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Ad.1 

Otwarcia obrad XVII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych  
i zaproszonych gości: Wójta Gminy Piotra Marciniaka, Skarbnika Gminy Danutę Roszko. 
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 – 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 budżetowych. 
 
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 XVII 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. Zamknięcie XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady – przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie uchwały do 
porządku obrad – stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 

„ Wniosek o wprowadzenie uchwał do Rady Gminy  
Na podstawie art.20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o umieszczenie  
w porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy Waganiec projektu uchwały:  

 



Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości 
zabudowanej budynkiem strażnicy OSP położonej w Plebance, – jako punkt 6 
proponowanego porządku obrad sesji”. 
 
Wójt - poinformował, że Spółdzielcza Agrofirma Plebanka chce przekazać nieodpłatnie 
ten grunt ze strażnicą gminie, wcześniej był pewien, że była już uchwała w sprawie 
przeniesienia tego gruntu na rzecz gminy, jednak się mylił. 
 

 

Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad przyjęciem propozycji Wójta do 
porządku obrad. 
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną propozycję 

Wójta do porządku obrad. 

 

1. Otwarcie XVII 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 nieodpłatne przyjęcie nieruchomości 
zabudowanej budynkiem strażnicy OSP położonej w Plebance. 

7. Sprawy różne, bieżące.  
8. Zamknięcie XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad z uwzględnioną poprawką. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady M.Dyko przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radna H.Malinowska zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
 

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

radna Ewę Pietrus. 
 

 



Ad.4 

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 Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu 
uchwały. 
 

Wójt – powodem, w którym prosił o tak pilne spotkanie radnych jest przeniesienie kwoty 
z jednej pozycji w drugą pozycję, jej rozdzielenie, jest to kwota 28.299 zł, tj. z jednej 
pozycji zrobiły się dwie pozycje. To jest jedyna zmiana w tym projekt budżetu, jest to 
potrzebne, aby zamknąć ten temat i ruszyć z przetargami. 
 
Przedstawił uzasadnienie do uchwały: w nawiązaniu do uzgodnień poczynionych  
w dniu 17 lutego 2012 r. pomiędzy przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz gminy Waganiec dotyczących 
realizowanego zarówno w ramach PROW 2007-2013 jak i w ramach projektu pn. 
„Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-
pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015" zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, 
Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany" dokonano w celu ułatwienia rozliczeń finansowych jego 
podziału na dwa podprojekty: 
 

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy 
Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany" (zmniejszając wartość planowanych 
nakładów o 28.299 zł, zadanie realizowane w latach 2010-2012), 

2. „Budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 
137 W miejscowości Kaźmierzyn" (wprowadzając kwotę 28.299 zł, zadanie 
realizowane w roku 2012). 

Uległo tym samym zmianie planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego, co do kwot obejmujących poszczególne zadania, nie zmieniając kwoty 
dofinansowania ogółem. 

 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję, i stwierdził, że rozmawiał z Wójtem nt. 
termomodernizacji obiektów gminnych, że są jakieś obawy, prosi o przedstawienie tej 
sprawy. 
 
Wójt – poinformował, że rozmowa dotyczyła Studium jest opracowana zmiana strategii 
Studium zagospodarowania przestrzennego, gmina jest na etapie po ocenie Powiatowego 
Zespołu Urbanistycznego, i jest on pozytywny. I w tej chwili wpływają oceny innych 
instytucji i organów, które są zobowiązane do opiniowania nad projektem zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska złożył zastrzeżenia, a jednym z zastrzeżeń jest 
właśnie planowa termomodernizacja obiektów gminnych, i o tym Przewodniczący 
rozmawiał: 



 
Cyt: „przy zapisach dotyczących planowanych termomodernizacji obiektów 

niezbędne jest wyartykułowanie, iż niewłaściwie prowadzone remonty i ocieplenia 
budynków wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je 
zasiedlających, mogą naruszać przepisy cyt. ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie 
przyczyniać się do zmniejszania populacji gatunków chronionych takich, jak jerzyk 
„Apus apus”, którego liczebność spada w ostatnich latach”. 
 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji, przedstawił projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 
rok 2012 - stanowi on zał. nr 4 do protokołu. Poddając ją pod głosowanie.  
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/89/12 
zmieniającą uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2012 - stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad.5 

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. 
Udzielił głosu Pani D.Roszko – Skarbnik Gminy. 
 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że zmiany dotyczą uaktualnienia i doprowadzenia 
do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2012 w związku z jej zmianami na obecnej 
sesji Rady Gminy. 

