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Ad.1 

Otwarcia obrad VIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych, sołtysów oraz  zaproszonych gości .  
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 12 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego 
wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy o wyrażenie 
stanowiska w tym zakresie . 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie VIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o pracach Rady Powiatu. 

a. wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. , 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
a. wystąpienie Wójta Gminy , 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

7. Zmiana Uchwały Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 
na 2007 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 
Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Aleksandrowie 
Kujawskim.       

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

10. Podjęcie uchwały wyrażenia pinii o zamianie gruntów położonych w 
miejscowości Zbrachlin , gm. Waganiec . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały    

12. Zapytania i interpelacje radnych.  
13. Wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad VIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Przewodniczącą Rady – poinformowała , że na wniosek Wójta proponowany 
porządek obrad zmieni swój kształt , gdyż na obecną sesję został zaproszony 
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Janusz Chmielewski , który niestety nie 
potwierdził przybycia , dlatego też proponuje wykreślenie punktu 5 proponowanego 
porządku obrad tj. „Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o pracach Rady 
Powiatu”. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że przez tak długi okres jak Pan Chmielewski jest 
Przewodniczącym Rady Powiatu , jest zapraszany na sesję do Wagańca i nigdy z 
takiego zaproszenia nie skorzystał . Uważa, że jest to lekceważenie Rady Gminy 
Waganiec i bardzo niepoważna sprawa . 
 
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że następna propozycja Wójta to, 
wprowadzenie dodatkowego punktu jako punkt 7 „ Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu administracji 
rządowej,  dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a 
Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych”. 
 
Kolejną zmianą jest wprowadzenie następnego punktu , jako punkt 10 „Podjęcie 
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki” 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie zgłoszone przez Wójta Gminy 
poprawki do proponowanego porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie przyjęła przedstawione 
propozycje zmian proponowanego porządku obrad . 
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Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu radnemu E.Krygrowi. 
 
Radny E.Krygier – złożył wniosek o wykreślenie punktu 11 proponowanego 
porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Waganiec” .  
Uzasadniając tym, że radni te materiały otrzymali kilka dni przed sesją i nie został 
zachowany termin ustawowy ich dostarczenia , a ze względu na to , że jest to dość 
obszerny zasób materiału, a Strategia Rozwoju Gminy zbyt ważna aby ją traktować 
dość pobieżnie i aby radni mogli spokojnie ten materiał opracować . 
Tekst ten jest pisany językiem mało przystępnym, dlatego zgłasza wniosek                        
o wykreślenie tego punktu z porządku obrad . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie propozycję wykreślenia punktu 11  
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec” z 
proponowanego porządku obrad . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za” , 1 głosem „przeciw” i 1 
głosem „wstrzymującym” przyjęła wniosek o wykreślenie z proponowanego 
porządku obrad punktu 11 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Waganiec” .  
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że po przegłosowanych poprawkach 
zmieni się kolejność i treść proponowanego porządku obrad poddała pod 
głosowanie proponowany porządek obrad z  uwzględnieniem przegłosowanych 
poprawek : 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie VIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

a. wystąpienie Wójta Gminy , 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

6. Zmiana Uchwały Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 
na 2007 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 
Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

       7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia 
spraw z zakresu administracji rządowej,  dotyczących utrzymania grobów               
i cmentarzy wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie 
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powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów                    
i cmentarzy wojennych. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Aleksandrowie 
Kujawskim.       

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zamianie gruntów położonych 
w miejscowości Zbrachlin, gm.Waganiec . 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały    

12. Zapytania i interpelacje radnych.  
13. Wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad VIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad . 
 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z VII sesji V kadencji Rady Gminy.  
 
Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został 
przyjęty bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali do 
treści protokołu ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z VII sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół VII sesji V 
kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, następnie 
zaproponowała kandydaturę radnej E.Pietrus . 
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Kandydat Pani Ewa Pietrus  wyraziła zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną Ewę Pietrus . 
 
Ad.5 

Przewodnicząca Rady – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka o przedstawienie  
informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy - poinformował, że w omawianym okresie wydał sześć zarządzeń 
dotyczących Wójta i Gminy , i tak: 
1. Zarządzenie z 30.04.2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 
informacji o realizowanych dochodach i nadwyżce budżetowej oraz braku 
zobowiązań dokumentalnych wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono 
pomocy publicznej . 
 
2. Zarządzenie z 2.05.2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu 
„Najładniejsza posesja 2007r. na terenie gminy Waganiec – w kategorii dom 
jednorodzinny”. 
 
3. Zarządzenie z 28.05.2007r. o powołaniu komisji konkursowej do oceny 
zgłoszonych kandydatów do konkursu „Najładniejsza posesja 2007” . Skład komisji 
oceniającej: Pani Jadwiga Czekała, Pani Marzena Kujawa, Pani Henryka Malinowska, 
Pani Maria Kulińska , Pani Zdzisława Tomczak, Pan Jerzy Kwiatkowski , Pan 
Wojciech Mańkowski, Pan Jerzy Nowak. 
 
4. Zarządzenie z 08.05.2007r. powołanie komisji konkursowej do oceny plakatu pn. 
„Obrona Cywilna wokół nas” . Jest to ogólnopolski konkurs do którego zgłaszają się 
szkoły , był to I etap na szczeblu gminnym. Wybrane prace będą uczestniczyły w 
ocenach na poziomie powiatu, województwa i ewentualnie kraju. 
Skład powołanej komisji : Pan Edward Musiał, Pani Ewelina Oźmina, Pani Iwona 
Marciniak, Pani Magdalena Kozłowska . 
 
5. Zarządzenie z 28.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. I tak 
po stronie dochodów wprowadzono otrzymaną dotację na : 
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (49.812 zł),  
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (16.182 zł), 
- dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę 
socjalną w środowisku (2.957 zł). 
 
Natomiast po stronie wydatków wprowadzono powyższe dotacje, zgodnie z 
przeznaczeniem, ponadto: 
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- dokonano przesunięcia kwoty 2.740 zł w ramach planu finansowego ochotniczej 
straży pożarnej , a dokładnie orkiestry działającej przy zarządzie Gminnym OSP, 
zmniejszając pozycję „zakup materiałów” przy jednoczesnym zwiększeniu o 1.240 zł 
środków na „naprawę sprzętu” oraz o 1.500 zł na „wypłatę diet” członkom orkiestry 
uczestniczącym w trzy-dniowym festiwalu w Niemczech, 
- dokonano przesunięć w ramach środków zaplanowanych na „świadczenia 
rodzinne”. Zmniejszono o 800 zł pozycję „zakup materiałów papierniczych”  do 
„sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” , zwiększając tym samym 
pozycję „szkolenia pracowników” o 500 zł oraz o 300 zł „podróże służbowe”. 
- dokonano przesunięcia środków w ramach kwot zaplanowanych na III Waganiecki 
Festiwal Orkiestr Dętych. Zmniejszając o 500 zł pozycję „wynagrodzenia 
bezosobowe”, również o 500 zł „zakup usług”, zwiększając pozycję „zakup 
materiałów” o 950 zł oraz pozycję „opłaty , składki” o 50 zł. 
 
6. Zarządzenie z 20.06.2007r. zmiana składu komisji dysponującej środkami 
finansowymi przeznaczonymi na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej. 
Zmiana ta wynikła z informacji związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, które 
wytypowały Panią Teresą Niklas jako swojego przedstawiciela . Sugestia ta została 
uwzględniona i  poprzedni członek komisji Pani Katarzyna Szymańska została 
odwołana , a w jej miejsce została powołana Pani T.Niklas. 
Komisja pracuje w obecnym składzie: przedstawiciele Związków Zawodowych 
działających na terenie gminy w oświacie Pani Teresa Niklas (NSZZ „Solidarność”) 
Pan Michał Stróżyński (Zarząd Oddziału ZNP) i przedstawiciel Urzędu Gminy Pani 
Mirosława Bentkowska . 
 
