałkowski naszego województwa o nałożeniu 5 % 
korekty finansowej w postępowaniu na roboty budowlane. Pomimo wyjaśnień 
przesłanych przez Zarząd Związku Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym potrzymała swoje stanowisko. Kwota przypadająca do 
zwrotu przez naszą gminę to 9.070 zł plus 91 zł odsetek, 

Realizując uchwałę Rady Gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi 
Aleksandrowskiemu zaplanowano kwotę 56.000 zł, 

Na zakup oleju opałowego do kotłowni znajdującej się w budynku po Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie przeznaczono dodatkową kwotę 8.000 zł, 

W związku z wciąż trwającymi ustaleniami, co do zasad dofinansowania 
przedsięwzięć w ramach tzw. funduszy drzewkowych nie jesteśmy w stanie ze 100 
% pewnością powiedzieć ile środków wpłynie, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne 
kontynuowane z roku poprzedniego tj. budowę oczyszczalni przydomowych oraz 
kanalizacji w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany.  
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Według ostatnich ustaleń nie w pełni zostaną zrefundowane wydatki poniesione 

w roku poprzednim na budowę kanalizacji, stąd brakującą kwotę 311.386 zł należy 
uzupełnić własnymi środkami, 

Aby zbilansować potrzeby zmniejszono wydatki w kilku pozycjach,  
a mianowicie: 
W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia br. zasad finansowania zadań własnych w 
zakresie wypłaty zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie 
zdrowotne wycofano środki zaplanowane, jako 20 % udział gminy. Zmniejszono 
zasiłki stałe o 9.200 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne o 650 zł, 
 
Zmniejszono o 32.000 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów do remontu dróg 
gminnych wraz z kosztami transportu, 
 
Wycofano kwotę 5.000 zł zaplanowaną na wykonanie Planów Odnowy 
Miejscowości, 
 
Kwotę 6.000 zł przewidzianą na budowę oczyszczalni ścieków prze budynku 
komunalnym w Niszczewach przesunięto na zrealizowanie innych zadań 
budżetowych,  
 
Zdecydowano o przesunięciu terminu zatrudnienia pracownika gospodarczego od 
dnia 01 lipca br. Zmniejszono tym samym kwoty na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi o 11.200 zł,  
 
Kwotę zaplanowaną na zakup urządzeń do gminnej oczyszczalni ścieków  
w Wójtówce zmniejszono o 4.000 zł, 
 
Zmniejszono również o 2.650 zł kwoty zaplanowane na zakup materiałów, środków 
czystości zużywanych w budynku socjalnym oraz kompleksie boisk w Zbrachlinie.  
 
Wygospodarowane w wyniku tych wszystkich zmian środki w kwocie 98.592 zł, 
przeznaczono na częściowe uregulowanie opłat nakładanych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg 
powiatowych.  

Jeszcze jedna zmiana, tzn. ramach zaplanowanych rezerw przemieszczono 
kwotę 4.000 zł z ogólnej do celowej (na zarządzanie kryzysowe).  

 
Przewodniczący Rady – podziękował Pani Skarbnik za przedstawione uzasadnienie 
i otworzył dyskusję. 
 
Radny M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem, jaka kwota pozostała z dróg 
gminnych, z remontu? 
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Skarbnik – poinformowała, że ta, która miała być 37 tys. zł, natomiast pierwotnie do 
dróg dołożono na ostatniej sesji w trakcie uchwalania budżetu kwotę 32 tys. zł, które 
chciano dać do rezerwy, aby mogli radni dysponować, to zostało włożone jakby 
sztucznie do dróg z domysłem, że to będzie na chodnik. Pozostanie tylko to, co  
w ramach funduszu sołeckiego jest ujęte. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że poszczególne komisje wypracowały  
te 32 tys. zł, a teraz to idzie na chodnik. 
 

Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że radni nie mają orientacji, 
częściowe uregulowanie opłat na kwotę ok. 100 tys. zł. Czy mógłby Wójt udzielić 
bliższych wyjaśnień na ten temat? Gdyż zapis „częściowo” i może trzeba będzie 
ok.400 tys. zł zapłacić na razie w tym roku. 
 
