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Ad.1 
Otwarcia obrad VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych oraz  zaproszonych gości . Powitała również Radnego Powiatowego Pana 
Macieja Włocha, Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. Pana 
Stanisława Hryciuka, Kierownika Posterunku Policji w Nieszawie Pana Mariusza 
Lipigórskiego. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 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 VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z  V i VI  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2006 roku . 

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. , 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

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

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 170 i nr 
171 położonych w miejscowości Niszczewy.       

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  
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9. Podjęcie uchwały wyrażającej opinię o powołaniu Straży Międzygminnej . 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Wagańcu za 
rok 2006. 

a. wystąpienie pracownika GCI Pani Żanny Kaniuka 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 
2006. 

a. wystąpienie Kierownika Biblioteki pani Eweliny Oźmina 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wagańcu za rok 2006. 

a. wystąpienie Kierownika GOPS  Pani Małgorzaty Szatkowskiej, 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

13. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. przeciwdziałania 
alkoholizmowi i patologii społecznej z działalności GKPA i PS za rok 2006. 

a. wystąpienie Pełnomocnika GKPA i PS Pana Edwarda Musiała, 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2006 rok. 
a. wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Pani Moniki Bierzyńskiej , 

15. Przyjęcie sprawozdań Komisji  Stałych Rady Gminy za 2006 rok. 
a. wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy , 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy : 
a. sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, 
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2006 r., 
c. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za 

2006 rok , 
d. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e. opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 
f. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 

2006 rok , 
g. głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy. 
17. Zapytania i interpelacje radnych.  
18. Wolne wnioski. 
19. Zamknięcie obrad VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Radny J.Nowak – zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu jako punkt 7 
tj. „Kontynuacja budowy drogi Osiedlowej z funduszów gminy Waganiec – opinia” 
Uzasadniając tym, że na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 25.04.07 r., 
jednogłośnie została podjęta decyzja o podjęciu dalszych prac związanych z budową 
drogi Osiedlowej ze środków znajdujących się w budżecie tj. kwoty ok.117 tys. zł. 
Od ponad roku jest zakupiona kostka , część drogi została wykonana , natomiast 
część drogi nie, gdyż zabrakło środków . W budżecie jest zaplanowane 117 tys. zł na 
zakup materiałów jak i na wykonawcę . Jak wcześniej wspomniał kostka jest już 
zakupiona i składowana po byłej kotłowni w Wagańcu . Uważa , że nie ma co liczyć 
na środki unijne , gdyż jak zna zdanie części radnych , którzy twierdza , że należy 
poczekać i składać wnioski o pozyskanie środków unijnych- to twierdzi, że nie ma 
na co czekać przez okres najbliższych lat , gdyż w tym okresie będą budowane drogi, 
ale nie gminne i rozpocznie się budowa stadionów . Przecież z tego co się słyszy , to 
nawet wieloletnie starania o budowę tamy na Wiśle skończyło się na niczym, mimo 
tak dużego zagrożenia dla ludzi. 
W związku z powyższym składa taki wniosek z propozycją do wprowadzenia pod 
obrady w dniu dzisiejszym. 
 
Radny E.Krygier – złożył wniosek o uchylenie tej propozycji – wniosku radnego 
J.Nowaka i nie wprowadzanie go do porządku obrad . Z tego względu , że należy się 
skupić nad tym , co jest dla rady najważniejsze tj. budowa kanalizacji i wszystkie 
środki muszą być przeznaczone właśnie na to , zwarzywszy , że zadłużenie z roku 
na rok będzie coraz większe. W tym roku jest 470 tys. zł , w przyszłym roku będzie 
880 tys. zł , a później będzie ok. półtora miliona. Jeżeli będzie się rozrzucać 
pieniądze, nie skupi się na tym , co jest do rady ważne , zwarzywszy , że 900 tys. zł 
„wisi” , nie może być „odwieszką” jeżeli się nie wywiąże Rada Gminy z zadania 
jakie zostało nam położone , to te 900 tys. zł będzie mieć Rada dodatkowo do tej 
spłaty – należy się skupić na tym , co najważniejsze. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że jest materiał zakupiony, prace zostały rozpoczęte, to 
jak ma to wyglądać , że się chodzi po pół chodniku, który jest zrobiony , a druga 
połowa jest nie skończona . Jak Pan Krygier to sobie wyobraża , jak by miał tam 
mieszkać i chodzić ? Wnosi o przegłosowanie jego wniosku i radnego Krygera , i 
wówczas będzie wiadomo jaka została podjęta decyzja. 
Radna E.Pietrus – przypomniała radnemu, że ta kwota 117 tys. zł , to nie jest 
wydzieranie nikomu tych środków , to jest zaplanowane w budżecie z takim 
przeznaczeniem jaki został złożony wniosek. A że ta droga Panu Krygrowi się nie 
podoba  - to jest nie istotne ! 
Pieniądze te które zostały wydane na tą drogę zostały dobrze spożytkowane – mimo, 
że się to niektórym nie podoba ! 
Droga jest , materiały drożeją i będą jeszcze droższe i należałoby skończyć to co 
zostało zaczęte. Wnosi również o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez 
radnego J.Nowaka. 
 



 
4 

Radny E.Krygier – poinformował, że wnosi również , aby nie przedłużać , tylko 
przegłosować te dwa wnioski. 
 
Radny P.Wiatrowski – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik – czy to 
zadłużenie tak będzie wyglądało jak przedstawił Pan Krygier? Gdyż słyszy się , że 
one narastają w 100% co roku? 
 
Skarbnik Gminy D.Roszko – poinformowała, że nie rozumie jakie 900 tys. zł , co 
roku jest do spłaty 450 tys. zł , a przez kolejne lata po 500 tys. rocznie . Chyba , że 
raty są liczone z odsetkami , ale rata jest 450 tys. do spłaty. 
 
Radny P.Wiatrowski – stwierdził, że tak zabrzmiało jakby gmina nie zamierzała 
spłacać tych długów , tylko raty narastały , na kolejne lata . 
 
Radny E.Krygier – poinformował, że w materiałach radni otrzymali te informacje i 
są tam takie zapisy spłat 472 tys. zł w 2007 r. , w 2008 r. 888 tys. zł . 
 
Skarbnik Gminy – w założeniu , że zostanie wzięty kredyt w roku bieżącym na 
realizację tej drogi – to wtedy będzie 500 tys. zł plus kanalizację, plus część tej drogi, 
plus odsetki – to wychodzi ta kwota 900 tys. zł. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że nie wiadomo jak będzie z tą kanalizacją, jak ona w 
kosztach będzie się zamykała – dlatego naprawdę proponuje , aby się skupić na tym , 
co jest najważniejsze i aby nie rozrzucać tych pieniędzy. 
 
Wójt – poinformował, że przysłuchuje się dyskusji i nie chce przesądzać sprawy, 
jednak Rada Gminy głosując za jednym , czy drugim wnioskiem podejmuje decyzję, 
czy wykonuje się tą drogę w ramach własnych funduszy które posiada się w 
budżecie , czy też pozostają te fundusze czekając na potencjalne możliwości 
pozyskania ich z zewnątrz. I to co Pan radny Krygier mówi , w tym ostatnim 
przypadku będzie i tak funkcjonowało , bo z jakiegokolwiek źródła nie ma innych 
możliwości, jak przedstawione.  Nawet jeśli otrzyma się zapewnienie , że będą te 
środki unijne – to i tak droga musi być wykonana za własne pieniądze , Rada będzie 
zmuszona wziąć kredyt, tego nie uniknie, co najwyżej po zakończeniu inwestycji, po 
zwrocie pieniędzy zmniejszy się ta część którą otrzymamy w formie dotacji , 
natomiast całości dotacji nie ma! . I można z tego co się przedstawia stwierdzić , że w 
najbliższych latach nie ma szans na pozyskanie tych środków. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił uwagę, że jeżeli jest takie stwierdzenie , że nie ma szans 
na dofinansowanie , to on uważa , że od samego początku nie było takich szans i 
rozpoczęcie budowy tej drogi było błędem! Jeżeli droga jest rozpoczęta i dalsza jej 
budowa przekreśla dalsze szanse na pozyskanie tych środków , bo gdy złożyłoby się 
wniosek po zakończeniu budowy , to i tak nie otrzymałoby się tych środków z 
zewnątrz. 
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Uważa , że należy się skupić na tym, co najważniejsze , żeby 900 tys. które „wisi” nie 
zostało „odwieszone” . Oszczędności o których mówi się jeżeliby były tak jak było to 
robione w poprzednich latach były cięcia robione i się okazało , że deficyt który miał 
wynosić 156 tys. zł okazało się , że nie było , a była nadwyżka 265 tys. zł dlatego, 
powtarza , że należy się skupić na tym , co najważniejsze , oszczędzać pieniądze , a 
nie je odrzucać . Jeżeli ktoś rozpoczął tą drogę , to niestety trzeba poczekać , bo 
najważniejsza jest analiza . Do 2008 roku jest termin pierwszy do wykonania tej 
kanalizacji . Jeżeli już chodzi o dofinansowanie , to należy myśleć o tej właśnie 
kanalizacji i składać wnioski w br. , a jeżeli nie  w tym , to w 2008r. i do tej inwestycji 
się przygotować – takie jest jego zdanie! 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przeszła do głosowania nad 
zgłoszonym wnioskiem przez radnego J.Nowaka tj. wprowadzenie dodatkowego 
punktu do porządku obrad – jako pkt.7 „ Kontynuacja budowy drogi osiedlowej z 
funduszy Gminy Waganiec - opinia” 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 11 głosach „za”, 2 głosach „przeciw’ i 2 
głosach „wstrzymujących” przyjęła wprowadzenie dodatkowego punktu do 
porządku obrad . 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad z  
uwzględnieniem przegłosowanej poprawki : 
 

1. Otwarcie VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z  V i VI  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2006 roku . 

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. , 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

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

7. Kontynuacja budowy drogi Osiedlowej z funduszów gminy Waganiec – 
opinia. 

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 sprzedaży niezabudowanych działek nr 170 i nr 
171 położonych w miejscowości Niszczewy.       

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

10. Podjęcie uchwały wyrażającej opinię o powołaniu Straży Międzygminnej . 
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a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w Wagańcu za 
rok 2006. 

a. wystąpienie pracownika GCI Pani Żanny Kaniuka 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 
2006. 

a. wystąpienie Kierownika Biblioteki pani Eweliny Oźmina 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wagańcu za rok 2006. 

a. wystąpienie Kierownika GOPS  Pani Małgorzaty Szatkowskiej, 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

14. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. przeciwdziałania 
alkoholizmowi i patologii społecznej z działalności GKPA i PS za rok 2006. 

a. wystąpienie Pełnomocnika GKPA i PS Pana Edwarda Musiała, 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji.   

15. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2006 rok. 
a. wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Pani Moniki Bierzyńskiej , 

16. Przyjęcie sprawozdań Komisji  Stałych Rady Gminy za 2006 rok. 
a. wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy , 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy : 
a. sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, 
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2006 r., 
c. opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za 

2006 rok , 
d. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e. opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej, 
f. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 

2006 rok , 
g. głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy. 
18. Zapytania i interpelacje radnych.  
19. Wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad VII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 13 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”  
przyjęła proponowany porządek obrad . 
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Ad.3 
Przewodnicząca Rady –  przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z V i VI sesji V kadencji Rady Gminy.  
 
Poinformowała, że protokoły zostały wyłożone do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z ich treścią – dlatego też zaproponowała, aby zostały 
przyjęte bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje lub też 
uwagi z sali do treści protokołu ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z V i VI sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły z V i VI 
sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. wybór 
Sekretarza Obrad jako prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, następnie 
zaproponował kandydaturę radnej E.Pietrus . 
 
Kandydat Pani Ewa Pietrus  wyraziła zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 14 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym”  przyjęła na Sekretarza Obrad radną Ewę Pietrus . 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady – powitała przybyłych gości: Komendanta Powiatowego 
Policji w Aleksandrowie Kuj. Pana Stanisława Hryciuka, Kierownika Posterunku 
Policji w Nieszawie Pana Mariusza Lipigórskiego i poprosiła o zabranie głosu i 
przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 
2006 roku. 
 