Przy tej okazji poinformował, że przygotował wniosek do Marszałka Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego , który uruchomił środki dofinansowania dotacją 
bezzwrotną „placów zabaw” , jednak nie został on złożony , gdyż przesunie się 
przyjęcie Strategii Gminy Waganiec. Jest to maksymalna kwota o którą można się 
ubiegać 25 tys. zł – wnioskodawca nie wymaga wykazywania środków własnych, 
jednak to nie oznacza , że tych środków własnych gmina  nie musi angażować. 
Urząd Marszałkowski finansuje tylko zakup urządzenia na plac zabaw, natomiast 
zagospodarowanie placu, ogrodzenie terenu i inne należą do zadań gminy. 
Przy potencjalnym dofinansowaniu , operacja taka może się zakończyć do dnia 30 
listopada br.  jest to już II edycja tego dofinansowania. W 2006 r. była prowadzona             
I edycja na terenie województwa i dofinansowanie otrzymały 44 podmioty , w tym 
roku jest kolejna edycja. Jednak wskaźnik dochodowości gminy jest bardzo 
niekorzystny dla naszej gminy , dlatego , że wliczone są wszystkie inwestycje , 
wskaźnik dochodu na mieszkańca , jest w rożny sposób obliczany . Tu Urząd 
Marszałkowski przyjął dla gmin najbardziej niekorzystną wersję. Jednak na stronach 
internetowych są informacje , że gminy protestują przeciwko takim wyliczeniom. 
Rzecznik Marszałka sygnalizował , że zespół monitorujący wskaźniki do pozyskania 
dotacji ,  jeszcze raz oceni w jaki sposób te dochody obliczyć .  
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W tym okresie o czym sygnalizował na poprzedniej sesji odbył się  przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
obejmującą wsie Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz 
stacji zlewnej ścieków dowożonych - wartość: poniżej 60 000 EURO. 
W postępowaniu przetargowym  wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy: 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo Pomocnicze 
ROLWOD ul. Okólna 59, 62-510 Konin, z którą została podpisana umowa. Wartość 
zamówienia brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 129.637,20 zł (słownie sto 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem 20/100 zł). Poinformował, 
że w postępowaniu nie odrzucono żadnej złożonej oferty ani nie wykluczono 
żadnego wykonawcy.    
Natomiast bez postępowania przetargowego zgodnie z pozwoleniem wynikającym z 
ustawy zamówień publicznych „ z wolnej ręki” zakupił 300 ton żużla , również              
„z wolnej ręki” zostały zlecone i wykonane remonty cząstkowe dróg gminnych tj. 
emulsji asfaltowych i gryzów asfaltowych na drogach o pokryciu asfaltowym na 
terenie gminy. 
 
Z zakresu podatków wystawił 13 upomnień, w tym: 4 osobom prawnym oraz                    
9  osobom fizycznym, głównie dotyczy to opłat zaległych . Złożył również wniosek                 
o wpisanie do hipoteki przymusowej na kwotę 36.008,10 zł.  
 
W tym okresie również wydał 21 decyzji pozytywnych , przyznających dodatek 
mieszkaniowy , było ich łącznie 23; 2 decyzje są odmowne w tym: 1 wynikająca z 
zamieszania w postępowaniu, osoba wycofała wniosek o dodatek mieszkaniowy , 
natomiast druga osoba która otrzymała negatywną decyzję nie spełniała warunków 
tej ustawy , decyzja jest  zaskarżona do Kolegium Odwoławczego. 
 
W omawianym okresie wpłynęło 5 podań o umorzenie tego podatku na ogólną 
kwotę 712,50 zł – zostały one pozytywnie rozpatrzone , motywacja ich umorzenia 
wynikała głównie z przyczyn losowych zaistniałych u podatników. 
Wpłynęło jedno podanie o odroczenie płatności podatku , zostało ono pozostawione 
bez rozpatrzenia , gdyż osoba która wnioskowała nie dostarczyła wymaganych 
dokumentów . 
Wpłynęło 5 wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej podatku rolnego z tytułu 
inwestycji w gospodarstwie rolnym. Trzy wnioski do dnia dzisiejszego zostały 
rozpatrzone pozytywnie i przyznano ulgę w kwocie 1913,33 zł , dwa wnioski 
złożone w terminie późniejszym są w trakcie rozpatrywania .  
 
Poinformował, że w ostatnim okresie podjął kilka decyzji kadrowych . Miały one 
miejsce również w Szkole Podstawowej  w Sierzchowie , gdzie w związku z dłuższą 
chorobą Pani Marii Bińkowskiej obecnego dyrektora tej szkoły , zastępstwo 
powierzone zostało nauczycielowi tej szkoły Pani Monice Berkowskiej. 
Również w Urzędzie Gminy w związku z długotrwałym planowanym pobytem w 
szpitalu pracownika Gminnego Centrum Informacji Pani Żanny Kaniuka – na okres 
nieobecności zatrudnił stażystę Pana Sebastiana Łopatowskiego .  
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W związku z wygaśnięciem umowy , wypowiedzeniem trzymiesięcznym 
Kierownika Gminnej Oczyszczalni Ścieków Pana Łukasza Łopatowskiego powierzył 
pełnienie tych obowiązków pracownikowi pełniącemu funkcje inkasenta Panu 
Ryszardowi Zwierzchowskiemu. 
Natomiast na okres próbny obowiązki inkasenta powierzył stażyście Panu 
Krzysztofowi Gapskiemu. 
Również niewielka zmiana nastąpi w sekretariacie Urzędu , w związku z tym , że 
Pani Iwona Marciniak jest chora i sygnalizuje planowane leczenie szpitalne na czas 
określony na jej miejsce jest zatrudniona była stażystka Pani Agnieszka Jaskrowska . 
 
W tym okresie od 01.05.2007 do 31.10.2007 zatrudniono również 8 osób bezrobotnych 
w ramach programu „Praca i środowisko 2007”. 
W ramach czynności administracyjnych wydał decyzję przyznającą osobie 
wnioskującej , posiadającej dziecko niepełnosprawne zwrot kosztów przejazdu syna 
do Zespołu Szkół w Aleksandrowie Kujawskim. Ten obowiązek wynika z ustawy , 
ale indywidualnie rozpatrywany jest na wniosek i przedstawienie odpowiednich 
dokumentów. 
Zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o 
zorganizowanie pięciu miejsc stażu na stanowiska „pracownik administracyjny”. 
Wniosek jest pozytywnie rozpatrzony , w tej chwili trwają prace związane z 
zawarciem umowy o pracę z tymi osobami , a Urzędem Pracy. 
Wydał również decyzję przyznającą pracodawcy dofinansowanie kosztów nauki 
zawodu młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy . Jest to młoda 
kobieta , która ukończyła praktykę. W związku z tym pracodawca zwrócił się o 
zwrot kosztów i otrzymał decyzję pozytywna otrzymując 4.848,46 zł. 
Osoba ta wykształciła się w zawodzie kucharz – gastronom. 
 
Poinformował, że w związku z zakończeniem roku szkolnego , stało się to tradycją 
od kilku lat -  ufundował i wręczył nagrody książkowe , dla dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjum kończących naukę w danej szkole na terenie gminy . 
Kryteria są wysokie , gdyż aby uzyskać taką nagrodę uczeń musi mieć średnią oceny 
minimum 5,0; jednak ku zadowoleniu nagrody te otrzymywali uczniowie , których 
średnia ocen dochodziła do 6,0.  
Analizując sprawy związane z oświatą poinformował, że w ostatnich dniach czerwca 
odbyło się posiedzenie komisji przydzielającej środki finansowe na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. 
Komisja rozpatrzyła wnioski przyznając dofinansowanie 14 nauczycielom, kwota na 
ten cel wyniosła łącznie 7.732,50 zł. Stwierdził, że nie kwestionował ustaleń komisji i 
te dofinansowania zostały wydane. 
W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie komisji dysponującej środkami 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli . W tym okresie wpłynęło 5 wniosków. Komisja 
przyznała wszystkim wnioskodawcom zapomogi , na łączną wysokość 1.258 zł. 
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Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności , w omawianym okresie 
odbyły się rejestracje 3 urodzeń, zawarto 7 małżeństw i zarejestrowano 10 zgonów. 
 Przyjęto zapewnienia na zawarcie związku małżeńskiego 3 par , wydano dowody 
osobiste w ilości 131 osobom . W tym czasie wymeldowało się poza gminę 14 osób , a 
zameldowało się na pobyt stały z poza gminy również 14 osób. Przemeldowanie 
zarejestrowano 20 osobom , na pobyt czasowy z poza gminy zameldowało się 15 
osób , czasowy na terenie gminy z jednego miejsca w drugie  1 osoba . Zgłoszenie 
pobytu czasowego poza gminę zgłosiło 10 osób. Z aktu który wydało USC odpisów 
zupełnych wydano 1 , skróconych 40 , wielojęzycznych 1 oraz udzielono informacji 
adresowych na wniosek w ilości 7 szt. 
 