W związku z wyodrębnieniem z dotychczasowego zadania pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn  
i Ariany" kolejnego pn. „Budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 
201/13, 85/1, 83/4, 137 w miejscowości Kaźmierzyn" (realizowanego w roku 2012) 
zmniejszono o 28.299 zł wartość nakładów na przedsięwzięcia ujmowane w WPF. 
Uległo tym samym zmianie planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
co do kwot obejmujących poszczególne zadania, nie zmieniając kwoty dofinansowania 
ogółem. 
Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość zarówno przychodów, rozchodów jak  
i wyniku budżetu w poszczególnych latach. 
 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 
Zwrócił się z zapytaniem, te kanaliki, przeprowadzenie, jak to wygląda? 
 
Wójt – stwierdził, że w myśl powszechnej definicji, jest to połączenie sieci głównej do 
granicy działki danej posesji. 
 
 



Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknął dyskusję,  
i przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Waganiec na lata 2012-2017– stanowi on zał. nr 6 do protokołu. 

 
Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012-2017.  
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/90/12 w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012-

2017- stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad.6 
Przewodniczący Rady – poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali przed 
obradami sesji w sprawie następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem 
strażnicy OSP położonej w Plebance. 
Udzielił głosu Wójtowi Gminy. 
 

Wójt Gminy – poinformował, że Spółdzielcza Agrofirma w Plebance wyraziła wolę 
przekazania nieodpłatnie nieruchomości zabudowanej budynkiem, który pełni funkcję 
remizy OSP Plebanka.  

Wolę przekazania potwierdziło uchwałą z dnia 4 marca 2011 r. Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni Agrofirmy Plebanka. Jednym z zadań własnych 
samorządu gminnego jest zapewnienie utrzymania szkolenia i zapewnienia gotowości 
bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Z powodu zapewnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Plebance warunków do 
statutowej działalności zasadne jest przyjęcie proponowanej nieruchomości. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
 

W związku z brakiem dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem 
strażnicy OSP położonej w Plebance – stanowi on załącznik nr 8 do protokołu. 
Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  
 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/91/12  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości zabudowanej 

budynkiem strażnicy OSP położonej w Plebance – stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Ad.7 

Przewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący spraw różnych, bieżących. 
 
Radny M.Grzegórski – poinformował, że droga natryskowa w m. Kolonia Święte, jest do 
poprawy utworzyły się wyrwy na całej długości tej drogi, wnosi o zgłoszenie tej sprawy 
do wykonawcy. 
 
 



Wnosi również o zawiadomieniu sołtysa, czy radnego o tych naprawach, aby byli obecni  
i dopilnowali tego. 
 
Radny P.Kosik – zgłosił sprawę wydziału budownictwa w tut. Urzędzie, chodzi  
o sprawy organizacyjne tego pokoju. Ponieważ jest tam problem nieobecności Pani 
Kozłowskiej, pracownika wydziału budownictwa. W związku z tą sprawą zwracali się do 
niego mieszkańcy Sierzchowa i nie tylko, którzy mają zastrzeżenia do zasady 
funkcjonowania i obsługi interesantów. 
Wiadomo jest, że 80% petentów przychodzących do gminy, to korzysta z tego pokoju  
Nr 12 i sekretariatu Urzędu. Tam pracownicy mają tyle obowiązków, teraz przyszło 
odśnieżanie. Pan Mańkowski odbiera masę telefonów przyjmuje interesantów, sam był 
świadkiem tej sytuacji, jest to ogrom pracy i niestety większość ich nie jest załatwiona. 
Uważa, że nie można na jednego pracownika tyle obowiązków nakładać, gdyż ma on też 
osobiste sprawy, gdyż ma troje małych dzieci, a jedno najmłodsze jest bardzo chore  
i przebywa w szpitalu w Łodzi. Obawia się, że przy tym obciążeniu może również się stać 
coś ze zdrowiem tego Pana, jest on na skraju wyczerpania. 
Uważa, że należy pomyśleć i usprawnić pracę w tym wydziale, gdyż terminy załatwiania 
spraw nie są dotrzymywane. 
 