Komendant Powiatowy Policji – poinformował, że Gmina Waganiec jest 
obsługiwana przez Posterunek Policji w Nieszawie – tutaj w ocenie Policji jest średni 
poziom bezpieczeństwa. Zaprezentuje cyfry, liczby odnośnie przestępczości , jednak 
zdaje sobie sprawę, że nie cyfry i liczby są miarą bezpieczeństwa, ale społeczne 
odczucie do tego co się dzieje w gminie i jak to jest odbierane przez mieszkańców . 
Aneks do sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Nieszawie za rok 2006 
na terenie Gminy Waganiec – stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Generalnie poza przestępstwami przeciwko mieniu sytuacja nie jest zła i ta 
wykrywalność jest na więcej niż przyzwoitym poziomie , natomiast jeśli chodzi o 
kradzieże i kradzieże z włamaniami jest nie lepiej , ale to nie odbiega od tego co 
dzieje się w całym powiecie i od tego co się dzieje w województwie , czy kraju. 
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Przestępstwa przeciwko mieniu są przestępstwami dość powszechnymi dotyczą 
najczęściej mienia samo-zabezpieczonego , nie dozorowanego i pomimo składanych 
wysiłków nie zawsze jest Policja w stanie te sprawy wykryć – zatrzymać sprawców i 
udowodnić im działalność przestępczą . Zebranie dowodów i postawienie człowieka 
przed sądem wymaga szeregu zabiegów , zbierania informacji i tutaj nie zawsze 
odnosi się sukcesy, dlatego trzeba mieć dowody , aby postawić człowieka przed 
Sądem , a to bardzo wnikliwie weryfikuje Prokuratura . Głównie są to przestępstwa 
przeciwko mieniu i bez wsparcia obywateli, i bez większego zabezpieczenia Policja 
tak do końca sobie we wszystkim nie poradzi. Generalnie przestępczość w kraju 
przez ostatni rok spadała , było mniej notowanych przestępstw , było mniej 
przestępstw takich zwykłych powszechnych , kryminalnych. Nie mniej jednak ta 
tendencja się odwraca , mamy do czynienia (jeżeli chodzi o powiat aleksandrowski) 
ze wzrostem . Otrzymuje się więcej zgłoszeń , przerabia się więcej tych postępowań. 
Jeżeli chodzi o postępowania przygotowawcze w Nieszawie jest dwóch 
dochodzeniowców. 
Generalnie oni większość tych spraw dochodzeniowych z terenu gminy prowadzą, 
natomiast są sprawy o bardziej skomplikowanym charakterze , które prowadzi 
Komenda w Aleksandrowie Kuj. 
Jeśli chodzi o działalność prewencyjną , to jest właśnie chyba to po czym 
społeczeństwo ocenia Policję. Jeśli chodzi o postępowania przygotowawcze ze 
względu na swój skomplikowany charakter i to że tych postępowań stosunkowo jest 
niewiele. Największą bolączką taką zgłaszaną przez obywateli w różnego rodzaju 
sondażach , czy opiniach jest chuligaństwo , są przekroczenia przepisów ruchu 
drogowego, drobne przekroczenia przeciwko mieniu , spożywanie alkoholu w 
miejscach publicznych oraz awantury po spożyciu alkoholu. 
Poinformował, że nie wykrywalność jest przedmiotem oceny, tylko sprawność 
działania szybkości interwencji i profesjonalizm , czego do końca nie jest pewien. 
Dlatego , że nie zawsze policjanci ze 100% profesjonalizmem działają i to wynika z 
różnych względów , z braku środków , z braku ludzi i z braku czasu oraz 
odpowiedniego przeszkolenia. Jest w tej chwili w Komendzie Powiatowej osiem 
wakatów i oczekuje szczególnie na młodych ludzi, którzy podjęli trud tej służby. W 
tej chwili nabór przyjmowania dokumentów jest do 19 maja i nie ma granicy 
wiekowej, jeśli chodzi o zadeklarowanie gotowości do służby. W skali kraju zdarzają   
się osoby które zgłaszają się w wieku  40 lat i więcej . Nie wie czy jest to kierunek 
słuszny , czy też nie jemu się wypowiadać . Najpowszechniejszą przeszkodą w 
werbowaniu są testy psychologiczne, które zatrzymują wielu młodych ludzi, gdyż w 
większości to oni składają akces przyjścia do policji i te testy mają się zmienić w m-cu 
lipcu, ale jak to będzie , to się okaże. 
Jest to jedna z nielicznych służb , która po prostu podczas działania zgodnie z 
prawem może pozbawić człowieka życia i tutaj jest ten problem odpowiedzialności 
za czyn policjanta . Zaapelował do obecnych jeśli mają , znają osoby które chciałyby 
wstąpić do tak ciężkiej służby, to zaprasza do zapoznania się z tym, co należy złożyć. 
Na dzień dzisiejszy Posterunek Policji w Nieszawie jest obsadzony w 100%, ale z 
końcem miesiąca jeden z Policjantów przechodzi na emeryturę na własna prośbę.  
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I w tym momencie zwalnia się miejsce na Posterunku Policji i na pewno minie trochę 
czasu nim zostanie wdrożony nowy policjant , który w pełni zastąpi tego 
dzielnicowego , który odchodzi. 
Na zakończenie poinformował, że jeśli są pytania , to służy informacją. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że wspomniał Pan Komendant , iż dzielnicowego 
już nie ma , w jakim czasie Komenda zabezpieczy , aby gmina miała tego 
dzielnicowego? 
Jakie działania podejmuje Policja w sprawie dewastacji znaków drogowych i 
przystanków autobusowych? Poruszył również sprawę terenu Aleksandrowa Kuj. , 
gdzie był świadkiem jak dzieci 13-14 lat przebywają na ulicach miasta w godzinach 
200   -  3 00 w nocy , i co oni robią? Oczywiście można przyjąć , że  są to potencjalni 
złodzieje, którzy okradają samochody. 
 
Komendant Powiatowy Policji – stwierdził, że jeśli chodzi o obsadę etatową , to stan 
taki jaki został , taki jest , tzn. liczba policjantów się zmniejsza i są duże braki. W 
momencie jak dzielnicowy odejdzie na emeryturę podejmie kroki, aby pozyskać 
pracownika do przeszkolenia na dzielnicowego lub przesunie dzielnicowego z 
innego rejonu. 
Pracuje nad zmianą struktury Posterunku w Nieszawie , pracuje tam dwóch 
dochodzeniowców , którzy zajmują się pracą dochodzeniową, wykrywczą i ta praca 
tak wygląda jak mówią cyfry, nie jest za dobrze. W sumie postępowań 
przygotowawczych nie jest zbyt dużo z terenu trzech gmin. I można by było pokusić 
się o przeniesienie tych postępowań do Ciechocinka , czy Aleksandrowa Kuj. A w 
miejsce tych dochodzeniowców dać policjantów prewencji tych pierwszego kontaktu 
i o tym myśli , jednak musi się to spotkać z akceptacją jego przełożonych w 
Bydgoszczy. 
I tak jak przedmówca wspomniał z dewastacją przystanków autobusowych , znaków 
drogowych nie do końca Policja daje sobie radę. Wiele tych czynów dokonywanych 
jest pod osłoną nocy i tak jak dokonują ich dorośli , tak i również dzieci. I to jest to , 
że generalnie nie ma zakazu , aby dzieci w nocy przebywały na ulicy , jest to 
pewnego rodzaju patologia . Gdyż co rodzic na to, że dziecko w tych godzinach 
przebywa poza domem i włóczy się po ulicach , jest to niewydolność rodzicielska . 
Wielokrotnie są one zatrzymywane i odwożone do domów, ale z marnym skutkiem . 
Informacja idzie do sądu i do opieki społecznej , jednak te wszystkie działania nie są 
tak skuteczne , aby to zjawisko zlikwidować . Jeśli chodzi o kradzieże różnego 
rodzaju , jest to plaga , w tej chwili jest to  największa grupa spraw jakimi się zajmuje 
policja. Nasilone są służby , gdzie występują większe przestępstwa jednak nie może 
zabezpieczyć wszystkich miejsc , gdzie dochodzi do przestępstw. Wiele czynów 
które są przestępstwami , wywodzą się od alkoholu, jednak nie wyeliminuje się 
wszystkich przejawów tej patologii, jednak w miarę możliwości jest to w małym 
stopniu eliminowane . Często namawia swoich policjantów , aby kierowali wnioski 
w takich przypadkach do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działających przy gminie  o leczenie odwykowe. 
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Nie jest dobrze jeżeli chodzi o sprawy z wykryciem przestępstw i wykroczeń 
przeciwko mieniu i to jest na uwadze, natomiast jest to problem , że nie można 
pochwalić się wysoką i zadowalającą wykrywalnością. 
 
Radna M.Kulińska – zwróciła się do Komendanta o zorganizowanie na terenie 
gminy przeszkolenia w sprawie udzielenia pierwszej pomocy. 
 
Komendant Powiatowy  Policji – stwierdził, że ze swojej strony jak najbardziej , 
jednak nie do końca ze strony fachowej , bo to medycy powinni prowadzić te 
szkolenia „pierwszej pomocy”. Ten problem można przedstawić w stronę straży 
pożarnej , gdyż oni mają na wyposażeniu sprzęt do tego jak tej pomocy faktycznie się 
udziela. Zgadza się , że ta wiedza powinna być powszechna. 
 
Wójt – poinformował, że przysłuchując się tym informacją pozwoli sobie na chwilę 
refleksji. W 1995 roku na skutek działań samorządu powstał Komisariat Policji w 
Wagańcu, zapewnienie ówczesnego Komendanta było takie, że w związku ze 
wzmożeniem bezpieczeństwa powstaje ten Komisariat. Oczywiście samorząd 
poniósł wszystkie koszty z adaptacją pomieszczenia wg. projektu budowlanego z 
Policji. Po kilku latach po kolejnej reformie otrzymał zawiadomienie , że likwiduje się 
Komisariat z uzasadnieniem takim samym „ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców i racjonalizacji służby Policji tworzy się jednostki większe , bardziej 
mobilne” i Komisariat zniknął. 
Stworzono Posterunek Policji dla trzech gmin: Wagańca, Raciążka, Nieszawy . Jakby 
zsumować z tych gmin obsadę , to oczywiście się zmniejszyła i w tej chwili jest 
czterech czynnych policjantów, a pozostały tylko wakaty. Wakaty były zawsze przez 
ten okres zmniejszały się i zwiększały , ale nie były obsadzane .Jednak wygląda to na 
to , że nikomu nie zależy , aby je zlikwidować i obsadzić fizycznie pracownikiem , 
gdyż jest tak wygodniej . Komendant Wojewódzki ma wówczas możliwości 
nagradzania pracowników , i stwierdził , iż przypuszcza, że te pieniądze na to są . 
Zwrócił się z zapytaniem do Pana komendanta , czy ten punkt dzielnicowych tak 
faktycznie jeszcze funkcjonuje? 
Często są wspólnie z Policją prowadzone akcje „cytrynka , jabłuszko” organizowane 
przez szkołę, gdzie dzieci ze szkoły w Zbrachlinie wspólnie z Policją nagradzają lub 
każą kierowców. Teren tam przy szkole jest szczególnie niebezpieczny i dlatego 
prosi o częstsze patrole w tym rejonie . 
Poinformował, że w okresie letnim , szczególnie w wolne dni od pracy pojawia się 
dużo motocykli i skuterów na terenie gminy Waganiec , kierowcy Ci  robią sobie 
wyścigi rajdowe po drogach i osiedlach , dlatego też prosiłby o patrole . 
 
Komendant Powiatowy Policji – poinformował, że jeśli chodzi o trasy drogi 
powiatowej i gminnej , to ma świadomość , że zaczyna się okres wyścigów motocykli 
tzw. piratów drogowych. Policja również w tym okresie przesiada się na motocykle            
i będą się nasilać patrole pod tym kątem. 
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Pieniądze z wakatów nie są do wykorzystania , tutaj na miejscu, ani nie są do 
wykorzystania przez Komendanta Wojewódzkiego , dlatego kampania jeśli chodzi o 
nabór toczy się intensywnie , gdyż jeśli są wakaty i można je zapełnić ludźmi, to te 
pieniądze się dostaje. Natomiast jeśli nie ma ludzi , a są pieniądze przewidziane na 
wakaty , to są one zabezpieczone do Komendy Głównej. Dlatego chce te wakaty 
zapełnić. 
Jeśli chodzi o punkt interesantów w Wagańcu , to może powiedzieć , że jest on 
przydatny, ale jeśli samorząd ma inne plany odnośnie wykorzystania tego 
pomieszczenia do czegoś innego , to należy się nad tym zastanowić . A dla 
dzielnicowego może wygospodarować inne pomieszczenie. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – zasygnalizował, że na odcinku drogi krajowej w 
m.Brudnowo samochody nabierają dużej prędkości nie zważając na znaki , a jest w 
tym miejscu skrzyżowanie i zjeżdżając tam jest bardzo niebezpiecznie . 
 
Radny P.Wiatrowski – poinformował, że taka sytuacja jest również zjeżdżając z 
drogi krajowej w m.Michalin i w m.Zbrachlin . 
 
Komendant Powiatowy Policji - trwa wiosenna lustracja dróg , czy kwestia 
oznakowania , czy technicznych urządzeń na drodze – takie zbiorcze uwagi są 
przekazywane do Zarządu Dróg . Obecnie posiada trzy słupy na fotoradary , będą 
umieszczone na drodze krajowej Nr 1 , w tych miejscach , gdzie jest najbardziej 
niebezpiecznie . Czeka na Generalną Dyrekcję Dróg , na zamocowanie tych słupów i 
wówczas otrzyma z Komendy Wojewódzkiej fotoradary do zamontowania. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali , podziękowała gościom 
za przybycie i udział w sesji. 
 