Przy tej okazji zwrócił się do radnych , sołtysów obecnych na sali o namawianie 
swoich mieszkańców do wymiany dowodów osobistych. Z dniem 1 stycznia 2008 
roku stary dowód osobisty traci ważność . Według przyjętych wyliczeń według 
stanu jaki jest zarejestrowany  na terenie gminy czeka ok. tysiąca osób na taką 
wymianę. 
Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują ważność do dnia 
31 grudnia 2007r. Termin podany w ustawie jest terminem ostatecznym i nie będzie 
przedłużany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste 
będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest  przesunięciem 
terminu wymiany tych dowodów. Wnioski o nowy dowód należy w dalszym ciągu 
składać do 31 grudnia br. Chodzi tylko o to aby osoby, które złożą  dokumenty 
właśnie do końca grudnia, z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na 
wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po l stycznia pozbawione 
możliwości załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości. 
 
W zakresie działu rolnictwa i ochrony środowiska , wydał cztery decyzje o wycięcie 
drzew oraz wystąpił o zgodę na wycięcie drzewa w pasie drogowym drogi gminnej 
w Śliwkowie i otrzymał pozytywną decyzję . Sporządził i zawarł 3 porozumienia na 
rozłożenie na raty podłączenia do kanalizacji sieciowej .  
Powołał wewnętrzną komisję , która oszacowała szkody spowodowane 
przymrozkami . Takich zgłoszeń było 26 i tyle ocen sporządziła komisja , były to 
gospodarstwa sadownicze . Te zbiorcze zestawienia zostały przesłane Wojewodzie , 
z jakim skutkiem niestety nie jest w stanie powiedzieć, czeka na informację. 
Wydał 1 warunek techniczny na budowę przyłącza wodociągowego 2 zaświadczenia 
z zapewnieniem dostawy wody do planowanej budowy budynków mieszkalnych . 
Wydał również 2 pozytywne postanowienia do projektu prac geologicznych wód 
podziemnych w m.Konstantynowo, Sierzchowo. 
Na prośbę lekarza weterynarii w formie kurendy poszły dwa zawiadomienia                    
o dopuszczenie do uboju na terenie gospodarstw cieląt do 6 m-ca życia, świń                     
i drobiu oraz warunku jakie musi spełniać przed tym ubojem i druga informacja o 
warunkach weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania statusu stada bydła wolnego 
od chorób gruźlicy, białaczki i innych. 
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Z zakresu budownictwa wydano 24 wypisy ze studium uwarunkowań i terenu 
gospodarowania przestrzennego , 7 decyzji o podziale nieruchomości 12 decyzji                 
o warunkach zabudowy , wszystkie wydawane decyzje były pozytywne . Wydane 
zostały również dwie decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego na budowę 
elektrowni wiatrowych . Aktualnie w trakcie są trzy postępowania o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy , a 16 postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu celu 
publicznego na budowę elektrowni wiatrowych.  
Został również nawieziony żużel i kamień wapienny w znacznej większości na drogi 
gminne , zgodnie z życzeniem obecnych na sali miejsca były wskazywane przez 
sołtysów. 
Przypomniała również ,o czym sygnalizował  na poprzedniej sesji – został otwarty 
przetarg na sprzedaż tej działki po byłej kotłowni . Był to przetarg nieograniczony , 
który się odbył , zgłosiło się dwóch uczestników jednak w wyniku nie zachowania 
regulaminowych wymogów , czyli braku postępowania – przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym .  
Również w tej chwili wywieszone są zgodnie z ustawą i wolą ustawodawcy na okres 
21 dni ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży , są to 
działki w m.Niszczewy. W najbliższym  czasie po zachowaniu tego terminu                      
i informacji o przeznaczeniu zostanie ogłoszony przetarg na ich sprzedaż. 
 
Z zakresu funkcjonowania działu, który wprowadzony został niedawno                       
tj. stypendia szkolne, socjalne poinformował, że w okresie od 21.04.2007r. – 
19.06.2007r. wypłacone zostały stypendia dla 220 uczniów , na łączną kwotę (m-ce 
luty, kwiecień, maj, czerwiec) 85.244 zł. Część decyzji zostało przyznane na zakup 
podręczników. W porozumieniu z rodzicami, zostało zorganizowane spotkanie z 
przedstawicielami sklepu „Miś”, który miał konkretną listę podręczników – te osoby 
wnioskujące mogły dokonać zakupu i pozostawić fakturę do rozliczenia lub też 
wybrać podręczniki , a Urząd pokrył te wydatki na podstawie wystawionej faktury. 
Odbyło się to w budynku Urzędu , gdyż zostało to wcześniej przygotowane przez 
pracownika , który zrobił rozeznanie po sklepach i hurtowniach i wybrał 
najkorzystniejszą ofertę cenową . Oczywiście nie jest to zadanie gminy, ale chciał 
usprawnić wnioskującym rozliczanie się . A problem taki występuje , gdyż wydał 26 
postanowień na wcześniejsze wnioski o przesunięcie terminu rozliczenia za 
pozyskane wcześniej środki przeznaczone na wypłatę tych świadczeń . Jak do tej 
pory wszyscy wnioskujący o taką formę rozliczenia wywiązują się ze swoich 
obowiązków. 
 
Z zakresu gospodarki komunalnej za nieterminowe wpłaty za wodę i ścieki 
wystosował 18 wezwań do zapłaty , 10 wezwań przesądowych oraz skierował do 
komornika 12 wniosków o wszczęcie egzekucji. 
W tym czasie również na bezskuteczne wezwanie do zapłaty 5 wniosków 
skierowano do Sądu o wydanie nakazu zapłaty. 
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Poinformował również , że w tym okresie o którym jest mowa od 28.04.2007r. – 
25.06.2007r. z ujęcia wody w Starym Zbrachlinie wypłynęło do sieci odbiorców 
34.340 m3 wody . W ostatnich okresach powtarzała się sytuacja z roku ubiegłego, że 
kilka gorących dni powodowało  to, że pobór wody był większy niż 1 tys. m3 wody . 
W tym okresie ilość oczyszczonej ze ścieków wody wyniosła 8.858 m3 , a dowiezione 
ścieki na stację oczyszczalni przyjęto 302 m3 . 
 
Poinformował, że liczba zarejestrowanych przedsiębiorców wzrosła o 3, 9 osób 
wystąpiło o zmianę we wpisie działalności gospodarczej . Dwóch przedsiębiorców 
złożyło wnioski o wykreślenie ich z tej listy. Wydano 20 zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu, w tym: 10 zezwoleń na okazjonalne imprezy , które odbywały się na 
terenie gminy. 
Poinformował, że w sprawach oświatowych złożone zostały 3 wnioski do 
Ministerstwa Edukacji Narodowego wykorzystanie części środków na dotacje z 
rezerwy oświatowej na remonty obiektów w szkołach,  są to szkoły : w Zbrachlinie                  
i Brudnowie. 
Następnie Wójt Gminy zakończył swoją informację prosząc o ewentualne zapytania.  
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań, dokonała zamknięcia 
dyskusji i przeszła do następnego punktu przyjętego porządku obrad . 
 
Ad.6 

Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt dotyczący „zmiana Uchwały Nr IV/24/06                 
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi i patologii społecznej na 2007 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi                      
i Patologii Społecznej” . Poinformowała, że radni wraz z przesłanymi zaproszeniami 
otrzymali projekt uchwały i jeśli są zapytania do jej treści to prosi o zapytania. 
 