Wójt – poinformował, że sprawa dotyczy tego, o czym sygnalizował wraz z Panią 
Skarbnik w momencie tworzenia budżetu, że umieści należy pozycje opłat za 
umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej, przyjęte było ok. 50 tys. zł 
i jest to za mało i będzie za mało. Na dzień dzisiejszy sytuacja polega na tym, że 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wszczął cztery postępowania. Dwa dotyczące 
wymierzenia kary za opóźnienie zgłoszenia za zajęcie pasa drogowego, to nie jest to 
samo z umieszczeniem urządzeń, ale jego zdaniem to nie jest to samo, co z 
umieszczeniem urządzeń, ale wg. Pana Dyrektora to jest to samo. 
Dwie decyzje ustalające opłatę za umieszczenie urządzeń i trzecim postanowienie 
korygujące wg. Pana Dyrektora jest to błąd rachunkowy, jednak wg. Wójta jest to 
pomylenie pojęć, precyzujące termin nałożenia kary jest nie od października, tylko 
od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Od tych postanowień odwołał się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – to znaczy, że tych pieniędzy nie zapłaci 
gmina?, czy, te 98 tys. zł musi już być zapłacone, czy jest kwota do zapłaty, która nie 
jest sporna, jest większa niż te 98 tys. zł.? 
 
Wójt – w tej chwili ta kwota nie jest jeszcze do zapłaty, jeśli decyzje staną się 
prawomocne natomiast jest świadomość pomijając kary, czy są one słuszne, czy nie. 
Sam fakt umieszczenia urządzeń to opłaty będą ponoszone i były one planowane, ale 
nie w takiej wysokości, i czy utrzymają się te nałożone kary. 
 
Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – jeśli by te kary nie zostały policzone,  
to i tak by brakło tych 98 tys. zł. 
 
Skarbnik Gminy – jest 50 tys. zł w budżecie i dokładając w dniu dzisiejszym 98 tys. 
zł będzie 148 tys. zł, niesporne opłaty na 150 tys. zł opłaty będą, a mogą być jeszcze 
większe. 
 
Przewodniczący Rady – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu J.Różański – przedstawił opinię komisji, która 
miała swoje posiedzenie przed obradami sesji. Generalnie Komisja proponowała 
przyjąć zmiany po stronie dochodów i wydatków, natomiast dwie sprawy podzieliły 
komisję. Kwestia po stronie wydatków, to umieszczenie prawie 100 tys. zł na 
częściowe opłatę dla Zarządu Dróg Powiatowych i kwestia reszty ceny za chodnik, 
którą trzeba zapłacić. 
Także pierwsza propozycja, to komisja będzie głosowała „za”, natomiast druga 
propozycja, to każdy radny podejmie swoją decyzję. 
 
Radny J.Nowak – potwierdził, że była różnica zadań, jednak chodnik był już 
głosowany. 
 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012 - stanowi 

on zał. nr 5 do protokołu. Poddając ją pod głosowanie.  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”  

i 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę nr XVI/81/12 zmieniającą uchwałę 

Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012 - stanowi 

ona załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad.6 

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 2012-2017. Poprosił Wójta o zabranie głosu. 
 

Wójt – poinformował, że zmiany dotyczą, uaktualnienia i doprowadzenia do 
zgodności z uchwalą budżetową na rok 2012 w związku z jej zmianami na obecnej 
sesji Rady Gminy, zmiany dotyczą dochodów jak i wydatków. 
 

W dniu 23 września 2011 r. został spisany aneks do Porozumienia zawartego 
w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji Projektu pn. 
,,Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-
pomorskiego w związku z budową autostrady A1" . 

W konsekwencji wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej sześć 
zadań planowanych do realizacji w latach 2011-2014, które w 75 % będą, 
sfinansowane środkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Trwają nadal prace 
nad kształtem umowy partnerskiej precyzującej zadania stron. Tym samym należało 
urealnić wprowadzone wcześniej przedsięwzięcia. Zmieniono wysokość 
poszczególnych źródeł finansowania zadań będących w trakcie realizacji,  
a mianowicie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 
Kaźmierzyn i Ariany.  
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W ramach kwot możliwych do wykorzystania dołożono trzy kolejne zadania 
tj. termomodernizacje budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie, 
budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy 
Zbrachlin oraz zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych  
i zapewnienia dostępu do wody pitnej (zestaw asenizacyjny, agregat prądotwórczy, 
beczkowóz, urządzenia do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej). 

Zwiększono wielkość środków zaplanowanych na realizacje zadania pn. 
,,Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi 
Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj." w związku z nałożoną przez Instytucję 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 5 % korektą finansową w 
postępowaniu na roboty budowlane. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość zarówno przychodów jak  
i rozchodów budżetu w poszczególnych latach. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje.  
W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012-2017– stanowi on 

zał. nr 7 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVI/82/12 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012-2017- stanowi ona zał. nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad.7 
Przewodniczący Rady – poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz 
zaproszeniami w sprawie następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. 
Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 

Wójt – poinformował, że dotychczasowy najemca Firma ESNET z Włocławka 
zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej wyrażenia zgodny 
na zamontowanie na dachu budynku Urzędu Gminy położonego przy  
ul. Dworcowej 11 w Wagańcu anten służących do dostarczania Internetu drogą 
radiową na okres kolejnych 3 lat.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda Rady Gminy jest 
wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

Następne uchwały dotyczą również kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat. 

Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, że jest ujęty zapis 
„zamontowanie na budynku urządzeń”, czy one już są, czy będą montowane? 

Wójt – poinformował, że jest to zawarcie kolejnej umowy, czyli kontynuowanie, 
która już jest tzn. są one zamontowane. 
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Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję i poprosił Panią Skarbnik  
o przedstawienie informacji, jakie są kwoty tych dzierżaw? 
 

Skarbnik Gminy – poinformował, że Firma ESNET z Włocławka, to jest kwota 50 zł 
netto miesięcznie; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 20 zł netto 
miesięcznie; natomiast bankomat Kujawskiego Banku Spółdzielczego to kwota 80 zł 
netto miesięcznie. 
   
W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat– stanowi on 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/83/12 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat – 
stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady - otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat. 
Radni otrzymali materiały do wglądu, poprosił Wójta o zabranie głosu. 

 
Wójt – poinformował, że kolejna uchwała dotychczasowy lokalu użytkowego  
o powierzchni całkowitej 62,5 m2 znajdującego się w budynku handlowo- biurowym 
przy ul. Dworcowej 7 w Wagańcu.  
 
Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat – stanowi on załącznik  

nr 11 do protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/84/12 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat 

– stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.9 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres 3 lat. 
 
Wójt – dzierżawa ta dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 2,2 m2 

znajdującego się w budynku biurowym przy ul. Dworcowej 7 w Wagańcu (budynek 
GOPS) chodzi tu o bankomat Kujawskiego Banku Spółdzielczego.  

W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat – stanowi on załącznik  

nr 13 do protokołu. 
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Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/85/12 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat 
– stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady na wniosek radnego R.Zwierzchowskiego zarządził 10 min 
przerwę, godz.1140 
Ad. 10 

Przewodniczący Rady – po przerwie godz. 1155 wznowił obrady i dokonał otwarcia 
punktu dot. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad 
budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Waganiec na lata 2012 - 2015”. Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 

Wójt – poinformował, że jest to zmiana tej poprzedniej uchwały, którą Rada już 
podjęła, polega na uszczegółowionych zapisach, natomiast zasady pozostają. 
Podobna jest sytuacja przy podejmowaniu następnej uchwały w sprawie 
dofinansowania. 
 

Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję. 
Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy można składać wnioski? 
 
Wójt – można jeszcze składać wnioski, aczkolwiek będą uwzględnione do momentu, 
gdy będą na to zadanie środki finansowe. Jeżeli mieszkańcy mają pozwolenie na 
budowę, to mogą również składać takie wnioski.  
 

Przewodniczący Rady - w związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały 
sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad budowy i finansowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec na lata 2012 - 
2015” – stanowi on załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 

Po przerwie na obrady nie powrócił radny J.Nowak . 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVI/86/12 sprawie przyjęcia „Zasad 

budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Waganiec na lata 2012 - 2015” – stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVII/215/10 z dnia 23 lipca 2010 r.  
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Waganiec. Otworzył dyskusję. 
W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVII/215/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Waganiec, i zarządził głosowanie – stanowi on zał. nr 17 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/87/12  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVII/215/10 z dnia 23 

lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona zał. Nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 
 

Poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi 
radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 
Dz.U.2011.121.693 z dnia 10 czerwca 2011 r., brzmi to następująco: 

„ § 5. 1. Kartę wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy, 
podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany 
na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. 

2. W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa w ust. 1, podlegają 
one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2011 r.” 
 
Następnie zaproponował 3 osobowy skład komisji. 
Zarządził głosowanie nad przyjęciem 3 osobowego składu komisji doraźnej do 
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła skład 3 osobowy 

w/w komisji. 

 
Poprosił o podanie kandydatur do składu Komisji. 
 
Radna E.Pietrus - zaproponowała kandydaturę radnego J.Różańskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 

Radna H.Malinowska – zaproponowała kandydaturę radnego Marcina 
Grzegórskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 

Radny W.Marut – zaproponował kandydaturę radnego Wacława Stefańskiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 
 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 
kandydatów na ławników z uwzględnieniem zgłoszonych kandydatur – stanowi on 

zał. nr 19 do protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XVII/91/12 w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 

zgłoszeń kandydatów na ławników z uwzględnieniem zgłoszonych kandydatur 

stanowi ona zał. nr 20 do protokołu. 