Następnie na wniosek radnych zarządziła 15 min. przerwę – godz. 1200 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady – godz.1220  i poprosiła Wójta 
Gminy P.Marciniaka o przedstawienie  informacji Wójta Gminy z pracy w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy - poinformował, że w dniu 21 marca 2007 roku odbyło się ostatnie  
zebranie sołeckie w związku z wyborem sołtysa i w dniu 24 kwietnia br. spotkał się z 
nowo-wybranymi sołtysami kadencji 2007/2011 i sołtysami poprzedniej kadencji w 
celu wręczenia podziękowań i nominacji . 
Następnie przedstawił informację dotyczącą wyborów sołeckich : 
- w sołectwie Bertowo sołtysem został wybrany Pan Kuliński Paweł , w skład Rady 
Sołeckiej weszli : Pani Przeździęk Renata, Pani Sobolewska Beata, Pan Tomaszewski 
Krzysztof, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 91, obecnych 
na zebraniu było 20 ; 
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- w sołectwie Brudnowo sołtysem został wybrany Pan Kołowrocki Mieczysław, w 
skład Rady Sołeckiej weszli : Pan Miniszewski Krzysztof, Pan Malicki Krzysztof, Pan 
Świderski Tadeusz, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 173, 
obecnych na zebraniu było 32 ; 
- w sołectwie Józefowo sołtysem została wybrana Pani Kułakowska Henryka, w 
skład Rady Sołeckiej weszli : Pan  Bzdręgowski Jerzy, Pan Hołtyn Wiesław, Pan 
Gradowski Zbigniew, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 
173, obecnych na zebraniu było 32 ; 
- w sołectwie Kol. Święte sołtysem została wybrana Pani Tomczak Zdzisława, w 
skład Rady Sołeckiej weszli : Pan Olejnik Henryk, Pani Wycichowska Halina, Pan 
Grzegórski Marcin, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 83, 
obecnych na zebraniu było 25 ; 
- w sołectwie Konstantynowo sołtysem został wybrany Pan Wiwatowski Jacek, w 
skład Rady Sołeckiej weszli :Pan Dylewski Stanisław, Pan Rudyk Leszek, Pan 
Bierzyński Ryszard, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 
106, obecnych na zebraniu było 16 ; 
- w sołectwie Michalin sołtysem została wybrana Pani Gronowska Janina, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pan Kotrych Marian, Pan Marszewski Dariusz, Pani 
Michalska Jadwiga, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 107, 
obecnych na zebraniu było 31 ; 
- w sołectwie Niszczewy sołtysem został wybrany Pan Jóźwiak Tadeusz, w skład 
Rady Sołeckiej weszli :Pan Kłos Jan, Pan Ćwikliński Józef, Pan Wyborski Mirosław, 
wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 186, obecnych na 
zebraniu było 20 ; 
- w sołectwie Plebanka sołtysem została wybrana Pani Woźniak Zofia, w skład Rady 
Sołeckiej weszli :Pan Kaluziński Tadeusz, Pani Rafińska Irena, Pan Wyciechowski 
Kazimierz, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 253, 
obecnych na zebraniu było 26 ; 
- w sołectwie Przypust sołtysem został wybrany Pan Jaskrowski Jan, w skład Rady 
Sołeckiej weszli : Pan Kopyłowski Edmund , Pan Kurdubski Maksymilian, Pan 
Budny Jarosław, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 68, 
obecnych na zebraniu było 8 ; 
- w sołectwie Sierzchowo sołtysem została wybrana Pani Czekała Jadwiga, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pan Przęździęk Zdzisław, Pan Szymański Stanisław, Pan 
Sobczak Krzysztof, Pan Jargiło Władysław, wybory odbyły się w II turze , 
uprawnionych do głosowania 225, obecnych na zebraniu było 25 ; 
- w sołectwie Siutkowo sołtysem został wybrany Pan Urbański Jerzy, w skład Rady 
Sołeckiej weszli :Pan Kurdubski Włodzimierz, Pan Kulpa Henryk, Pan Jagodziński 
Kazimierz, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 102, 
obecnych na zebraniu było 29 ; 
- w sołectwie Szpitalka sołtysem został wybrany Pan Szopa Grzegorz, w skład Rady 
Sołeckiej weszli : Pan Stefański Mariusz, Pani Kaźmierczak Katarzyna, Pani 
Kaźmierczak Wiesława, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 
66, obecnych na zebraniu było 16 ; 
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- w sołectwie Śliwkowo sołtysem został wybrany Pan Małecki Krzysztof, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pani Kotrych Agnieszka, Pan Wyciechowski Czesław, Pan 
Mamrot Jan, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 113, 
obecnych na zebraniu było 9 ; 
- w sołectwie Wólne sołtysem został wybrany Pan Kujawa Wacław, w skład Rady 
Sołeckiej weszli :Pan Wojciechowski Henryk, Pani Ścisła Maria, Pani Góralska Anna, 
wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 89, obecnych na 
zebraniu było 14 ; 
- w sołectwie Włoszyca sołtysem został wybrany Pan Marciniak Eugeniusz, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pan Stefański Wacław, Pani Marciniak Bernadetta, Pan 
Wendykowski Tomasz, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 
124, obecnych na zebraniu było 26 ; 
- w sołectwie Wójtówka sołtysem został wybrany Pan Łopatowski Lesław, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pani Łopatowska Ewelina, Pani Łopatowska Arleta, Pani 
Dyko Zofia, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 48, 
obecnych na zebraniu było 13 ; 
- w sołectwie Wiktoryn sołtysem została wybrana Pani Sobieraj Wanda, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pani Chruścińska Henryka, Pan Wiśniewski Adam, Pani 
Wiśniewska Barbara, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 
119, obecnych na zebraniu było 39 ; 
- w sołectwie Kaźmierzyn sołtysem został wybrany Pan Dybowski Jerzy, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pan Makowski Andrzej, Pani Ochocińska Elżbieta, Pan 
Wiśniewski Eugeniusz, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 
278, obecnych na zebraniu było 18 ; 
- w sołectwie Waganiec sołtysem została wybrana Pani Pietrus Grażyna, w skład 
Rady Sołeckiej weszli : Pan Nowak Jerzy, Pani Głowacka Elżbieta, Pan Kowalczyk 
Stanisław, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 326, 
obecnych na zebraniu było 21 ; 
- w sołectwie Waganiec (osiedle) sołtysem została wybrana Pani Gajdzińska 
Bernadeta, w skład Rady Sołeckiej weszli : Pan Grzanka Wojciech, Pan Tomaszewski 
Teofil , Pani Kwiatkowska Irena, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do 
głosowania 340, obecnych na zebraniu było 35 ; 
- w sołectwie Stary Zbrachlin sołtysem został wybrany Pan Nowakowski Roman, w 
skład Rady Sołeckiej weszli : Pani Pietrus Anna, Pani Nowińska Renata, Pani Gapska 
Anna, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 48, obecnych na 
zebraniu było 12 ; 
- w sołectwie Nowy Zbrachlin sołtysem została wybrana Pani Szudzik Honorata, w 
skład Rady Sołeckiej weszli : Pan Herba Piotr, Pan Rozwora Bogdan, pan Macieja 
Piotr, wybory odbyły się w I turze , uprawnionych do głosowania 165, obecnych na 
zebraniu było 56 ; 
- w sołectwie Zbrachlin sołtysem została wybrana Pani Malinowska Henryka, w 
skład Rady Sołeckiej weszli :Pani Kołtońska Anna, Pan Butlewski Marek, Pani 
Drużyńska Jadwiga, wybory odbyły się w II turze , uprawnionych do głosowania 
204, obecnych na zebraniu było 56 ; 
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W omawianym okresie wydał dziesięć zarządzeń : 
- w dniu 14 marca 2007 roku Zarządzenie Nr 14/07 w sprawie : zmian w 
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Waganiec przyjętym Zarządzeniem 
Wójta Gminy nr 22A/05 z dnia 20 czerwca 2005 roku .  
Nadaje się nowe brzmienie § 5 punkt 2.4 w części dotyczącej : „Pełnomocnik ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi , Narkomanii, Przemocy w Rodzinie i Patologii 
Społecznej” na „Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii , Przemocy w Rodzinie i Patologii Społecznej” 
Nadaje się nowe brzmienie § 12 punkt 7 podpunkt 7.1” 
7.1.Pełnomocnik/cy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii,    

Przemocy w Rodzinie i Patologii Społecznej . 
       Do pełnomocnika należy w szczególności: 

1) Przeprowadzenie analizy problemów alkoholowych na terenie Gminy oraz 
opracowanie programów dla zmniejszenia ich rozmiarów, 

2) Przygotowanie wspólnie z Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu 
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 
Społecznej . 

3) Bieżąca koordynacja i realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki , 
4) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych , narkotykowych, przemocy w 
rodzinie itp., 

5) Koordynacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej, 

6) Nadzór nad działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i 
członków ich rodzin dotkniętych przemocą . 

 
- w dniu 19 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie zmian w składzie 
Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej: 
1) odwołanie ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Patologii Społecznej w Wagańcu Pana Wojciecha Szafrańskiego starszego aspiranta 
z Posterunku Policji w Nieszawie. 
2) powołanie do składu GKRPAiPS w Wagańcu Pana Zbigniewa Marciniaka 
detektywa zespołu ds. kryminalnych z posterunku Policji w Nieszawie . 
 
- w dniu 19 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie uruchomienia stałego 
dyżuru Wójta Gminy Waganiec od dnia 19 marca br. do godz.1230.   
 
- w dniu 19 marca 2007 r.  Zarządzenie Nr 8/07 w sprawie odwołania stałego dyżuru 
Wójta Gminy Waganiec z dniem 19 marca br. od godz. 1500  
 
- w dniu 23 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 19/07 w sprawie udzielenie poręczenia 
spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez stowarzyszenie „Partnerstwo dla 
ziemi Kujawskiej” z/s w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 25.000 zł. 
 



 
15 

- w dniu 10 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie udzielenia 
upoważnień kierownikowi GOPS w Wagańcu do prowadzenia postępowań w 
sprawach ustalenia, przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych , w tym do 
wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Wchodzi w życie od dnia 
podpisania  z mocą obowiązującą od 2 kwietnia 2007 roku. 
 
- w dniu 19 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie organizacji systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach . Dotyczy pozyskiwania informacji                           
o zagrażających zdarzeniach , monitorowania zagrożeń i szybkiego ostrzegania                  
i alarmowania zagrożonej ludności . Traci moc zarządzenie nr 8/2002 z dnia 27 
grudnia 2007r. 
 
- w dniu 19 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 22/07 w sprawie organizowania 
systemu wczesnego wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Waganiec. 
Dotyczy organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi ze 
stosunkiem środków rażenia, klęskami , klęskami żywiołowymi, awariami obiektów 
technicznych, skażeniami i zakażeniami, powodziami, pożarami itp. 
 
- w dniu 25 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie wprowadzenia 
zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu 
Gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych . Wchodzi w życie od dnia 
podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 
 
W dniu 24 kwietnia br. została przeprowadzona kontrola kompleksowa w zakresie 
realizacji zadania zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności                 
z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Zarządzania 
Kryzysowego w Bydgoszczy , kontrola wypadła na ogólną ocenę dobrą. 
 
W omawiany okresie ogłosił dwa zamówienia publiczne :  
1. dotyczy „ Opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami obejmującą wsie Ariany, Kaźmierzy, Nowy Zbrachlin, Waganiec i 
Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych”.  
Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.20. 
W postępowaniu złożono 5 ofert, które zostały odrzucone , a następnie postępowanie 
unieważniono. W najbliższym czasie w portalu Urzędu Zamówień Publicznych 
ogłoszony zostanie drugi przetarg nieograniczony . 
2. dotyczy  „ Dostawy 700 Mg kruszywa wapiennego (mieszanki wapiennej) frakcji 
0-31,5mm do remontu cząstkowego dróg gminnych. Wspólny słownik zamówień 
(CPV) – 14.21.00.00. 
W postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa wpłynęły 2 ważne oferty z 
których została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowego Franciszek Żywiczyński z Krzywosądzy Gmina Dobre. 
Wartość zamówienia brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 36.722,00 zł (słownie 
trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 00.100 zł) – 52,46 zł/Mg. 
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Umowa została podpisana 5 kwietnia 2007 roku. Termin wykonania do 15 maja 2007 
roku. 
W tym okresie zostały dokonane trzy zakupu z wolnej ręki , a dotyczyły : około 300 
Mg żużla do remontu cząstkowego dróg gminnych . Zakup w ramach oszczędności 
przy zakupie kruszywa wapiennego. Realizacja począwszy od 15 maja oraz remonty 
cząstkowe dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych przy użyciu 
recyklera. Realizacja począwszy po 21 maja br. 
 