Następnie w związku z brakiem zapytań z sali przedstawiła projekt uchwały  
zmieniającej uchwałę Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej na 2007 
rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej (stanowi on zał. nr 2 do 

protokołu)i poddała jej treść pod głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/37/07 
zmieniającej uchwałę Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej na 2007 
rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej - stanowi ona zał. nr 3 do 

protokołu. 
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Ad.7 

Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu 
administracji rządowej,  dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – 
Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań 
dotyczących utrzymania grobów  i cmentarzy wojennych. Poinformowała, że projekt 
uchwały został wyłożony do wglądu przed obradami i jest to punkt który został 
wprowadzony do dzisiejszych obrad . Poprosiła Wójta o przedstawienie 
uzasadnienia  . 
 
Wójt – poinformował, że to porozumienie wpłynęło 2 dni przed sesją i dlatego 
prezentowany materiałów radni nie otrzymali w ustawowym terminie. 
Do tej pory również było realizowane jako zadanie zlecone opieka nad grobami                  
i cmentarzami wojennymi . W ostatnim czasie zmieniło się funkcjonowanie tego 
systemu . Jest to zadanie rządowe względem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego , 
który powierza to zadanie Gminie, która następnie  przyjmie zadania wynikające z 
ustawy w sprawie utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Na realizację 
zadań objętych tym porozumieniem Wojewoda przekazuje dotację w  wysokości 
2.000 zł .Dlatego też wnosi o przyjęcie tej uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady -  w związku z brakiem dyskusji z sali przeszła do odczytania 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z 
zakresu administracji rządowej,  dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Kujawsko – Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie 
Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów  i cmentarzy wojennych – stanowi 

on zał. nr 3/a do protokołu. 

Następnie poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/38/07 w 
sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu 
administracji rządowej,  dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – 
Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań 
dotyczących utrzymania grobów  i cmentarzy wojennych – stanowi ona zał. nr 4 do 

protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady na wniosek radnego S.Szudzika , zarządziła 10 min. przerwę- 
godz. 1100 

 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady godz. 1110 dokonała otwarcia 
następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2007 rok.  
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Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali w przesłanych 
zaproszeniach na sesję,  następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko Skarbnikowi 
Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – dokonała omówienia zmiany w kolejności przedstawionej                     
w dostarczonych  Radzie materiałach na sesję ze zwróceniem uwagi na zmiany 
poczynione w ostatniej chwili tzn. po wtorkowym spotkaniu wszystkich komisji 
Rady Gminy. 
 
W pierwszej kolejności dokona omówienia zmian po stronie dochodów: 
Dział 801 – Oświata i wychowanie - Wojewoda decyzją z dnia 2007-06-01 przyznał 
dotację w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników . Zwrot kosztów 
przysługuje pracodawcy wówczas gdy szkolony u niego uczeń zdał pozytywnie 
egzamin końcowy. 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia - w wyniku przeprowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski otwartego konkursu ofert pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , narkomanii i uzależnień” 
zostało zakwalifikowane do realizacji nasze zadanie pn. „Centrum Wzajemnej 
Pomocy w Wagańcu” . Przyznano na jego realizację kwotę 6.000 zł. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna - Decyzją Wojewody z dnia 2007-06-06 zwiększono 
dotacje celowe w dziale pomocy społecznej o kwotę 21.097 zł, z tego 10.134 zł z 
przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz 10.963 zł jako dofinansowanie 
wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 
 
W dalszej kolejności swojej wypowiedzi przedstawiła zmiany po stronie wydatków : 
Dział 010 – Rolnictwo – na pokrycie kosztów zakupu materiałów do budowy 
nowego odcinka sieci wodociągowej w m.Śliwkowo potrzebna jest kwota 1.000 zł. 
Jest to odcinek ok. 55 m i kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na zakup paliwa do 
gminnej Białorusi. Koszty nowego odcinka zostaną pokryte po połowie przez gminę 
i zainteresowanego mieszkańca. Gmina pokryje koszty wykopu oraz projektu 
technicznego i inwentaryzacji powykonawczej mieszkańca , natomiast całość 
materiałów i robociznę pokryje mieszkaniec. 
 
Dział 700 – Gospodarka komunalna – I etap zadania inwestycyjnego pn. 
„Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej” ma być 
realizowany o czym była mowa na przedwczorajszym spotkaniu komisji w budynku 
położonym w m.Ariany 26 (budynek po WPOZH). Na wykonanie tego zadania 
potrzebna jest kwota 245.000 zł . Źródłem finansowania mają być środki własne (15% 
wartości zadania) oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (85% zadania) . Wykonanie tego zadania pozwoli 
na znaczne zmniejszenie nakładów na ogrzewanie pomieszczeń i w ciągu kilku lat 
powinny zwrócić się poniesione nakłady. 
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Druga zmiana w tym dziale to, przesunięcie kwoty 1.000 zł z poz. zakup energii do 
poz. zakup materiałów w ramach wydatków przewidzianych w tegorocznym 
budżecie dla tzw. SHRO. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna – realizując wniosek pracownika Gminnego 
Centrum Informacji działającego przy Urzędzie Gminy dokonano zwiększenia                   
o 1.000 zł planu finansowego , z przeznaczeniem na zakup tonerów do kolorowej 
drukarki . Funkcjonowanie drukarki jest niezbędne przy obsłudze interesantów GCI. 
Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu na dzisiejszej sesji pn.                 
„ Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej” ma również 
obejmować budynek administracyjny Urzędu Gminy . Na zrealizowanie zadania 
potrzebna jest kwota 155.000 zł . Dotychczasową kwotę 20.000 zł zaplanowaną w 
budżecie na „docieplenie stropu” zwiększono o 135.000 zł . Źródło finansowania 
będzie takie same jak w przypadku budynku w Arianach 15% środków własnych 
oraz 85% pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej .  
 
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik – Przewodnicząca Rady udzieliła głosu 
radnemu E.Krygorwi. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem w sprawie docieplenia stropu, gdyż tam 
były przewidywane pieniądze w wysokości 20 tys. zł na wykonanie tego docieplenia. 
A teraz będzie  dołożone , to  ok. 130 tys. zł. Zwrócił się z zapytaniem  , z czego to 
wynika ? Rozumie , że materiały budowlane wzrosły. 
 
Skarbnik Gminy – zgodziła się z zapytaniem , łączna planowana kwota wynosi 
155.000 zł przeznaczona na termomodernizację obiektów komunalnych                               
i użyteczności publicznej . 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu Z-cy Wójta E.Musiałowi. 
 
Z-ca Wójta – poinformował, że ta kwota 20 tys. zł obejmowała tylko wykonanie 
docieplenia stropu i nic po za tym. 
A tutaj ta kwota proponowana do wykonania o 135.000 zł wchodzi dodatkowo 
wymiana instalacji centralnego ogrzewania na dole budynku (pojawiły się duże 
ubytki wody) dotyczy również ocieplenia tych ścian zewnętrznych , ale nie 
wszystkich, tylko północnej i południowo – zachodniej i oczywiści wykonanie 
obróbek blacharskich. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem jeżeli chodzi o docieplenie budynku w 
Arianach po WOPZH o jakie docieplenie chodzi, gdyż z tego co słyszał to ściany są 
już docieplone. 
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Z-ca Wójta – potwierdził, że ściany są docieplone będzie to docieplenie stropu, 
wymiana okien i wymiana centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody 
użytkowej . 
 
Radny E.Krygier – ponownie zwrócił się z zapytaniem , Gmina jest na rezerwowej 
liście w sprawie pozyskania tej pożyczki – jaka jest szansa , kiedy ewentualnie będzie 
mogło się zmaterializować i kiedy będzie to robione?  
 
Z-ca Wójta – stwierdził, że sytuacja się bardziej skomplikowała , gdyż przy 
rozpatrywaniu wniosków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska                       
i Gospodarki Wodnej miał pieniądze , to jest jeden argument. Drugi argument musi 
być przygotowana dokumentacja i to jest,  dokumentacja  prawie kompletna , 
konieczne jest wykonanie dokumentu audytowego . 
Jednak jest jeden mały problem Wojewódzki Fundusz bierze pod uwagę przy ocenie 
wniosków, czy zadania są wpisane w Strategii, i tak to będzie gminie komplikowało 
po dzisiejszych zmianach. 
Czyli jak został złożony wniosek do 5 lipca br. o dofinansowanie bo to jest tak jak 
informował radnych na spotkaniu wspólnym Komisji Stałych Rady , to do                       
30 czerwca gminy mają promesę. I do tego czasu promesa zapewnia środki do 
pewnej wysokości . Najczęściej tak się zdarza , że w postępowaniach przetargowych 
są ustalane zupełnie niższe ceny, w związku z czym w Wojewódzkim Funduszu 
powstaje rozerwana na ten cel i gmina ma szansę skorzystać właśnie z tej rezerwy. 
Ale jak wspomniał są zagrożenia , wcale nie ma pewności w tej chwili, szanse gminy 
jeszcze dodatkowo spadają . 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że z tego jak rozumie , to jeżeli nie będzie przyjętej 
Strategii , to ten wniosek nie będzie mógł być złożony. 
 