Ad.13 

Przewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący spraw różnych i bieżących. 
Radny J.Różański – poinformował, że w związku z zapytaniami rodziców, 
dotyczących terminu uruchomienie stołówki w Zbrachlinie ma pytanie, czy jest 
znany przybliżony termin otwarcia stołówki szkolnej? 
 

Wójt – poinformował, że jest to pytanie do Pani Dyrektor Szkoły, wg. niego powinna 
być otwarta w połowie stycznia br., z tego, co słyszał to Sanepid miał zastrzeżenie  
i przeciągały się te procedury, zostały te uwagi wyjaśnione. I to był główny powód 
przesunięcia tego terminu, gdyż przez Sanepid nie został dokonany odbiór tej 
stołówki. Do tej pory nie ma informacji na ten temat. 
 
Przewodniczący Rady - poinformował, że był wraz z Komisją Oświaty w szkole  
w Zbrachlinie i z relacji Pani Dyrektor wynikało, że pracownicy musieli być również 
przeszkoleni, gdyż są tam nowe urządzenia. I to było również przyczyną tych 
opóźnień. 
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że rozmawiał z Panią Dyrektor i uzyskał 
informację, że na początku marca br. będzie stołówka uruchomiona. 
 
Radny R.Zwierzchowski – zwrócił, uwagę władz Urzędu na skrzynkę elektryczną  
w budynku świetlicy w Niszczewach. Tam gdzie mieszkają lokatorzy, to jest ona 
otwarta. Głównie chodzi mu o świetlicę, aby zamknąć tą skrzynkę i klucz mógłby się 
znajdować w tej świetlicy. Znajdują się tam 3-4 skrzynki elektryczne i wszystkie są 
pootwierane przez mieszkańców. 
 
Radny W.Stefański – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będą zamontowane tablice 
informacyjne? 
Wójt – poinformował, że jak ustąpią mrozy, i polepszą się warunki atmosferyczne. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że na komisji budżetu Pani Skarbnik 
wspomniała na temat tego krzaczkowego, jak przedstawia się wniosek radnego 
Maruta, – co do ocieplenia szkoły w Brudnowie.   
 
Wójt – poinformował, że w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
informował o tym, iż po szeregu dyskusji na temat tych dużych pieniędzy  
w WFOŚ i GW. Marszałek zgodził się podpisać porozumienie gwarantujące, że 
samorządy, które duże pieniądze płaciły część tych pieniędzy odzyskają, w formie 
dotacji na własne inwestycje proekologiczne, jest to 9 gmin. Ponieważ w myśl zasad 
WFOŚ nie można było wprost wykorzystać tych środków. Marszałek wypracował 
rozwiązanie, aby stworzyć program pod nazwą „ Przywrócenie równowagi 
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ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku  
z budową autostrady A1" . 
I tak 70% kosztów kwalifikowanych finansowane będzie przez WFOŚ, 5% przez 
Marszałka z jego funduszy, ale również koszty kwalifikowane i 25% przez 
samorządy poszczególnych gmin. 
Kwota, która wpłynęła na gminę, te wydatki kwalifikowane, to 7.537.136 zł jest to 
łączna kwota. Kwoty te są ujęte w budżecie i w Wieloletniej Prognozie. 
Następnie przedstawił te przedsięwzięcia, inwestycje gminne, które zostały 
zaakceptowane do realizacji: 
- nowe zadanie na obszarach, gdzie jest plan zagospodarowania miejscowego, za 
restauracją „Gala” w Plebance; 
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Nowy Zbrachlin,  
Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany; 
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy 
Zbrachlin, jest II etap kanalizacji, który nie został dokończony; 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i część sieci 
wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie; 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; 
- termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie nr 5 
- termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu,  
ul. Dworcowa 3,5,7,9,11 
- termomodernizacje budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie; 
- zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych  
i zapewnienia dostępu do wody pitnej (zestaw asenizacyjny, agregat prądotwórczy, 
beczkowóz, urządzenia do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej). 
 
Z –ca Wójta E.Musiał – poinformował, że planowane jest 120 szt. przydomowych 
oczyszczalni tj. 30 szt. w ubr., 45 w tym roku i pozostałe w 2015 r., jednak ten okres 
może się skrócić. 
 
Przewodniczący Rady - z tego jak się dowiedział, to również wnioskowana 
„Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego 
w Wólnem” nie została zakwalifikowana, mimo, że został projekt dobrze 
przygotowany. Jednak będzie wnioskował o realizację tego projektu, być może  
w późniejszym terminie znajdą się te środki na realizację. 
 
Wójt – poinformował, że jak znajdą się środki w budżecie, to można wnioskować  
o realizację. 
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Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 
obrady XVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1240              
 

Protokołowała:                       