W omawianym okresie od dnia 5 kwietnia 2007r. wypłacone zostało stypendium 
szkolne dla 221 uczniów za miesiąc marzec w łącznej kwocie 13.325,00 zł. 
Wysokość wypłaconego stypendium zróżnicowana była od wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie stypendysty. 
W I kategorii stypendium przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka 
rodziny do 150 zł , kwota maksymalna stypendium miesięcznie 65 zł , w tej kategorii 
zakwalifikowano 77 wniosków. 
W II kategorii stypendium przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego członka 
rodziny do powyżej 150 zł do 250 zł , kwota maksymalna stypendium miesięcznie    
60 zł , w tej kategorii zakwalifikowano 80 wniosków. 
W III kategorii stypendium przy średnim dochodzie miesięcznym na jednego 
członka rodziny powyżej 250 zł do kwoty ustalonej w art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o 
pomocy społecznej, kwota maksymalna stypendium miesięcznie 55 zł , w tej 
kategorii zakwalifikowano 64 wnioski. 
Wydane zostały 4 postanowienia przesuwające termin przedstawienia dokumentów 
o poniesionych wydatkach związanych z procesem edukacyjnym. Pozyskano 
dodatkową kwotę dotacji celowej w kwocie 98.554 zł na pomoc materialną dla 
uczniów , środki te zostaną rozdysponowane do końca roku szkolnego . 
 
W zakresie rolnictwa od 9 marca do 20 kwietnia br. wydał 14 decyzji na wycięcie 
drzew, 1 zezwolenie na uprawę maku – na areale 1,0ha, wydał 2 zapewnienia 
dostawy wody do planowanych budynków mieszkalnych.  
Wydał również 6 warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. 
Wyrażono zgodę na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków z 
rozsączem, która jest niezbędna do dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. 
Zakupiono ze środków GFOŚ i GW 1000 szt. sadzonek jednorocznych sosny. Wydał 
6 postanowień wyrażających pozytywna opinię w przedmiocie przedłożonego 
„Projektu prac geologicznych ujęcia wód podziemnych w miejscowościach : 
Józefowo, Przepust i Michalin – dla użytkowników gospodarstw rolnych .   
 
W tym okresie mieszkańcy gminy zostali powiadomieni w sposób zwyczajowo 
przyjęty w postaci kurend o: 
- zasadach zapobiegania zakażeniom wirusem ptasiej grypy oraz przekazano 
wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
- wprowadzeniu nowej płatności zwierzęcej , o którą ubiegać się mogą posiadacze 
trwałych użytków zielonych i bydła lub owiec lub kóz , lub koni. 
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- zarządzeniu Prezesa AR i MR o terminie do którego można składać wnioski o 
kredyt na odtwarzanie produkcji rolnej ( w tym kredyt suszowy), 
- możliwości składania wniosków o przyznanie dopłaty do kwalifikowanego 
materiału siewnego dla gospodarstw dotkniętych suszą. 
 
W zakresie budownictwa wydał : 
- 7 wypisów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Waganiec, 4 postanowienia opiniujące podział 
nieruchomości, 1 decyzję o podziale nieruchomości, 1 decyzję o rozgraniczeniu 
nieruchomości, 4 decyzje o warunkach zabudowy – wszystkie uwzględniające 
wnioski stron. 
Wszczęto 5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Na podstawie uchwały Rady Gminy dokonano zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego działki nr 168 położonej w Niszczewach. 
Komisja ds. opiniowania wniosków o przydział lokali komunalnych wytypowała 
kandydatów na najemcę lokalu komunalnego w Sierzchowie 55. 
Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 276/62 o pow. 4563m2 
położonej przy ul.Parkowej w miejscowości Waganiec (cena wywoławcza – 
115 000,00 zł)  
 
W ramach Urzędu Stanu Cywilnego – było 6 urodzeń, 7 małżeństw, 6 zgonów, 
przyjęto 6 zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego, wydano 85 dowodów 
osobistych , 9 wymeldowań poza gminę, 9 zameldowań na pobyt stały (spoza 
gminy), 12 przemeldowań na terenie gminy, 5 zameldowań na pobyt czasowy (spoza 
gminy) 2 zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy , 5 zgłoszeń pobytu 
czasowego , udzielono 10 informacji adresowych na wniosek oraz wydano 35 
skróconych odpisów aktów USC. 
 
Wypełniając dyspozycję § 10 uchwały Nr XXVI/168/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 
29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku  publicznego na 2006 rok udzieli informacji o dotacjach udzielonych w roku 
2006 podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych ( na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) : 
- Gminny Klub Sportowy „Sadownik” Waganiec na realizację zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu (70.000 zł), na podstawie umowy Nr 1/06 
zawartej w dniu 4 stycznia 2006 roku  
- Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe im.I.J.Paderewskiego w Zbrachlinie na 
realizację zadań kulturalnych (397 zł), w tym: 198 zł jako dofinansowanie 
Rejonowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych (umowa Nr 2 /06 zawarta w dniu                   
10 kwietnia 2006 roku; 199 zł jako również dofinansowanie VII Festiwalu piosenki 
Angielskiej (umowa Nr 3/06 zawarta w dniu 10 kwietnia 2006 r.) 
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Jeżeli chodzi o realizację wniosków , to nie wszystkie zostały zrealizowane , część jest 
w realizacji i tak : 
1.    naprawa przystanku w Wólnem – wniosek został zrealizowany , jednak na dzień 
dzisiejszy jest on ponownie uszkodzony ; 
2. podtrzymanie wniosku zgłoszonego na początku posiedzenia w sprawie 
sprzedaży działki po byłej kotłowni w cenie nie niższej niż 140 tys. zł – wniosek 
Rady Gminy IV kadencji , który podtrzymuje Rada Gminy V kadencji – zgodnie z 
wolą Rady wniosek został zrealizowany. 
3. naprawa wszystkich dróg gminnych – drogi były sukcesywnie naprawiane , 
równane równiarką lekką , ciężką , tam gdzie starczyło materiału drogi były 
uzupełniane; 
4. ujednolicenie tablic ogłoszeniowych w całej gminie – wniosek nie został 
zrealizowany , ale prace są w tym kierunku robione, jak to wykonać; 
5. oświetlenie drogi w Nowym Zbrachlinie w kierunku Bertowa – nie został 
zrealizowany , pozostaje do realizacji w późniejszym terminie; 
6. naprawa drogi we Włoszycy – realizując ten wniosek napotkano tam na problemy 
gdyż mieszkańcy nie wyrazili zgody , aby cokolwiek na tym terenie zrobić. Na 
nawiezienie drogi zgodzili się mieszkańcy , którzy mieszkają w kierunku Pana 
Fiedziuszki  , natomiast są rozbieżności , gdyż części chce żużel , a część kamień. Na 
tej drugiej części mieszkańcy nie wyrażali zgody , aby cokolwiek robić; 
7. naprawa drogi w miejscowościach : Michalin, Lewin, Kolonia Święte- nawiezienie 
kamieniem – wniosek nie został zrealizowany, jednak będzie on sukcesywnie 
realizowany w późniejszym czasie, gdyż brakło kamienia; 
8. ustawienie znaku informacyjnego z nazewnictwem miejscowości Michalin , przy 
zjeździe z drogi krajowej nr 1 – nie ma możliwości w tym miejscu na takie 
oznakowanie , jednak na drodze krajowej stoi taki znak; 
9. nawiezienie kamieniem drogi w m.Ariany – po 20 maja będzie żużel i wówczas 
drogi będą uzupełniane; 
10. uzupełnienie kamieniem drogi w m.Józefowo – realizacja , tak jak powyżej;  
11. wstrzymanie ogłoszonego przetargu na sprzedaż działki po byłej kotłowni w 
Wagańcu, do następnego przeanalizowania wyceny przez Radę Gminy z Wójtem 
Gminy – wniosek zrealizowany; 
12. przeznaczyć jedną przyczepę żużla przed przejazd kolejowy w m.Józefowo- 
wówczas jak będzie materiał na drogi wniosek zostanie zrealizowany; 
13. wysłanie kurend do mieszkańców gminy o nie podorywaniu dróg gminnych – 
taki wniosek może zrealizować , ale uważa , że jeżeli nie będzie sąsiedzkiej kontroli , 
to nic nie pomoże; 
14. skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi przy 
skrzyżowaniu przy Zajeździe „Wagant” od strony Niszczew- pismo w tej sprawie 
zostało przesłane do Zarządu Dróg Krajowych;  
15. naprawienie drogi w m.Konstantynowo – tak jak już wspomniał wówczas jak 
będzie materiał na drogi , to będą one naprawiane; 
16. naprawa drogi za torami przy sadzie w kierunku Bertowa – wniosek do realizacji, 
jak wyżej wspomniał; 
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17. naprawa odcinka zjazdu przy przejeździe  kolejowym w Wagańcu w stronę 
Kaźmierzyna – w sprawie tego wniosku rozmawiał , ale jakie będą skutki nie wie , 
jest to praktycznie zabudowa drogi i tak to należy traktować i nie wie jak to będzie 
przyjęte; 
18. ustawienie kosza na śmieci przy tablicy ogłoszeniowej – w trakcie realizacji; 
19. rozwiązanie problemu wałęsających się psów – nie zrealizowany ; 
20. oświetlenie ul.Kolejowej w kierunku Młyna przy posesjach- nie zrealizowany do 
późniejszego rozpatrzenia; 
21. uzupełnienie żużlem dziur przy szkole w Sierzchowie – do realizacji , jak będzie 
materiał , to wówczas wysłana będzie równiarka i nastąpi uzupełnienie kamieniem, 
lub żużlem;  
22. naprawienie dróg gminnych w jak najszybszym czasie – do realizacji jak wyżej; 
23. modernizacja oświetlenia w Michaliku i dokończenie budowy oświetlenia w 
Michalinie- wniosek nie zrealizowany z braku środków ; 
24. naprawa drogi w m.Kalinowo  i Śliwkowo – uzupełnienie żużlem i naprawa 
równiarką- do realizacji zgodnie z wcześniejszymi informacjami odnośnie naprawy 
dróg ; 
25. naprawa drogi w Starym Zbrachlinie- również do realizacji jak wyżej; 
26. rozpropagowanie informacji o organizowanym „Małym Rajdzie Rowerowym” na 
terenie gminy – wniosek zrealizowany informacja została przesłana do mieszkańców 
gminy; 
27. naprawa drogi w m.Niszczewy – do realizacji po 20 maja br. 
 
Radny J.Nowak – przypomina o zgłoszonym wniosku o zamontowanie lampy 
oświetleniowej na parkingu przy Kościele w Zbrachlinie. 
 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady – otworzyła punkt dotyczący „ Kontynuacji budowy drogi 
Osiedlowej z funduszów gminy Waganiec – opinia” , jest to dyskusja nad tym 
tematem, gdyż przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2007 rok , na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 25 kwietnia br. 
Komisja złożyła taki wniosek, natomiast  w dniu dzisiejszym radny J.Nowak zgłosił 
ten temat do porządku obrad, głównie chodzi o podjęcie decyzji Rady Gminy w tej 
sprawie . 
Wójt – poinformował, że dyskusja będzie nad zmianami w zapisie uchwały 
budżetowej , po prostu te środki , które planowane były łącznie : własne i te z 
zewnątrz , ten kredyt , który miał służyć na zabezpieczenie środków z zewnątrz – po 
prostu zniknie , a pozostaną środki własne . Dyskusja ta jest  kontynuacją wniosku 
Komisji Budżetowej . 
 
Radny J.Nowak - zgłosił wniosek dotyczący „ Wycofania środków do realizacji 
inwestycji budowy drogi Osiedlowej na terenie gminy Waganiec i realizacja jej 
budowy z własnych środków ujętych w budżecie gminy”  
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Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , czy wszyscy radni , którzy głosowali 
za przyjęciem tego punktu , będą prawdopodobnie głosowali również za przyjęciem 
tego zapisu w zmianach budżetowych – czy zdają sobie sprawę z konsekwencji 
finansowych tej decyzji ? uważa , że tak – to gratuluje ! Będzie się później na taką 
decyzję „płakać”. Ale cóż skoro jest taka wola Rady ! 
Jeszcze jedna rzecz , że wniosek w tak krótkim czasie stał się uchwałą – to jest to  do 
przemyślenia. 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że jeżeli po dyskusji radni przegłosują , że są za 
tym żeby realizować z własnych środków nie angażując kredytów , to wtedy 
omawiając zmiany budżetowe powie na czym te zmiany będą polegały. A jeżeli 
Rada odrzuci ten wniosek , to będzie omawiana ta wersja którą otrzymali radni w 
materiałach . 
 