Z-ca Wójta – poinformował, że wniosek może być złożony, ale jest tak jak w 
niektórych przypadkach na rozwój np. boisk gminnych i teraz też jest do 30 lipca br.  
możliwość złożenia wniosku, a tam jest obligatoryjny wymóg , że musi to być 
przynajmniej Plan Rozwoju Lokalnego. A taki Plan gmina ma w ramach Strategii. 
Czyli nawet nie można składać bo wniosek formalnie będzie odrzucony. 
Stwierdził również , że coraz więcej tych pieniędzy się pojawia do pozyskania. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła Panią Skarbnik o kontynuowanie proponowanych 
zmian. 
 
Skarbnik – w dalszej części tego punktu przedstawiła kolejne propozycje zmian po 
stronie wydatków: 
Dział 758 – Różne rozliczenia - dla zbilansowania  wszystkich potrzeb 
rozdysponowano pozostałą kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 4.849 zł. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach 
pismem z dnia 2007-05-28 wniosła o zwiększenie budżetu placówki, z 
przeznaczeniem na zakup 11 biurek pod komputery do pracowni finansowanej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego . Przyznano kwotę 2.349 zł. Jest to ostatnia 
szkoła z naszego terenu , która w ten sposób pozyskała sprzęt komputerowy , sprzęt 
został już zainstalowany w poprzednim tygodniu.  
Również Dyrektor z Niszczew wniosła o zwiększenie budżetu oddziału 
przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej o 500 zł z przeznaczeniem na 
odpis na ZFŚS . 
Środki w kwocie 12.000 zł pochodzące z dotacji przeznaczono zgodnie z dyspozycją 
Wojewody jako zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na wyszkolenie 
młodocianych pracowników . 
Mylnie zakwalifikowane wydatki planowane do poniesienia przez stołówki szkolne 
należy przemieścić z rozdziału 80148 do właściwego 85495. 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia – środki w wysokości 6.000 zł otrzymane od Marszałka 
Województwa zgodnie z uchwałą z dnia 2007-05-24 należy przeznaczyć na realizację 
wnioskowanego zadania tj. „Centrum Wzajemnej Pomocy w Wagańcu” . W ramach 
tego zadania zostanie opłacone wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień. 
W związku z otrzymanym dofinansowaniem o którym przed chwilą wspomniała , 
własne środki zaplanowane na ten cel w kwocie 6.000 zł oraz 500 zł z kwot 
zaplanowanych na adaptację pomieszczeń na potrzeby grup wsparcia, a 
przeznaczonych na umowy zlecenia, należy zgodnie z pismem Przewodniczącego 
GKRPAiPS w łącznej kwocie 6.500 zł przeznaczyć na zakup materiałów koniecznych 
do adaptacji pomieszczeń dla grup wsparcia . 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna – środki w kwocie 10.134 zł przeznaczono na wypłatę 
zasiłków stałych oraz 10.963 zł , jako dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. 
Środniki te pochodzą z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę. 
 
Dział 854 – Świetlice i stołówki szkolne – do tego działu przemieszczono stołówki 
szkolne z dotychczasowego rozdziału 80148 w łącznej kwocie 64.900 zł. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalne i ochrona środowiska – w efekcie 
rozstrzygniętego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej 
II etapu budowy sieci kanalizacyjnej osiągnięto kwotę niższą od zakładanej . 
Pozwala to na wycofanie kwoty 40.000 zł i przeznaczenie jej na realizację innego 
zadania inwestycyjnego tj. termomodernizacji obiektów komunalnych i użyteczności 
publicznej . 
 
W konsekwencji wprowadzonych zmian ulegnie zmianie:  
- załącznik 1. prognozowane kwoty długu, 
- załącznik 2. planowane spłaty zobowiązań, 
- załącznik 3. plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007, 
- załącznik 4. wieloletnie programy inwestycyjne, 
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- załącznik 5. przychody i rozchody budżetu gminy.  
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Skarbnik za udzielone informacje                    
i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – Panią M.Kulińską.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformował, że komisja swoje posiedzenie 
odbyła w dniu wczorajszym i po przedstawieniu przez Panią Skarbnik uzasadnienia 
proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007r., zaopiniowała je pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowi on zał. nr 4/a do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym” 
podjęła uchwałę nr VIII/39/07 zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowi ona 

zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników do Sadu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim.       
Projekt uchwały otrzymali radni w przesłanych materiałach na sesję. Zaproponowała 
trzyosobowy skład tej komisji . 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję trzyosobowego składu komisji . 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o przedstawienie kandydatur do składu 
proponowanej komisji. 
 
Przewodnicząca Rady – zaproponowała kandydaturę radnego M.Dyko . 
 
Radny M.Dyko – wyraził zgodę . I zwrócił się z zapytaniem , na czym będzie 
polegać jego rola jako członka tej komisji ? 
  
Radca Prawny Pani Agnieszka Wiśniewska – stwierdził, że obecnie mija kadencja 
ławników przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. i nie tylko. Rady Gminy 
muszą do końca października br. wybrać z pośród kandydatów , którzy złożą do 30 
czerwca br. swoje kandydatury -  dwóch ławników i złożyć informację do Prezesa 
Sądu w Aleksandrowie Kuj. Komisja po analizie na sesji przedstawi dwóch 
kandydatów, którzy ich zdaniem złożyli najlepsze kwalifikacje,  wynikające z ustawy 
i wówczas Rada wybierze .  
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Zatem ta komisja ma otrzymać od Wójta Gminy te zgłoszenia które do niego zostaną 
złożone i  zapozna się z nimi , zaopiniuje i przedstawi Wysokiej Radzie na najbliższej 
sesji wyniki. 
 
Rady J.Dybowski – zgłosił kandydaturę radnej J.Michalskiej. 
 
Radna J.Michalska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny S.Szudzik – zaproponował kandydaturę radnego E.Krygra. 
Radny E.Krygier – nie wyraził zgody na kandydowanie .   
 
Przewodnicząca Rady – zaproponowała kandydaturę M.Kulińskiej . 
Radna M.Kulińska – nie wyraziła zgody na kandydowanie. 
 
Radny S.Szudzik – zaproponował kandydaturę radnej E.Pietrus. 
Radna E.Pietrus – wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady zamknęła listę zgłoszonych kandydatur i przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników do Sadu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z uwzględnieniem 
zgłoszonych kandydatur – stanowi on zał. nr 5/a do protokołu. Następnie poddała jego 
treść pod głosowanie .  
   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/40/07 w 
sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do 
Sadu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim  -  stanowi ona zał. nr 6 do protokołu. 
 
Ad.10 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w dalszej części porządku obrad dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki . Poinformowała, że projekt uchwały radni otrzymali 
przed obradami , jest on kontynuacją tych przyjętych w dniu dzisiejszym zmian 
budżetowych. 
 
Zwróciła się z zapytaniem, czy są zapytania , czy też uwagi z sali do otrzymanego 
projektu uchwały? 
 
W związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – stanowi on zał. nr 7 do protokołu. 

Następnie poddała jego treść pod głosowanie . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” 
w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę Nr VIII/41/07 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki – stanowi on zał. nr 8 do protokołu. 
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Ad.11 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zamianie gruntów położonych w 
miejscowości Zbrachlin, gm.Waganiec . W materiałach radni otrzymali projekt 
uchwały , poprosiła Wójta o przedstawienie uzasadnienia do tego projektu. 
 