Wójt – stwierdził, że radny ma rację, we wszystkich szczegółach, jest to duże obciążenie 
dla Pana Mańkowskiego, powinien już iść na urlop w miesiącu listopadzie na 2 m-ce.  
Nie poszedł, nie z tego powodu, że ma, aż tak dużo pracy, tylko z powodu mimo 
wszystko, złej organizacji pracy na swoim stanowisku. Teraz oczywiście nie może go 
wysłać na urlop, gdyż został sam w tym wydziale. 
Pozostała sprawa stanowiska, poprosił o przypomnienie dyskusji nad projektem budżetu 
i jego założeniach. Wówczas wspomniał o potrzebie utworzenia nowego stanowiska 
pracy, proponował te zmiany, jednak radni nie podejmowali dyskusji, a on sam nie 
nalegał. Skutek jest taki, że w skali Urzędu Gminy ubyły dwie osoby, a trzecia w GOPS. 
Poradził sobie z nieobecnością dwóch osób, jednak stanowisko wydziału budownictwa 
przystwarza dużo problemów wszystkim. Pani Kozłowska przynosi tygodniowe 
zwolnienia lekarskie, mimo, że będzie to dłuższa nieobecność, i nie może zatrudnić 
nikogo na zastępstwo, gdyż tworzyłby etat przy tej sytuacji.  
Jest to problem, który musi być rozwiązany i na pewno tak się stanie, tylko prosi o trochę 
cierpliwości.     
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, czy byłaby możliwość utworzyć nowe 
stanowisko pracy w tut. Urzędzie. Jest tu w gminie bardzo dużo pracy. 
 
Wójt – poinformował, że przybywa coraz więcej obowiązków, a pracowników jest mało,  
a w tej chwili nawet ubyło. 
 

Radna E.Pietrus – poinformowała, że chcąc przyjąć osobę, która by przyjęła obowiązku 
po Pani Kozłowskiej, to niestety fachowiec nie przyjdzie, gdyż Urzędnicy tu bardzo mało 
zarabiają.  
Zwróciła się z zapytaniem, czy byłoby to sensowne, aby w dniu dzisiejszym złożyć 
wniosek o utworzenie nowego stanowiska pracy w tut. Urzędzie? 
Pyta się, gdyż jak nie ma pieniędzy, to ten wniosek będzie bezsensowny. 



Wójt – stwierdził, że jest problem ze środkami finansowymi i będzie ten wniosek bez 
realizacji. 
Może Rada Gminy pozwoli Wójtowi, żeby miał przyzwolenie Rady, aby poszukać  
i przygotować przesunięcie budżetowe na stworzenie tego stanowiska i że Rada Gminy 
wówczas będzie za jego utworzeniem. 
 
Radny R. Zwierzchowski – poinformował, że uzyskał od Pana Musiała informację, że ten 
odcinek chodnika ma 440 m2 długości, to jest ok.130 zł za 1 m2, czy to nie jest za dużo? 
Jest takie jego wrażenie, że wykonujący te prace chcą gminę wykorzystać. 
 
Przewodniczący Rady – również stwierdził, że jest to za duża kwota i zwraca się do 
Wójta o przedstawienie kosztorysu i wyliczenia finansowego za to wykonanie. 
 
Radny M. Skowroński – poinformował, że w m. Plebanka do sklepu było włamanie, 
dlatego wnosi o postawienie lampy oświetleniowej tam przy sklepie i aby paliła się ona 
całą noc. 
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że on również otrzymał taki sygnał od 
mieszkańców. 
 
Wójt – stwierdził, że można taką lampę zamontować, ale wszystko kosztuje, czy radni 
wskażą skąd wziąć taką kwotę. 
 
Radny W.Stefański – zwrócił się z zapytaniem, gdzie zostały przestawione pojemniki do 
segregacji śmieci?, były poprzednio przy sklepie we Włoszycy. 
Obecnie miały być ustawione przy remizie OSP we Włoszycy. 
 
Wójt – poinformował, że zostały one zabrane, gdyż jest nowy właściciel tej działki przy 
sklepie, przesunął je na obrzeże tej działki i kazał je zabrać. 
 
Ad.8 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął obrady 
XVII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1130              
 

Protokołowała:            



str. 8 

 

 