Radny E.Krygier – sprowadza się to do tego , że te spłaty jeżeli podejmie się tą 
uchwałę staną się rzeczywistością ? – te spłaty pożyczek. 
 
Skarbnik Gminy – jeżeli chodzi o spłaty pożyczek , to one się nie zmienią wręcz 
zmaleją dlatego , że jeżeli wycofa się  kredyt 350.250 zł , który był w uchwale 
budżetowej zapisany na realizację tej drogi , to po latach będzie automatycznie mniej 
do spłaty. 
 
Radny E.Krygier – jest zdania , że nie należy roztrwaniać pieniędzy budżetowych , 
w br. otrzymaliśmy w prezencie od poprzedniej Rady Gminy środki finansowe na 
spłatę tego zadłużenia – zwraca się z zapytaniem kto w następnym roku zafunduje te 
pieniądze tej Radzie na dalsze spłaty tych kredytów i uważa , że oszczędzać przez 
cały rok trzeba , a nie roztrwaniać tego co jest! 
 
Radny J.Nowak – poinformował, że jeżeli nie będzie się nic robić , to nie będzie 
drogi w Wagańcu, Brudnowie i w Zbrachlinie , i tylko Pana zdaniem będziemy 
czekać na spłatę kredytu. 
 
Wójt – zwrócił się do radnych , aby nie dyskutowali , czy rozpocząć budowę drogi, 
bo ona jest rozpoczęta , jest taki zapis w budżecie i jest w realizacji. 
W tej chwili , w trakcie tej dyskusji należy określić kilka rzeczy , czy realizuje się ją 
tylko za pieniądze własne , czy zapisane w budżecie łącznie z kredytem , czy też nie 
realizuje do momentu gdy okaże się , że będą środki z zewnątrz , czy wykreśla się z 
budżetu całkowicie tą inwestycję? 
 
Radny W.Kulpa – stwierdził, że jeżeli nie zrealizuje się tej kwoty 117 tys. zł , to gdzie 
one będą przeznaczone ? Na pewno nie zostaną przeznaczone na spłatę kredytu – 
tak uważa. Ten kredyt pozostawić na realizacje inwestycji kanalizacyjnej , a tą kwotę 
przeznaczyć zgodnie z zamierzeniem na drogę . 
 



 
21 

Radny E.Krygier – na zakończenie poinformował, że na zakończenie może 
powiedzieć , iż ostrzegał Wysoką Radę przed tą spiralą , jeżeli Rada uważa, że 
dobrem obecnym jest inwestowanie każdego grosza , a nie oszczędzanie – to 
przeprasza! 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek radnego 
J.Nowaka „ Wycofanie środków do realizacji inwestycji budowy drogi Osiedlowej na 
terenie gminy Waganiec i realizacja jej budowy z własnych środków ujętych w 
budżecie gminy”  
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” , 2 głosami „przeciw”                  
i 2 głosami „wstrzymującymi” przyjęła wniosek dotyczący „ Wycofanie środków 
do realizacji inwestycji budowy drogi Osiedlowej na terenie gminy Waganiec                 
i realizacja  jej budowy z własnych środków ujętych w budżecie gminy”  
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, następnie 
poprosiła Panią Danutę Roszko Skarbnika Gminy o przedstawienie tych zmian z 
uwzględnieniem przyjętego wniosku. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła uzasadnienie zmian dokonanych w planie 
dochodów i wydatków budżetowych:  
cyt. „ DOCHODY 
Dz.756 „Wpływy z podatków i opłat” – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane do 
osiągnięcia w roku bieżącym można zwiększyć o 18.000 zł . W momencie uchwalania 
budżetu nie były w pełni znane obowiązujące od 01 stycznia br. nowe zasady poboru 
opłaty, stąd zaplanowano kwotę za niską. 
 
Dz.758 „Subwencje” – Minister Finansów pismem z dnia 2007-03-15 poinformował             
o ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej na rok bieżący. Kwota 
uległa zmniejszeniu o 3.008 zł w stosunku do tej podanej w piśmie z dnia 2007-02-12. 
Przypomnę , iż wspomnianym pismem z 12 grudnia br Minister zwiększył o tą samą 
kwotę część równoważącą subwencji. 
 
Dz.801 „Oświata i Wychowanie” – Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 
2007-03-30 zwiększył dotacje celowe  dla naszej jednostki o kwotę 3.010 zł z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego  w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej  w bieżącym roku szkolnym w okresie styczeń – 
sierpień. 
 
Dz.854 „Edukacja Opieka Wychowawcza” – Wojewoda wspomnianym pismem 
zawiadomił również o przyznaniu kwoty 98.554 zł na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – 
czerwiec br. , czyli są to stypendia dla uczniów. 
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WYDATKI 
Dz.400 „Gospodarka Mieszkaniowa” – w związku  z częstymi awariami instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody , nadmiernym zużyciem opału przy 
jednoznacznym zgłaszanym przez mieszkańców niedogrzaniu lokali postanowiono 
wyasygnować 4.00 zł na opracowanie projektu wymiany sieci co i cw w budynku po 
WPOZH Waganiec . Dodam, iż w br. wydano już m.in. kwotę ok.3 tys. zł. na 
wymianę pomp i napędu. 
     Kwota zaplanowana w budżecie na zakup materiałów niezbędnych do 
wykonania stałego przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Zbrachlinie w 
związku ze znaczną podwyżką cen materiałów budowlanych okazała się o 1.700 zł 
za niska , stąd konieczność dołożenia tej kwoty , aby móc dokończyć zadanie w tym 
roku jeszcze przed planowanym na koniec maja Festiwalem Orkiestr Dętych . 
    W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na mocy Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2007-03-09, kwotę 2.400 zł przewidzianą w budżecie na opłacenie 
czynszu dzierżawnego dla Parafii Zbrachlin za wynajmowane pomieszczenie na 
szatnię należy przemieścić z dotychczasowego § 4300 (zakup pozostałych usług) do 
właściwego 4400, który brzmi „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowane”. 
    Polskie Koleje Państwowe, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami                       
w Bydgoszczy pismem z dnia 2007-02-08 wystąpiły o regulowanie na ich rzecz 
odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółki 
PKP  przez osoby wobec których wyrokiem sądowym orzeczono eksmisję                             
i przyznano uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego . Zgodnie z ustawą                                  
o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy w sytuacji , gdy 
uprawnionym nie zostanie dostarczony lokal socjalny właścicielowi lokalu w tym 
przypadku PKP przysługuje odszkodowanie . Opłata za rok bieżący wyniesie                   
ok. 900 zł. 
  
Dz.750 „Administracja Publiczna” – w związku z planowanym zatrudnieniem 10 
osób w ramach robót publicznych (przez okres 6 miesięcy) należy zaplanować kwoty 
na wydatki które nie podlegają refundacji z powiatowego Urzędu Pracy. Niezbędna 
jest kwota 500 zł na należny ekwiwalent bhp, 1.400 zł na opłacenie Funduszu Pracy , 
4.000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 1.992 zł na 
zakup niezbędnych materiałów . 
   Kwotę 12.000 zł zaplanowaną jako inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków 
należy przemieścić z dotychczasowego rozdz.75095 do właściwego rozdz.75647 
 
Dz.754 – „Jednostki OSP” – pismem z dnia 2007-04.16 Gminny Komendant OSP 
zwrócił się z prośbą o wyasygnowanie dodatkowej kwoty 500 zł dla jednostek OSP . 
Kwota stanowiłaby uzupełnienie środków będących w tegorocznym budżecie , a 
przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu remizy 
w Sierzchowie. 
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Dz.801 „Oświata i Wychowanie” – kwotę 3.010 zł otrzymaną w ramach dotacji 
celowej przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela 
prowadzącego zajęcia z języka angielskiego w kl.I szkoły podstawowej w Brudnowie 
w okresie styczeń – sierpień 2007 r. 
    W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty zaplanowane na pokrycie 
kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych przesunięto z dotychczasowego 
rozdz.85495 (pozostała działalność) do nowoutworzonego 80148 (stołówki szkolne). 
     Dyrektor szkoły podstawowej w Sierzchowie pismem z dnia 2007-04-16 wniosła            
o dokonanie następujących zmian w ramach tegorocznego budżetu tej jednostki . 
Zmniejszyła o 500 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz o 100 zł 
zakup usług pozostałych , zwiększając tym samym szkolenia pracowników o 600 zł. 
Zostanie opłacone kolejne szkolenie pracownika , teraz opiekuna pracowni 
komputerowej w ramach realizacji zobowiązań wobec Europejskiego  Funduszu 
Społecznego. 
    Dyrektor szkoły podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 2007-04-17 zwróciła 
się z prośbą  o dokonanie następujących przesunięć  w ramach środków będących do 
dyspozycji szkoły podstawowej i gimnazjum. Zmniejszając w gimnazjum podróże 
służbowe o 100 zł zakup usług pozostałych o 300 zł oraz w szkole podstawowej 
również zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł, przeznaczono kwotę 600 zł na 
opłacenie telefonu stacjonarnego w gimnazjum. 
W związku z publikacją kryteriów podziału rezerwy subwencji oświatowej chcąc 
wystąpić z wnioskami o dodatkowe środki dokonano zmian dotychczasowych 
zapisów uchwały budżetowej w zakresie szkoły podstawowej w Zbrachlinie i w 
Brudnowie . W Brudnowie nie zmieniono kwoty przeznaczonej na wymianę okien i 
drzwi , a jedynie  uogólniono zapis przy którym można pozyskać 16.000 zł , 
dokładając taką samą kwotę z własnego budżetu. Natomiast w Zbrachlinie 
poczyniono więcej zmian , nie dokładając dodatkowych środków lecz pozyskując z 
innych poprzednio zaplanowanych zadań . W wyniku tych zmian uzyskano o 5.000 
zł na „remont nawierzchni wokół szkoły” oraz drugie 5.000 zł na „remont Sali 
gimnastycznej” . Podobnie jak w przypadku Brudnowa istnieje szansa pozyskania 
dodatkowych 10.000 zł, gdyż tyle samo zaoferowano własnych środków. 
 
Dz.852 „Pomoc Społeczna” – w ramach środków pochodzących z dotacji celowej, a 
przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tych 
świadczeń dokonano następujących zmian : zmniejszono o 250 zł opłaty z tytułu 
zakupu usług telefonii komórkowej oraz o 450 zł zakup usług pozostałych 
przeznaczając łączną kwotę 700 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną. 
 
Dz.854 „Edukacja Opieka Wychowawcza” – zgodnie z pismem Wojewody kwotę 
98.554 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie styczeń – 
czerwiec 2007. 
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Dz.921 „Biblioteka” – w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej (zastępstwo osoby przebywającej na urlopie 
macierzyńskim) należy przeznaczyć dodatkowe 410 zł na odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych .  
Pozyskano w ramach środków przewidzianych dla biblioteki tj. 200 zł z poz. zakup 
usług telefonii komórkowej oraz 210 zł z poz. dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego. 
 
Pragnę jeszcze dodać o nękających budżet gminy wydatkach, nie uwzględniających 
w obecnych zmianach . W związku z wyższą niż planowano podwyżką płac 
nauczycieli , wg. naszych szacunków trzeba będzie poszukać dodatkowej kwoty ,  
ok. 60 tys. zł na spełnienie tych zobowiązań . Obecnie jesteśmy na etapie , wyliczenia 
różnicy płac. W oświacie jest tak, iż rozporządzenie określające stawki  płac ukazało  
się w m-cu IV br.,  a podwyżki obowiązują od 1 stycznia 2007 roku. 
Na wypłacenie należnych podwyżek , a wyrównaniem od początku roku mamy czas 
do końca maja br. 
 
Dokonano dzisiaj zmiany w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie” powodują 
konieczność skorygowania kilku załączników do uchwały budżetowej . Zmieni się 
kwota wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym , zmieni się plan 
wieloletnich zadań inwestycyjnych , jak również przychody i rozchody budżetu. W 
konsekwencji zmniejszy się o 35.250 zł deficyt budżetowy , a co się z tym wiąże 
planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy.” 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Skarbnik za przedstawione 
uzasadnienie i poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetowej M.Kulińską                    
o przedstawienie opinii komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformował, że komisja zaopiniowała 
pozytywnie proponowane zmiany . Proponując jedną zmianę , a mianowicie 
przegłosowany przez Radę wniosek komisji zgłoszony przez radnego J.Nowaka w 
sprawie budowy drogi Osiedlowej . 
Komisja zwróciła uwagę , na Polskie Koleje Państwowe , na tą Spółkę , gdyż Pani 
która zajmuje lokal ma wyrok sądowy przyznany do otrzymania lokalu socjalnego, 
takiego lokalu nie ma w gmnie . I okazuje się , że z budżetu gminy trzeba płacić za jej 
mieszkanie . A żeby było śmieszniej , to Pani ta jest pracownikiem PKP, i te 
należności nie są  jednorazowe, bo właściciel PKP uzyskał wyrok i gmina za nią płaci 
cały czas . 
 