Wójt – poinformował, że jest to kontynuacja tematu , który był wielokrotnie 
dyskutowany na tej sali . Chodzi tu o uporządkowanie terenu wokół stawu w 
Zbrachlinie oraz wykorzystania perspektywistycznie tej działki , która jest 
własnością gminy, a która leży na terenie bardziej odległym niż droga powiatowa.            
I teoretycznie do niedawna się wydawało , że ten wąski pasek za sklepem , to jest 
dojazd do tej działki . Natomiast jak już informował Wysoką Radę , wstępne pomiary 
geodezyjne wykazały, że granice wyznaczone na mapie leżą zupełnie inaczej. Zlecił 
wykonanie faktycznego odtworzenia granic i okazało się , że ta droga dojazdowa do 
działki przy ogrodzeniu SKR-u na mapie wygląda tak, że jest faktycznie na terenie 
wody. 
Podjęte zostały rozmowy z właścicielką działki , która faktycznie przylega do drogi 
krajowej i wyraziła ona zgodę na zamianę gruntów i ten projekt uchwały jest 
konsekwencją tych uzgodnień. 
Wyglądało to będzie tak : ze swojej działki gmina oddaje taki sam pasek gruntu 
przyległy do działki Pani Druzyjskiej i powiększa się działka tej Pani, natomiast ta 
Pani z drugiej strony działki oddaje gminie przy ogrodzeniu Pani Jóźwiak  
wydzieloną działkę jako drogę dojazdową . Droga ta będzie miała 4 m  szerokości. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zamianie gruntów położonych w 
miejscowości Zbrachlin, gm.Waganiec, z uwzględnieniem zapisu z pozytywną 
opinią - stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/ 42/07          
w sprawie wyrażenia opinii o zamianie gruntów położonych w miejscowości 
Zbrachlin, gm.Waganiec – stanowi ona zał. nr10 do protokołu. 

 
Ad.12 

Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt tj. zapytania i interpelacje 
radnych. Udzieliła głosu radnym. 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta , czy te 900 tys. o których 
była mowa podczas planu podłączenia Zbrachlina i Kaźmierzyna do pola 
ściekowego i kanalizacji w gminie , czy to jest to samo , co te 900 tys. zł o którym jest 
mowa na posiedzeniach ZGZK w Aleksandrowie Kuj. przy okazji modernizacji 
segregacji śmieci. 
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Wójt – poinformował, że są to podobne zbliżone kwoty , ale pochodzące                               
i adresowane z innych źródeł i na inne cele. 
ZGZK ma umorzoną pożyczkę  z NFOŚ dotyczącą budowy składowiska w 1997r.            
i tam jest dużo większa kwota , ale pozostała do wykorzystania i przeznaczenia na 
nowy projekt biologiczny , właśnie ta wielkość.  
A teraz jest mowa o naszym umorzeniu wynikającym z nieopłaconych rat za 
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji i dotyczy gminy Waganiec, a nie 
Związku. 
To jest oddzielne finansowanie inwestycja była jako podmiot lokalny, ale 
przeprowadzona przez ZGZK, natomiast finansowanie prowadziły wszystkie gminy 
oddzielnie na swoim terenie. I to o czym mówi się tu, to są pieniądze gminy, 
natomiast tam była mowa o pieniądzach Związku. 
 
Radny K.Rydlewski – podziękował za wyjaśnienie . 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , czy została usunięta usterka na ścianie 
w szkole w Wólnem? 
Jak będzie realizowane to co jest zapisane w budżecie , czyli postawienie wiaty w 
m.Wólne? W pierwszej kolejności należy ustalić miejsce postawienia tej wiaty , 
zbliżają wakacje , jest to odpowiedni czas aby przed rozpoczęciem roku wykonać. 
Poinformował, że po ostatniej wizycie w szkole w Wólnem zauważył duży 
nieporządek w klasach, nie wie kto tam sprzątał, ale tak nie powinno być . Zwrócił 
się również z zapytaniem jaki okres czasu będzie tam zamieszkiwał jeszcze ten Pan. 
Poprosił również o wyjaśnienie odnośnie budowy wiatraków na terenie gminy, jak 
to się przedstawia? 
 
Wójt – poinformował, że jeżeli chodzi o tynk na szkole w Wólnem , to nie został 
uzupełniony , ta łata pozostała . Jeżeli chodzi o porządek w klasach, to generalnie nie 
jest prowadzone częste sprzątanie w tej szkole. To co radny zauważył w klasach, to 
w porównaniu do ubr., można powiedzieć , że jest to porządek . Pozostały szczątki 
niektórych rzeczy, które  nie zostały wywiezione przez ówczesnego dyrektora szkoły 
w Zbrachlinie , który wówczas władał tą szkołą.   Pozostawił on wówczas duży 
bałagan , który został uprzątnięty przez pracowników Urzędu. W chwili obecnej 
pozostały tylko meble i cząstkowe na nich rzeczy. Natomiast generalnie te sale nie są 
udostępnione do użytku . Tylko ta duża sala jest udostępniona na spotkania wiejskie 
i wybory i ona jest w miarę uporządkowana. Pozostałe sale są porządkowane 
doraźnie np. jak harcerze biwakują w tej szkole. Jednak systematycznych sprzątać się 
tam nie przeprowadza i jest to taki skutek. 
Ta impreza plenerowa była organizowana wokół szkoły i dlatego nie przywiązywał 
wagi do porządków w szkole . Natomiast  teren wokół szkoły został 
uporządkowany. 
Jeżeli chodzi o lokatora, to na pewno w najbliższym czasie podejmie działania , które 
spowodują , że to mieszkanie zostanie odzyskane przez gminę. 
Przypomniał , że ponad pół roku Pan Świtalski bo o niego tu chodzi , mieszka tam 
nielegalnie , gdyż wygasła umowa najmu. 
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Jakby było mało tego , to przy okazji tej imprezy plenerowej , doszły skutki uboczne 
o których publicznie nie będzie mówił , jednak one całkowicie dyskryminują dobrą 
wolę tego człowieka za to, że tam mieszka. 
Jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, to mają być dwa kierunki poczynań z 
wiatrakami.  Pierwszy to jest taki na indywidualne wnioski , wiatraki stawiane z 
demontażu , są to takie które już funkcjonują w Wiktorynie . 
Drugi kierunek, który jest w trakcie realizacji , można stwierdzić , że praktycznie 
wszczęto procedurę realizacji bo złożono wnioski o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy tj. jest budowa dużej fermy wiatrowej nie tylko na terenie naszej gminy , 
ale na terenie gminy Raciążek , gminy Nieszawa. To są już duże wiatraki i tych 
zlokalizowanych na naszym terenie jest ok.19 .  Było to sygnalizowane , że jest taki 
zamiar i pośredniczył w tych kontaktach. Ale nie było to jego obowiązkiem                         
i zamiarze , aby współuczestniczyć w naborze tych wniosków. Te zgłoszone punkty 
przekazał zainteresowanej firmie , która była w Urzędzie , natomiast samą 
lokalizację i wskazujących miejsca i działki , które odpowiadają warunkom do 
postawienia takiej elektrowni , wskazywała ta firma  i ona również nawiązywała 
rozmowy z właścicielami poszczególnych działek o warunkach dzierżawy terenu na 
postawienie tych wiatraków. Na chwilę obecną z tego co wie, to większość tych 
umów została podpisana z właścicielami terenów. Poinformował, że 16 wniosków o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpłynęło od firmy która przygotowuje tą 
inwestycję . 
Jeżeli chodzi o korzyść dla gminy , to firma ta zdeklarowała się że przedstawi mapę 
poglądową z określeniem dokładnego położenia tych wiatraków i wówczas będą 
podjęte rozmowy o korzyściach dla gminy i tych niematerialnych w formie 
dotowania instytucji kultury jak np. zespołu muzycznego . Na tym etapie działa 
jeszcze firma deweloperska , która przygotowuje te warunki do inwestycji i w 
momencie zamknięcia ich i uzyskania pozwolenia sprzedaje to firmie , która będzie 
eksploatowała i budowała te wiatraki . Jest to firma z Austrii . I tak wygląda na dzień 
dzisiejszy rola Wójta jako organu administracji samorządowej do wydania decyzji              
i na tym etapie . 
 
W sprawie wiaty głos zabrał Z-ca Wójta E.Musiał i poinformował, że obsługując 
zebranie sołeckie w Wólnem mieszkańcy zobowiązali się do wskazania lokalizacji 
postawienia tej wiaty i do tej pory nie zostało to ustalone. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się do sołtysa Pana W.Kujawy , aby pośredniczył w tych 
ustaleniach z mieszkańcami odnośnie ustalenia miejsca postawienia wiaty dla dzieci 
dojeżdżającej do szkoły. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że nie jest nic mówione o chodniku , który powstaje w 
Zbrachlinie przy Kościele. I tutaj sporo jest poprawiane , czy ma rozumieć , że jest tu 
przekazanie kostki władzom kościelnym , i widzi , że pracownicy Urzędu też tam 
pracują – czy mógłby Pan Wójt ustosunkować się do tego tematu? 
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W jakiej części gmina partycypuje , miło widzieć jak powstaje ten chodnik , ale 
mieszkańcy chcą wiedzieć , a Pan Wójt nic na ten temat nie wspomniał w swojej 
informacji . Stwierdził również , że miło patrzeć jak są inwestycje  prowadzone , a tu 
jest przykład dobrej inwestycji. 
 
Wójt – stwierdził, że nie udzielał informacji w sprawie chodnika , gdyż jako 
inwestycja , to w budżecie gminy nie widnieje .  
Natomiast poinformował, że należy przyjąć sformułowanie , że jest to wspólne 
działanie obywatelskie na rzecz poprawy naszych dróg.  
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że obecnych radnych na sali jest 12 , 3 radnych 
jest nieobecnych, na obradach odbyło się głosowanie. Jak głosowali radni, to wszyscy 
wiedzą – projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy został przesunięty do 
analizy na termin późniejszy . Uzasadnieniem było to, że Rada się nie zapoznała z 
otrzymanym materiałem. Jest to taka książeczka na 69 stron. 
Jednak proponuje , aby radni zebrali się ponownie w jak najszybszym czasie i aby 
każdy się na ten temat wypowiedział , gdyż przyjęcie tej Strategii powinno być 
podjęte, ponieważ gmina nie będzie się rozwijać , tylko cofać. 
 
Radny K.Rydlewski – przypomniał , że radny E.Krygier na początku sesji 
motywował, to przesunięcie tego tematu – „nie – Strategii” tylko „językiem – 
Strategii”. Poinformował, że zacytuje zapisy z tego materiału Strategii, gdyż 
początek jego zdaniem jest nie do przyjęcia i w ogóle wstęp jest nie do przyjęcia , 
gdyż czytał cały przesłany materiał , to jest masa błędów , oczywiście formalnych , to 
nie chodzi o istotę Strategii , ale niestety o jej język. 
Ten język nie jest skierowany do Profesorów wyższych uczelni , tylko niestety do 
ludzi. I tutaj jest taki „passus” w którym cytat: „ Strategia Rozwoju Gminy Waganiec 
ma duże znaczenie dla władz i społeczności lokalnej , proces jej wdrożenia powinien 
być procesem upublicznionym i nie tylko na szczeblu gminnym” – ale niestety tym 
językiem on jako radny nie będzie tego upubliczniał , gdyż przyznał się, że niektóre 
akapity są trudne do zrozumienia. I nie chodzi grupie , która zatrzymała to 
uchwalenie o jej przeciąganie, tylko „uczłowieczenie”. Nawiązał do punktu                       
9 projektu Strategii , gdzie to wygląda to tak , jakby był sklejany z trzech różnych 
materiałów . Początek zdania i jego wypunktowanie nie trzyma się całości. Są 
odnotowane uwagi , powołując się na punkty 11,3; 11.4 - których w ogóle nie ma  . 
Prawdopodobnie chodzi o punkt 10,3; 10,4 . Istotnie , jeżeli mamy uchwalić coś tak 
ważnego jak ta Strategia , to niestety należy popracować nad jej kształtem. I myśli , 
że w ciągu tygodnia Rada powróci, ponownie do tej sprawy.  
 
Radna J.Michalska – poinformował, że w prasie , konkretnie chodzi o Gazetę 
Kujawską pojawił się  artykuł „Pomogą najbiedniejszym” . Głównie chodzi o 
pieniądze jak 10 mln. zł na dokończenie budowy dróg, kanalizacji i doposażenie 
wiejskich szkół. Z czego mogą skorzystać najbiedniejsze gminy z województwa 
Kujawsko – pomorskiego . Chodzi o pomoc bezzwrotną z Urzędu Marszałkowskiego 
– zacytowała tekst tego artykułu. 
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Wójt – poinformował, że już informował na poprzednich obradach gmina nie została 
zakwalifikowana do tych 25 gmin o najniższych dochodach . Jak wcześniej w 
informacji wspomniał , to te kryteria mają być ponownie przeliczone , gdyż obecnie 
przyjmowane wskaźniki ograniczają naszą gminę. I jak to się będzie dalej 
przedstawiać należy czekać na nowe informacje. 
 
Radna M.Kulińska – ponownie poruszyła sprawę pracy nad Strategią , gdyż w 
warsztatach przy jej tworzeniu pracowało 40 osób . Wnosi o ustalenie terminu prac 
rady nad tym materiałem, aby praca ta nie poszła na marne. 
 
Wójt – przyznał racje radnemu K.Rydlewskiemu, co do słownictwa, które się w tym 
materiale znalazło, ale postara się wytłumaczyć dlaczego. 
Oczywiście nie usprawiedliwia to Wójta i Z-cy Wójta oraz Zespołu, który pracował 
przy tym materiale i tego nie zauważył. Ale często były to prace w zespołach i 
wielokrotność tych zapisów powoduje rzeczywiście , że niekiedy sformułowanie 
znalazły się wprost np. sugestii jak ktoś mówił. Zgadza się , że nie powinno to się 
znaleźć , ale przy tak obszernym materiale takie rzeczy się zdarzają. Niekiedy jest 
taki „gornosłowny słowotok” , który można było uprościć. Natomiast , to co radna 
mówiła bez tego dokumentu praktycznie nie mamy szans w najbliższej przyszłości 
startować, po jakiekolwiek środki. 
Stwierdził również, że należałoby się zastanowić nad metodologią działań , bo 
spotkanie się po raz kolejny w gronie i wertowanie tego po kolei jak to sformułować , 
w tak dużym gronie to będzie raczej ciężko złożyć ponownie. 
Nie wie czy radni przyniosą swoje propozycje na to planowane spotkanie , lub będą 
one wcześniej dostarczone , aby można było to wkomponować , to już pozostawia do 
dyspozycji Wysokiej Rady. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że nie wie dlaczego po raz kolejny Rada ma 
dyskutować nad sednem materiału , głównie chodzi tu o spolszczenie tego. 
Stwierdził, że cyt.: „ pamiętacie Państwo kłopoty tłumaczy Polaków ze 
zrozumieniem Prezydenta Wałęsy – to jest dokładnie to tylko w odwrotną stronę i 
tylko o to tu chodzi”.  
Przypomniał, że prace nad Strategią skończyły się w czerwcu ubr. , potem były 
ponowione przy okazji zebrań sołeckich – prowadzone spotkania i konsultacje i 
myśli, że przez te trzy miesiące język polski powinien wziąć górę. 
Dlatego samo poprawienie , uczłowieczenie , spolszczenie tego – to wystarczy, aby 
przedstawienia Radzie do przegłosowania . Myśli , że nie ma sensu dyskutować na 
to , czy droga powstanie w 2012 r. , bo to jest Strategia , czy ona wyprzedzi szkoły, 
czy też szkoły wyprzedzą drogę . Sam uczestniczył w tych pracach tego Zespołu, 
wie, że to były rozmowy burzliwe , kłopotliwe , ale prowadziły do jakiegoś 
wspólnego wypracowanego konsensusu , bez krzywdy z żadnej ze stron. 
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Wójt – stwierdził, że można było pójść bardzo łatwą drogą , poprosić Wysoką Radę                 
o wyasygnowanie pewnej kwoty ok. 20 tys. zł , zlecić firmie , aby ładnym językiem 
napisała tą Strategię, z nierealnymi rzeczami, które by się wkomponowały w temat, a 
jeśli by z kolei napisał coś bardzo rzetelnego , to i tak by Zespół musiał uczestniczyć i 
pozostałe osoby , tak jak to było do tej pory. Zgadza się z radnym , że ten język jest 
trudny – przeprasza za ten fakt. Rzeczywiście skoncentrowano się w ostatnim etapie 
na spójność wszystkich zadań , które zostały założone . Teraz to odbiera tak, że w 
ogóle nie koncentrowano się nad edytorską stroną tego opracowania.  
I tu niestety przedmówcy mają rację, że niektóre słowa są bardzo górnolotne , można 
je przestawić zupełnie w inny sposób, tą słowną część. Jeśli ten termin przyjęcia 
Strategii, czy dyskusji nie będzie odległy, natomiast jeśli odłożone zostanie do 
planowania na następnej sesji , to może to istotnie zaburzyć wcześniejsze działania . 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że po sesji spotka się z Radą i ustali ten 
termin spotkania pracy Rady nad przyjęciem Strategii Rozwoju Gminy Waganiec. 
 