Radca Prawny A.Wiśniewska – jest to wyrok eksmisyjny , jest od roku 2000 do tej 
pory ta Pani płaciła , w chwili obecnej nie płaci- toczy się korespondencja z PKP w 
międzyczasie zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego , bo kiedyś były inne zasady 
odszkodowania , dla właściciela w przypadku , gdy gmina nie zapewnia lokalu 
socjalnego , zasądzonego  wyrokiem Sądu.  
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Były te odszkodowania ograniczone , do różnicy pomiędzy tym , co właściciel 
uzyskał na wolnym rynku, a tym to co uzyskuje od najemcy. W tej chwili niestety dla 
gmin jest to kwota pełnego odszkodowania i dlatego właściciel może po prostu sobie 
żądać uregulowania należności. Gmina walczy w sprawie kosztów eksploatacyjnych, 
ale nie wiadomo , czy nie będzie się musiało tego również zapłacić.  
Tutaj nie są to duże kwoty, których żąda PKP , ale podejrzewa , że wnioski te będą 
lawinowo rosły. To nie dotyczy tylko gminy Waganiec, gdyż wszyscy mają takie 
problemy – Sądy zasądzają sobie lokale socjalne , a gminy takich nie posiadają w tym 
wypadku należy płacić odszkodowanie. 
 
Przewodnicząca Rady – 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 ona zał. nr 3 do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” 2 głosami „przeciw” i 3 
głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę nr VII/32/07 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 4 do protokołu. 

 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 170 i nr 171 położonych 
w miejscowości Niszczewy.  Projekt uchwały otrzymali radni w przesłanych 
materiałach na sesję.  
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem ile zyska się ze sprzedaży tych działek? 
 
Wójt – stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie wie za ile zostaną sprzedane te działki , 
gdyż mogą być one zbywane tylko w formie przetargu. Podstawą do wyceny jest 
oszacowanie przez biegłego i wartość ostateczna będzie po wyniku przetargu . Może 
tak być , że potencjalni chętni odstępują od przetargu, ale bez zgody Wysokiej Rady , 
nie może przystąpić do procedury wyceny. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
niezabudowanych działek nr 170 i nr 171 położonych w miejscowości Niszczewy – 
stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. Następnie poddała jej treść pod głosowanie .  
   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/33/07 
w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 170 i nr 171 położonych w 
miejscowości Niszczewy -  stanowi ona zał. nr 6 do protokołu. 

 
 
 



 
26 

Ad.10 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu tj. podjęcie uchwały 
wyrażającej opinię o powołaniu Straży Międzygminnej . Poinformowała, że w 
materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła Wójta Gminy                                 
o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. 
 
Poinformował, że sprawa powstania Straży Międzygminnej została poruszona na 
Walnym Zgromadzeniu ZGZK , i ta straż, która by powstała działałaby w oparciu o 
istniejącą ustawę o straży gminnej i miejskiej. Miałaby ona zastąpić w czynnościach 
porządkowych organy gminy . Ta uchwała zobowiązuje jedynie nie Radę Gminy lecz 
zarząd ZGZK do podjęcia czynności technicznych do określenia jaki to będzie miało 
kształt, jakie koszty i jak będzie to działało organizacyjnie . Jeśli dojdzie do skutku, to 
Zarząd Związku przygotuje ten zakres czynności i walne Zgromadzenie zaakceptuje, 
to i tak musi to wrócić do Wysokiej Rady , aby ten temat podjąć. Przypomniał , że 
Związek Gmin nie działa jako samodzielna jednostka ( w sensie prawnym ) , ale 
służy do wykonywania zadań nałożonych na gminy, które z kolei mogą , mają 
uprawnienia  , aby scedować na organ jakim jest ZGZK. Taka jest generalnie geneza 
wywołania tej uchwały. 
 
Radny K.Rydlewski – poinformował, że ma to rozumieć tak , że teraz Rada ma 
głosować nad ideą czegoś co właściwie nie jest sprecyzowane . Nie wiadomo ilu 
ludzi będzie tam pracowało , kto ich wyposaży, i w jaki sprzęt, kto poniesie koszty 
takiego wyposażenia i kto poniesie koszty utrzymania tej Straży. 
 Sądzi, że nie powinno się popierać czegoś , czego właściwie nie można poznać już w 
tej chwili. 
 
Wójt – poinformował, że sądzi, iż Pan radny jako delegat na ZGZK słyszał dyskusję 
na sali , i jako przedstawiciel ZGZK nie powiedział nic nowego co było na tej sali 
mówione , natomiast pragnie powtórzyć to co już na tej sali  powiedział – ta uchwała 
intencyjna ma wywołać skutki upoważniające Zarząd Związku do podjęcia 
czynności do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez radnego. Związek 
działa w imieniu gmin nie zrzeszonych i bez delegacji z tych że gmin sam nie może 
podjąć działań. I taka jest intencja wywołania tejże uchwały i skutki finansowe, 
organizacyjne wrócą do Wysokiej Rady , aby je zaakceptować i zatwierdzić. 
 
Radny K.Rydlewski – zgodził się w pełni z Wójtem, gdyż słyszał dyskusję i 
warunki, i dlatego uważa, że radni nie powinni podjąć tej uchwały . 
 
Przewodnicząca Rady -  w związku z brakiem dyskusji na sali przedstawiła projekt 
uchwały wyrażającej opinię o powołaniu Straży Międzygminnej – stanowi ona zał.            

nr 7 do protokołu. I dlatego , że nie było innych propozycji z sali , a radny K.Rydlewski 
zgłosił wniosek o nie wyrażeniu woli do utworzenia Straży Międzygminnej , to 
poddaje pod głosowanie zapis „ nie wyrażając woli” w § 1 projektu uchwały . 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami „za” , 1 głosem „przeciw” i 3 
głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr VII/34/07 wyrażającą opinię o 
powołaniu Straży Międzygminnej - stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – na wniosek radnych zarządziła 10 min. przerwę – godz. 1250 
 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady i poprosiła o zabranie głosu 
zaproszonego pracownika Gminnego Centrum Informacji Panią Żannę Kaniuka                 
i przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w 
Wagańcu za rok 2006. 
 
Pracownik GCI – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum 
Informacji w Wagańcu za rok 2006 – stanowi ono zał. nr 9 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała pracownikowi GCI za przybycie i udział w 
obradach . 
 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu p.o. Kierownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej Panią Ewelinę Oźmina i przedstawienia sprawozdania z 
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 2006. 
 
Pani Ewelina Oźmina – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 2006 – stanowi ono zał. nr 10 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Kierownikowi Biblioteki za przybycie i udział 
w sesji. 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. sprawozdanie 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za rok 2006. 
Powitała przybyłą na obrady Panią Małgorzatę Szatkowską – Kierownika GOPS i 
poprosiła o przedstawienie sprawozdania . 
 
Kierownik GOPS – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wagańcu za rok 2006.- stanowi ono zał. nr 11 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – podziękowała za udział w sesji. 
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Z-cę Wójta Pana Edwarda 
Musiała jako Pełnomocnika Wójta Gminy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi                  
i patologii społecznej  i przedstawienia sprawozdania z działalności GKPA i PS za 
rok 2006. 
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Pełnomocnik E.Musiał – zapoznał ze sprawozdaniem z działalności Gminnej 
Komisji Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej za rok 2006 – stanowi ono 

zał. nr 12 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem pytań z sali podziękowała za 
przedstawione sprawozdanie. 
 
Ad.15 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
sprawozdania z pracy Rady Gminy Waganiec V kadencji  za 2006 rok. I w dalszej 
części realizacji tego punktu przedstawiła sprawozdanie . 
         
W dniu 12 listopada 2006 roku zgodnie z ordynacją wyborczą wspólnota 
samorządowa Gminy Waganiec wybrała 15 radnych na V kadencję Rady Gminy 
Waganiec w składzie : 

1. Monika Bierzyńska – Przewodnicząca Rady Gminy.  
2. Pietrus Ewa – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, członek Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.    
3. Brzeziński Edward – radny, członek Komisji Rewizyjnej. 
4. Dybowski Jerzy – radny, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
5. Dyko Michał – radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Opieki Społecznej oraz członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
6. Kłos Jan – radny, członek Komisji Rewizyjnej. 
7. Kotrych Zbigniew– radny, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
8. Krygier Ewaryst – radny, członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki 

Społecznej .   
9. Kulińska Maria – radna , Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego . 
10. Kulpa Wojciech – radny , Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 
11. Michalska Jadwiga – radna ,  członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego oraz członek Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Opieki Społecznej .   

12. Nowak Jerzy – radny, członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego. 

13. Rydlewski Krzysztof – radny,  
14. Szudzik Sławomir – radny ,  członek Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego 
15. Wiatrowski Piotr – radny,  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 
 
Rada Gminy w dniu 24 listopada 2006 roku powołała Komisję Rewizyjną w skład 
której weszli : P.Wiatrowski – przewodniczący Komisji, członkowie : W.Kulpa , 
E.Brzeziński, Jan Kłos. 
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Następnie Rada Gminy powołała również stałe Komisje Rady oraz ich 
przewodniczących : 

1. Komisja Budżetu, Finansu, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego : przewodniczący – M.Kulińska , członkowie : J.Michalska , 
J.Nowak, S.Szudzik. 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej : przewodniczący - 
M.Dyko, członkowie : E.Krygier, J.Michalska , E.Pietrus. 

3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska : przewodniczący -  W.Kulpa, 
członkowie – J.Dybowski, J. Kłos, M.Dyko 

 
Komisje pracowały na podstawie planów pracy przyjętych przez Radę Gminy 
Waganiec IV kadencji. 

 
W omawianym okresie Rada Gminy wykonała zadania zapisane w ustawie z dnia             
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i inne zadania wynikające z przyjętego na 
2006 rok planu pracy Rady Gminy IV kadencji . 
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery protokołowane sesje przy 99% 
obecności radnych na obradach 
 
Realizując zadania powierzone Radzie w okresie tym podjętych zostało 26 uchwał , 
które były realizowane przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy w ciągu 
całego roku 2006 : 
 
- w  dniu 24 listopada 2006 roku  : 

1. Uchwała Nr I/1/06 w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
zatwierdzenia regulaminu głosowania. 

2. Uchwała Nr I/2/06   w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy 
Waganiec V kadencji . 

3. Uchwała Nr I/3/06 w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz 
zatwierdzenia regulaminu głosowania. 

4. Uchwała Nr I /4/06  w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
V kadencji . 

5. Uchwała Nr I /5/06 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  . 

6. Uchwała Nr I /6/06 w spawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Waganiec V kadencji . 

7. Uchwała Nr I /7/06 w sprawie powołania Stałej Komisji  Budżetu , Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego  Rady Gminy Waganiec 
V kadencji . 

8. Uchwała Nr I /8/06 w sprawie powołania Stałej Komisji  Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Waganiec V kadencji . 
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9. Uchwała Nr I /9/6 w sprawie powołania Stałej Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec V kadencji . 
 

- w dniu 11 grudnia 2006 roku 
 10. Uchwała nr III/10/06 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dnia 29 grudnia 

2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2006  
11. Uchwała nr III/11/06 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. 

12. Uchwała nr III/12/06 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu 
Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

13. Uchwała Nr III/13/06 w sprawie ustalenia wysokości diety 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych . 

14. Uchwała Nr III/14/06 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących 
radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych . 

15. Uchwała Nr III/15/06 w sprawie ustalenia diet sołtysom. 
16. Uchwała Nr III/16/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Waganiec. 
17. Uchwała Nr III/17/06 w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 
podatkowym 2007. 

18. Uchwała Nr III/18/06 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2007 rok 
oraz w sprawie poboru tego podatku. 

19. Uchwała nr III/19/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2007 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

20. Uchwała Nr III/20/06 w sprawie ustaleni8a wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2007 rok  

21. Uchwała Nr III/21/06 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów 
na rok 2007 i poboru tego podatku. 

22. Uchwała Nr III/22/06 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i 
wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2007. 

23. Uchwała Nr III/23/06 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do 
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

 
 

- w dniu 28 grudnia 2006 roku  
      24. Uchwała Nr IV/24/06 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. 

       25. Uchwała Nr IV/25/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 
2007 . 
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       26. Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu 
stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec 

 Podjęte uchwały opiniowane były przez Wydział Prawny Kujawsko – Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura Włocławek , jak i Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. 
 
W większości podawane były do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz publikowane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego . 
 
Najważniejszą sprawą w działalności Rady Gminy było przedyskutowanie na 
wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady dzielenie środków finansowych przy 
analizowaniu projektu budżetu gminy , mając na uwadze dobro swoich wyborców 
radni zgłaszali wnioski, oczywiście wszystkie nie znalazły swojego odzwierciedlenia 
w budżecie . 
Zgłoszone wnioski do budżetu gminy na 2007 rok: 
- w dniu 11.12.2006 r. 
1. Ponowienie  wniosku z IV kadencji o zamontowanie oświetlenia wzdłuż drogi 

przy  ogrodzie, należącym do Agrofirmy Plebanka , jest to Nowy Zbrachlin                 
w kierunku posesji Pana Milaka .  

2. Budowa oświetlenia ulicznego na nowo - powstałym Osiedlu w m.Nowym 
Zbrachlinie , jest to droga od posesji Pana Jakubowskiego, Pana Waszaka                         
i biegnąca wzdłuż posesji Pana Rozwory. 

3. Ponowienie wniosku o zamontowanie oświetlenia w m.Wiktoryn , od posesji Pana 
Wiśniewskiego , do posesji Pana Stępkowskiego. 

4. Ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji o dokończenie oświetlenia w Starym 
Zbrachlinie . 

5.  Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo – Zakrzewo  
6. Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Śliwkowo od szosy do  

posesji Pana Wyciechowskiego Bolesława. 
7. Postawienie wiaty pod potrzeby dzieci dojeżdżającej do Szkoły w Brudnowie,               

w miejscowości Niszczewy(przy przystanku autobusowym) i w miejscowości 
Śliwkowo (przy posesji Pana Kotrycha).  

8.  Modernizacja oświetlenia w Zbrachlinie przy Kościele wzdłuż drogi powiatowej 
w kierunku Ośrodka Zdrowia. 

9. Zamontowanie lamp oświetleniowych przy Kościele Parafialnym w Zbrachlinie  
(plac parkingowy za Kościołem)  . 

10. Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstantynowo (teren , 
który należał kiedyś do gminy Raciążek) 

11. Położenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Piekarni „Jantur” w 
Wagańcu ul.Dworcowa. 

12. Ponowienie wniosku o dokończenie pieszojezdni na ul.Osiedlowej . 
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13. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie oświetlenia                   
w miejscowości Michalinek od szkoły w Niszczewach do posesji Pana 
Chęcińskiego. 

14. Utwardzenie drogi na Osiedlu Nowym Zbrachlinie , od posesji Pana Karola 
Mroczkowskiego do posesji Pana Ogrodowskiego. 

15. Założenie chodnika przy ul.Słonecznej w kierunku Plebanki. 
16. Ponowienie wniosku z IV kadencji Rady Gminy o budowę drogi asfaltowej               

w miejscowości Bertowo. 
 
- w dniu 09.03.2007 r. 
17. Oświetlenie ul.Kolejowej w kierunku Młyna przy posesjach. 
18. Modernizacja oświetlenia w Michalinku i dokończenie budowy oświetlenia w 

Michalinie. 
 
- w dniu 26.04.2007 r. 
19. Założenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalinek . 
 
- w dniu 28.06.2007 r. 
20. Rozważenie przez Radę Gminy sprawy doliczania prowizji sołtysom od wpłat 
podatkowych uiszczanych w kasie Urzędu Gminy. 
 
Rada Gminy wypracowała łącznie 45 wniosków , z których 22 zostało 
zrealizowanych,  20 wniosków jest w trakcie realizacji , gdyż będą one ponownie 
brane pod uwagę przy pracach nad budżetem na 2008 rok , natomiast  3 wnioski  nie 
zostały zrealizowane . 
 
Na każdej sesji przyjmowane były informacje z pracy Wójta Gminy w okresach 
miedzysesyjnych. 
Z uwagi na krótki okres czasu w 2006 r. sprawozdanie Rady Gminy                                    
w uproszczonym zarysie przedstawia pracę  Rady Gminy Waganiec V kadencji . 
 
Rada Gminy – przyjęła przedstawione sprawozdanie. 
 
Ad.16 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. przyjęcie 
sprawozdań Komisji  Stałych Rady Gminy za 2006 rok. Poprosiła Przewodniczących 
Komisji o przedstawienie sprawozdań z pracy za rok 2006.  
 
Udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 
Przestrzennego i Porządku Publicznego Pani Marii Kulińskiej.  
 
Przewodnicząca Komisji – przedstawiła sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego  za 2006 rok. 
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Komisja została powołana uchwałą Nr I/7/06 Rady Gminy Waganiec V kadencji w 
dniu 24 listopada 2006 roku  w składzie : 

1. Pani Kulińska Maria  
2. Pani Michalska Jadwiga 
3. Pan Jerzy Nowak 
4. Pan Sławomir Szudzik 

Komisja w 2006 roku odbyła trzy protokołowane posiedzenia. 
 
W dniu 27.11.2006 roku komisja spotkała się w celu wyboru Przewodniczącego 
Komisji , została nim Pani Maria Kulińska . Komisja w tym dniu pracowała również 
nad analizą stawek podatkowych na 2007 rok. 
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje stawek podatkowych , a komisja dokonała 
analizy tych stawek i przedstawiła swoje propozycje. 
W dniu 30.11.2006 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Budżetowej. Komisja 
analizowała projekt budżetu gminy Waganiec na 2007 rok . Komisja zaproponowała 
ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz stawki diet 
dla radnych i sołtysów, jak i zwiększenie 6% podwyżki dla pracowników Urzędu . 
Komisja proponowała również podniesienie czynszu dzierżawy dla tych lokali , 
które zdaniem Komisji płacili za niski czynsz dzierżawny. 
Przy analizie budżetu Komisja szczegółowo zwróciła uwagę , aby w końcu była 
powołana osoba zajmująca się pozyskiwaniem środków unijnych. 
W dniu 8.12.2006 roku odbyło się następne posiedzenie Komisji , ostatnie w 2006 
roku . Celem posiedzenia były proponowane zmiany w budżecie gminy na 2006 rok. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Pana Piotra Wiatrowskiego . 
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji rewizyjnej 
Rady Gminy Waganiec V kadencji  
 
Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą nr I/6/06 Rady Gminy Waganiec z 
dnia  24 listopada 2006 roku , w składzie :  
1. Pan Wiatrowski Piotr   – przewodniczący komisji, 
2. Pan Brzeziński Edward– członek komisji, 
3. Pan Kłos Jan   – członek komisji, 
4. Pan Kulpa Wojciech   – członek komisji  
 

Komisja w 2006 roku odbyła tylko jedno posiedzenie w dniu 28 listopada , w 100% 
składzie członków komisji , na posiedzeniu przeprowadzono analizę stawek 
podatkowych na rok 2007 oraz projekt budżetu gminy Waganiec na 2007 rok . 
Poruszono również sprawę zakup sprzętu pod potrzeby Gminy tj. ciągnik, przyczep, 
równiarkę z pozyskanych środków ze sprzedaży bazy po kotłowni w Wagańcu. 
Komisja zajmowała się również problemem możliwości odzyskania zaległych 
podatków. 
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Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia , Sportu i Opieki Społecznej Pana Michała Dyko . 
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. 
 
Komisja została powołana uchwałą Nr I/9/06 Rady Gminy Waganiec V kadencji z 
dnia 27 listopada 2006 r. w składzie : 
1.Pan Dyko Michał 
2. Pan Kryger Ewaryst 
3. Pani Michalska Jadwiga 
4. Pani Pietrus Ewa 
Pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się w dniu 29 listopada 2006 r. 
Dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji , został nim Pan Michał Dyko . 
Komisja wysłuchała sprawozdania Pani Skarbnik , dokonała analizy proponowanych 
stawek podatku na rok 2007r. przedstawiając swoje propozycje. 
Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 6 grudnia 2006r. Na tym posiedzeniu 
analizowano projekt budżetu gminy Waganiec na 2007 rok. Komisja proponowała 
następujące rozwiązania: 
- nie podwyższanie diet radnych, 
- przekazanie 1000 zł na zakup materiałów do budowy wiaty w m.Wólne  
- zgłosiła wniosek , aby podjąć dalsze działania i rozmowy w celu ratowania 
Kościoła w m.Przypust. 
- zgłosił wniosek o zwiększenie środków finansowych na rzecz Orkiestry Gminnej. 
- komisja wnioskowała o oświetlenie parkingu przy Kościele w Zbrachlinie. 
- komisja wnioskowała o rozwiązanie problemów z lokatorami nie płacącymi za 
czynsz przy ul.Wspólnej w Wagańcu 
- komisja przychylnie ustosunkowała się do dodatkowych pism , które wpłynęły od 
dyrektorów szkół. 
    
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Wojciecha Kulpę. 
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska za 2006 rok. 
 
Komisja powołana została uchwałą Nr I/8/07 Rady Gminy Waganiec V kadencji z 
dnia 24 listopada 2006 roku , w składzie : 
1. Pan Dybowski Jerzy 
2. Pan Dyko Michał 
3. Pan Kotrych Zbigniew 
4. Pan Kulpa Wojciech 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła dwa protokołowane posiedzenia. 
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Na pierwszym posiedzeniu komisji w dniu 30 listopada 2006 roku członkowie 
komisji dokonali wyboru Przewodniczącego Komisji – został nim Pan Wojciech 
Kulpa. 
W dalszej części Komisja analizowała propozycje  stawek podatkowych na 2007 rok                 
i pracowała nad projektem budżetu gminy Waganiec na 2007 rok. 
 
Następne posiedzenie odbyło się 5 grudnia 2006 roku , na którym Komisja dokonała 
ponownej analizy projektu budżetu gminy Waganiec na 2007 rok. 
Komisja na tym posiedzeniu w sprawach różnych wnioskowała , aby z uzyskanych 
środków ze sprzedaży placu po byłej bazie w Wagańcu zakupić ciągnik z 
odpowiednim przyrządzeniem do utrzymania dróg gminnych oraz innych prac 
związanych  z zadaniami gminy. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękował przewodniczącym komisji za przedstawione 
sprawozdania. 
Ad.17 
Przewodniczący Rady Monika Bierzyńska – dokonała otwarcia następnego punktu 
przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2006 rok. Poinformowała, że zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad punkt ten jest rozłożony na podpunkty : 

a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2006 rok, 
c) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu, 
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej , 
f) dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2006 rok, 
g) głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy. 
 
Zaproponowała, że zgodnie z przedstawioną kolejnością będzie prowadzony ten 
punkt .  
Udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Marciniak i poprosiła                                
o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.  
 
Wójt Gminy – poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok               
z opisem finansowym radni otrzymali wcześniej i dokonali analizy na swoich 
posiedzeniach w Stałych Komisji Rady Gminy i jeżeli będą zapytania do tego 
sprawozdania to udzieli odpowiedzi -  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2006 rok stanowi zał. Nr 13  do protokołu. 
 

Cyt : „Wysoka Rado! Szanowni goście! 
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   Na dzień 31 grudnia 2006 roku budżet Gminy Waganiec wynosił po stronie 
dochodów – 9  424 342,00 zł, a po stronie wydatków – 9 168 027,00 zł., co stanowi – 
odpowiednio 100, 78% i 96, 43% planowanych dochodów i wydatków. 
   Budżet Gminy na bieżący rok został przyjęty przez Wysoką Radę w dniu                      
29 grudnia 2005 roku. W omawianym okresie był zmieniany: 7 razy uchwałą Rady 
Gminy oraz  trzykrotnie.- Zarządzeniem Wójta Gminy. 
   W roku 2006 Gmina spłacała również raty zaciągniętych pożyczek na budowę 
oczyszczalni i kanalizacji. Łącznie w okresie ostatniego roku wyniosło to              
260.620,00 zł, oraz 319.839,00 zł dla wykonawcy inwestycji (ostatnia należność) 
pozostałe zobowiązania z tego tytułu wynoszą 2.450 tyś. zł.  na rzecz NFOŚiGW - co 
w stosunku do planowanych dochodów wynosi 26,20%. 
    W omawianym okresie planowany był deficyt budżetowy w kwocie 156.136,00 zł, 
ale ostatecznie okres ten zrealizowano z nadwyżką budżetową w wysokości 
156.136,00 zł.           
   Szanowni Państwo. 
Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy zostało 
zaprezentowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wraz z opisem.             
W moim wystąpieniu chciałbym nawiązać do zadań rzeczowych wynikających                   
z realizowanego budżetu i zaprezentować wykonanie niektórych innych zadań                 
z zakresu działalności samorządu gminnego, wójta i Urzędu Gminy. 
 
Wysoka Rado! 
W roku 2006  prowadziliśmy zadania o charakterze inwestycyjnym- budowa części 
drogi osiedlowej z chodnikiem, o wartości 129.764,00 zł, zakup samochodu – 
39.406,00 zł, zakup sprężarki do SUW – 15.860,00 zł. 
 
W strukturze wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zadania              
z działu „oświata i wychowanie”- ok.44% wydatków budżetowych, z tego ponad 
735.000,00 zł  przekroczyło dotację oświatową która wynosiła 3.146.000,00 zł. 
Dnia 2 sierpnia 2006r odbyły się konkursy na stanowiska Dyrektorów szkół .                       
 