Radny E.Krygier – poinformował, że zupełnie nie rozumie tej dyskusji, zwyczajnie 
było zasygnalizowane , że ten język jest nie do przyjęcia , to dlaczego Rada ma to 
przeredagowywać? 
 
Z-ca wójta  – stwierdził, że nie będzie dyskutował na temat języka , gdyż literatem 
żaden obecny na sali nie był , natomiast chciałby zwrócić na jedno uwagę.                        
W Strategii Powiatowej czy Wojewódzkiej , i w Narodowym Planie Rozwoju Kraju 
funkcjonują precyzyjne określenia i precyzyjne nazwy do poszczególnych działów. 
Wiele z nich zawiera tego typu określenia i nikt się tym nie przejmuje , że ktoś tego 
nie rozumie. Natomiast poprosił o jedno, aby zaproponować tam gdzie są jakieś 
„kurioza” propozycje zmiany do tego tekstu. A jeśli są wątpliwości , to bardzo 
chętnie udzieli wyjaśnień. Jest to właściwe słownictwo do opracowania metryk                  
i obowiązuje takie słownictwo z opracowań naukowców, którzy podają mechanizm 
w jaki sposób się taka metrykę opracowuje.  
 
Wójt – zaproponował, aby w najbliższym tygodniu zwołać sesję nadzwyczajną , bez 
zachowania ustawowych terminów , a przed tym terminem zbierze się zespół 
redakcyjny w małym gronie i wspólnie z pracownikami Urzędu dokona analizy tego 
materiału. Zaproponował, aby radny K.Rydlewski znalazł czas na to spotkanie i 
przedstawienie swoich zastrzeżeń , które wychwycił. 
 
Przewodniczący Rady – zwróciła się do radnych jaka jest opinia do przedstawionych 
propozycji ? , czy radny K.Rydlewski wyraża zgodę uczestniczyć w pracach nad 
zmianą zapisów w tym materiale dotyczącym  Strategii. 
 
Rada Gminy przychyliła się do propozycji Wójta . 
 
Radny K.Rydlewski – wyraził zgodę , aby uczestniczyć w pracach nad tekstem 
Strategii. 
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Radny S.Szudzik – przypomniał , że Wójt w informacji nawiązał do zakupu 300 ton 
żużla -  na jakie drogi zostało to rozwiezione? 
 
Z-ca Wójta – stwierdził, że z uwagi na małą ilość nie starczyło na wszystkie drogi , 
żużel został rozwieziony na drogi w m.Konstantynowie, Nowym Zbrachlinie, 
częściowo na Przepust i Ariany . 
 
Przewodnicząca Rady – dokonała zamknięcia dyskusji i na wniosek radnej E.Pietrus 
zarządziła 10  min. przerwę – godz. 1350 
 
Ad.13 

Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady – godz.1400 i  dokonała 
otwarcia punktu dotyczącego wolnych wniosków i udzieliła głosu wszystkim 
obecnym na sali. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że zbliża się okres żniw , a droga nadwiślańska jest 
zarośnięta – wnosi o  jej uporządkowanie , dlatego też zgłoszenia tego wniosku do 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 
 

Stwierdził również, że droga gminna od Wólnego  do Włoszycy (dolne Wólne) , jest 
też bardzo zarośnięta – wnosi o uporządkowanie przejazdu na tej drodze. 
 
Wójt -  zaproponował , aby wniosek był skierowany do wszystkich dróg 
powiatowych. 
 
Następna sprawa jest również kierowana do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, 
gdyż został skradziony znak drogowy „uwaga na drogę z pierwszeństwem 
przejazdu”, na skrzyżowaniu przy figurce w Wólnem. Wnosi o ponowne 
postawienie znaku na drodze powiatowej od szkoły w m.Wólne. 
 
Złożył również wniosek , aby sołtys Wólnego W.Kujawa poczynił starania do 
ustalenia miejsca postawienia wiaty dla dzieci dojeżdżających do szkoły. 
 
Radny S.Szudzik – wnosi o postawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości 
Sierzchowa , od strony Niestuszewa, Raciążka, Wagańca  . 
Następny wniosek o postawienie znaku „ograniczenie prędkości” na drodze od 
Wagańca do Sierzchowa. 
 
Wójt – poinformował, że znak informacyjny z nazewnictwem miejscowości 
automatycznie informuje o ograniczeniu prędkości na drodze. 
 
Radny S.Szudzik – wnosi o wyrównanie drogi i nawiezienie żużla na drodze od 
krzyża do posesji Pana Parysia , w m. Sierzchowo. 
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Sołtys Bertowa P.Kuliński – poinformował, że na skrzyżowaniu w Plebance rosnące 
drzewo całkowicie zasłania widoczność , od strony Włocławka . 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – zwrócił się z  zapytaniem , czy rolnicy 
którzy nie mają ubezpieczonych upraw , a poniosą straty , czy mogą liczyć na ulgę w 
podatku? 
Zwrócił się z apelem , a zarazem prośbą , aby na początku roku zaprosić 
przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej PZU , w celu uzyskać informacje , co można 
ubezpieczyć w rolnictwie i za jaką stawkę? 
Poruszył również sprawę prowizji za pobrany podatek , gdyż kiedyś jak były wpłaty 
w gminie , czy u sołtysa , to całą prowizję otrzymywał sołtys . Obecnie jeśli ktoś 
wpłaca w kasie Urzędu prowizja od tych wpłat się nie należy sołtysowi. Rozumie , że 
podatki  rosną , ale obowiązki sołtysów wzrosły po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. Wnosi do Rady o rozważenie tej sprawy. 
 
Sołtys Sierzchowa J.Czekała – zgłosiła uszkodzoną lampę w m.Sierzchowo przy 
posesji sołtysa. 
Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj – zgłosiła również lampę do naprawy w m.Wiktoryn 
przy posesji sołtysa. 
 
Sołtys Wólnego W.Kujawa – zgłosił naprawę lampy za posesją sołtysa w kierunku 
Plebanki . 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu sekretarza obrad Panią E.Pietrus. 
Sekretarz obrad – przedstawiła zgłoszone wnioski z VIII sesji V kadencji Rady 
Gminy . 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  
1. usunięcie zarośli na drodze nadwiślańskiej oraz na pozostałych drogach 
powiatowych – wniosek kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych, 
2. ponowne ustawienie w miejscowości Wólne skradzionego znaku „uwaga na drogę 
z pierwszeństwem przejazdu” – wniosek kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych, 
  
- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika  
3. ustawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości Sierzchowo (od strony 
Raciążka, Niestuszewa, Wagańca) , 
4. wyrównanie i nawiezienie drogi żużlem w miejscowości Sierzchowo od figurki do 
posesji Pana Parysia. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego  
5. rozważenie przez Radę Gminy sprawy doliczania prowizji sołtysom od wpłat 
podatkowych uiszczanych w kasie Urzędu Gminy. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Sierzchowa J.Czekałę. 
6. naprawa lampy ulicznej w miejscowości Sierzchowo przy posesji sołtysa. 
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- wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryna W.Sobieraj. 
7. naprawa lampy ulicznej w miejscowości Wiktoryn przy posesji sołtysa. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Wólnego W.Kujawę. 
6. naprawa lampy ulicznej w miejscowości Wólne za posesją sołtysa w kierunku 
miejscowości Plebanka . 
 

Ad.14  

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
VIII  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1450               
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