W poszczególnych konkursach złożono następują ilość ofert: 

- na stanowisko dyr. Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego                      
w Zbrachlinie  – 5 ofert, 
- na stanowisko dyr. Zespołu Szkół w Brunowie – 1 ofertę, 
- na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie – 1 
ofertę.  

Wszystkie oferty złożono w terminie. Nie wpłynęła żadna oferta na stanowisko dyr.     
Szkoły Podstawowej w Niszczewach. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono 
następujących kandydatów: 

    - na stanowisko dyr. ZS w Zbrachlinie – panią mgr Violettę Smulską, 
    - na stanowisko dyr. ZS w Brudnowie – pana mgr Stanisława Kamińskiego, 
    - na stanowisko dyr. Szkoły Podstawowej w Sierzchowie – panią mgr Marię    
    Bińkowską. 
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Po uzyskaniu informacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o braku zastrzeżeń 
wobec zamiaru powierzenia stanowisk dyrektorów przedstawionym kandydatom, 
Wójt Gminy Waganiec powierzył wyżej wymienionym osobom stanowiska 
dyrektorów szkół na okres 5 lat szkolnych. 
 
W związku z brakiem ofert na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły     
Podstawowej w Niszczewach komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na 
dyrektora tejże szkoły. Wójt Gminy Waganiec powierzył pełnienie obowiązków 
dyrektora pani mgr Mirosławie Grzegórskiej na okres od dnia 01.09.2006 r. do dnia   
28.02.2007 r., jednocześnie zwrócił się do  Kuratorium Oświaty o wyrażenie  
ewentualnych zastrzeżeń w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora pani 
Grzegórskiej oraz do rady pedagogicznej i rady rodziców o wyrażenie opinii w tej    
sprawie.  
Po uzyskaniu pozytywnych opinii i wobec braku zastrzeżeń Kuratorium Oświaty -  
Wójt Gminy powierzył stanowisko dyrektora szkoły pani mgr Mirosławie 
Grzegórskiej na okres 5 lat szkolnych. 
 
Wójt Gminy wydał decyzję nadania stopnia nauczyciela mianowanego                               
3 nauczycielom, po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją . Sąd 
Administracyjny uchylił decyzję Kuratorium, podtrzymującą wcześniej wydaną 
przez Wójta decyzję o niedopuszczeniu do egzaminy nauczyciela. 
Wójt Gminy Waganiec zgłosił 4 osoby spośród pracowników Urzędu Gminy – jako 
przedstawicieli organu prowadzącego szkoły, do pełnienia zadań obserwatora 
przebiegu sprawdzianu w klasie VI w dniu 4 kwietnia 2006 r. (SP:w Niszczewach, 
Zbrachlinie i Sierzchowie) oraz egzaminu gimnazjalnego w dniu 26 -27 kwietnia  
2006 r. (w Zbrachlinie i Brudnowie). Osoby te zostały upoważnione przez Dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do obserwacji przebiegu 
sprawdzianu i egzaminu. 
W roku 2006 r. ponowiłem wniosek  do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                       
o przydzielenie autobusu szkolnego. Mimo czynionych starań, również z udziałem 
parlamentarzystów z naszego regionu, autobusu nie otrzymaliśmy. Tradycyjnie nie 
otrzymaliśmy też żadnej informacji do chwili obecnej. 
Powołana przez Wójta komisja, rozdysponowała środki finansowe na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Komisja przyznała dofinansowanie 24 nauczycielom w 
łącznej kwocie 10.094,00 zł.  
 Przyznano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Komisja 
rozdysponowała 2.500,00 zł przyznając zapomogi 17 wnioskodawcom. 
 
W roku 2006 Gmina nadal realizowała nowy obowiązek, przypisany jako zadanie 
własne – wypłatę stypendiów szkolnych. 
    Stypendia szkolne zostały przyznane dla 228 uczniów na okres czasu od marca  do 
czerwca 2006 r., za okres czasu od lutego do maja 2006 r. wypłacono stypendia dla 
226 stypendystów  w łącznej kwocie -34.380,00 zł .   
Wydałem dwie decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium - na podstawie 
dostarczonego zaświadczenia ze szkoły o rezygnacji z nauki, w miesiącu czerwcu 
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2006 r. wypłacono stypendia dla 224 uczniów w łącznej  kwocie  11.360,00 zł.                     
Z powodu zmiany kryterium dochodowego wydałem dwie decyzje odmawiające 
przyznania stypendium. 
Ogółem od lutego do czerwca 2006 r. zostały wypłacone stypendia szkolne  na łączną 
kwotę: 45.740,00 zł. 

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z dotacji celowej na pomoc 
materialną  dla uczniów oraz w związku ze zmianą art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228 póz. 2255 z późn. zm.) 
zgodnie, z którą uległa zmianie kwota podstawy obliczania wysokości stypendium 
szkolnego z 56,00 na 64,00 zł oraz zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec 
wprowadzonej uchwałą nr XXX/191/06 z dnia 27 października 2006 r. ustalającej 
maksymalną wysokość miesięczną stypendium na kwotę 128,00 zł. 

Zgodnie z powyższym zostało wydanych 206 decyzji zmieniających wysokość 
przyznanego stypendium na okres czasu od września do listopada poprzez 
podwyższenie jego wysokości do kwoty 128,00 zł miesięcznie oraz zostało 
przyznane stypendium za miesiąc grudzień w kwocie 128,00 zł. 

W związku ze zmianą od października 2006 r. kryterium dochodowego 
uprawniającego o ubiegania się o stypendium szkolne z kwoty 316,00 zł do 351,00 zł, 
zostało wydanych 19 decyzji zmieniających dla rodzin, które wcześniej otrzymały 
decyzje odmowne ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, przyznane zostało stypendium szkolne dla tych rodzin od października 
do grudnia w kwocie 128,00 zł miesięcznie. 

Łączna   kwota  wypłacona   stypendium   dla  225   stypendystów   po  zmianach  
wyniosła 81.478,00 zł. 

Ogółem od września do grudnia 2006 r. zostały wypłacone stypendia szkolne          
na łączna kwotę: 158.508,00 zł. 

Ogółem w 2006 r. wydano:  437 decyzji przyznających stypendium szkolne; 37 decyzji 
odmownych przyznania stypendium; 2 decyzje cofające przyznane stypendium; 225 
decyzji zmieniających kwotę przyznanego stypendium; 54 postanowień przesuwających 
termin przedstawienia dokumentów o poniesionych wydatkach związanych                           
z procesem edukacyjnym; 118 zaświadczeń o wysokości wypłaconego stypendium; 280 
informacji o wysokości wypłaconego stypendium za 2006 rok (PIT -8S) 
 
Z zaplanowanych sprzedaży majątku komunalnego na podstawie uchwał Rady 
Gminy dokonano , bezprzetargowego zbycia: mieszkania komunalnego nr 3 i 5 w 
Kaźmierzynie 1 ; sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym lokalu 
mieszkalnego nr 18 w Wagańcu, ul. Wspólna 5 ; sprzedaży w przetargu ustnym 
nieograniczonym działki nr 169 położonej w Niszczewach.   
Nieodpłatnej zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych                                   
w Niszczewach- nr 48/23 będącej własnością Gminy i działki48/19 będącej własnością 
Państwa Murawskich, 
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Zawarto umowę dzierżawy lokalu na działalność usługową /zakład fryzjerski/. 
Rozwiązano umowę na lokal w pawilonie handlowo – usługowym (po „Koziołku”) 
dzierżawca „Sklep wszystko po 5 zł” Panią Marleną Bzdręgowską. 
Dokonano komunalizacji działek mienia Skarbu Państwa w miejscowości Brudnowo, 
Michalin, Waganiec, Przypust.  
Dokonano również: wymiany  i dobudowy części lamp w Bertowie; zapewniono 
dostawę energii elektrycznej i pobudowano część instalacji elektrycznej na stadionie 
sportowym ; wykonano cząstkowe remonty na drogach asfaltowych Gminy (pow. 
1188 m2  za kwotę 22 827, 30 zł) ; naprawy dróg kamieniem i żużlem ; oznakowania 
części dróg gminnych tablicami informacyjnymi. 
W roku 2006 wydano: 45 decyzji o warunkach zabudowy; 2 decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego ; 13 decyzji o podziale nieruchomości; 85 
informacji o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego; 14 zaświadczeń o nadaniu numeru nieruchomości. 
 
Wysoka Rado! 
W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska za 2006 rok na terenie Gminy zebrano              

i przekazano  na składowiska selektywnie zebranych odpadów: szkło -10,60 t ; papier 
– 0,08 t; tworzywa sztuczne – 2,52 t . 
W ramach przygotowań do dalszej kanalizacji na terenie Gminy przygotowano 
materiały geodezyjne i  oznaczono na nich tereny aglomeracji  oraz sporządzono 
część opisową do wyznaczonych terenów wchodzących w skład aglomeracji                      
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 mieszkańców, przygotowując 
wniosek / w raz z innymi gminami w ramach ZGZK/ do wojewody i WFOŚiGW                
o wprowadzenie tego zadania do finansowego wsparcia z Funduszu Spójności                  
w latach 2007-2013. W wyniku zmiany zasad korzystania ze środków tego funduszu 
zaprzestano dalszych prac.  
Wydano 3 decyzje  zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki  
nieczystości ciekłych i odpadów stałych z terenu gm. Waganiec. 
  
Wydano 14 postanowień opiniujących wnioski w sprawie zatwierdzenia programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
 
Zorganizowano konkurs „Najładniejsza posesja 2006” na terenie gm. Waganiec- 
edycja letnia i zimowa. /uczestników odpowiednio – 6 i 10/ 
Gmina współuczestniczyła w organizacji  akcji „Sprzątanie Świata” – zakup worków, 
rękawic i ich przekazanie do szkół. 
 
Przeprowadzono trzy postępowania mające na celu wydanie decyzji                                    
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 
inwestycji: 

- budowa dwóch elektrowni wiatrowych w Wiktorynie – po 300kW każda, 
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 204/17 w Wagańcu 

(droga), 
- budowa zbiornika odkrytego na gnojówkę i płyty obornikowej w Przypuście, 
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Dokonano naliczenia i przekazania na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska za I i II półrocze 2006 r. w wysokości: 

- zrzut ścieków – 1858 zł. 
- wprowadzenie wód  opadowych – 730,00 zł. 
- pobór wód podziemnych – 13.518,00 zł. 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza11.093,00 zł. 

Wydano 27szt. decyzji na wycięcie drzew. 
Spisano dziewięć  porozumień na rozłożenie na raty opłaty za przyłączenie do sieci 
wodociągowej i trzy porozumienia na rozłożenie na raty opłaty za przyłączenie do 
sieci kanalizacyjnej, 
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie powierzchni 10 ha pod 
uprawę maku niskomorfinowego na terenie gminy Waganiec, 
Wydano jedno zezwolenie na uprawę maku - na areale 1,0  ha, 
Wydano 14 postanowień opiniujących  zatwierdzenie programów gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi, na  którą to działalność Starostwo wydaje zgodę w 
postaci decyzji oraz jedno postanowienie na wniosek Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,   
Organizacja konkursu „Najładniejsza posesja 2006” na terenie gminy Waganiec - 
udział wzięło 6 uczestników, a  w konkursie Bożonarodzeniowym 10 uczestników. 
Wydano 8 szt. zapewnień dostawy wody do planowanych budynków mieszkalnych, 
Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowych – 6 szt. 
Wystąpiono do Wojewody o powołanie komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości 
szkód powstałych w wyniku suszy 2006 r. ,  przeprowadzono  komisyjne szacowanie 
w 236 gospodarstwach, a następnie wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego                        
o zaopiniowanie strat – do wniosku o kredyt  dla 107 rolników, 
Wyrażono zgodę na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków                           
z rozsączeniem,  która jest niezbędna do dokonania  zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym. 
Wydano trzy decyzje zezwalające firmą prowadzącym działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych tj. dla „Saniko” – Włocławek, „Groneko” – 
Lubanie i „Ekoskład” – Służewo, 
Zakupiono ze środków GFOŚ i GW dwa pojemniki do selektywnej zbiórki przy ZS    
w Brudnowie – dla szkła i tworzyw sztucznych, oraz książki i pomoce dydaktyczne 
dla biblioteki i szkół  za  1.000,00 zł. 
Wydano 7 szt. postanowień wyrażających pozytywną opinię w przedmiocie 
przedłożonego „Projektu prac geologicznych ujęcia wód podziemnych                               
w miejscowościach: Józefowo, Stary Zbrachlin, Bertowo, Siutkowo i Sierzchowo – dla 
użytkowników gospodarstw rolnych, 
Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do rowu melioracyjnego 47747m3. 
Ilość ścieków zrzuconych na stację zlewną 1743,8m3. 
Przeprowadzono w okresie wiosny i jesieni płukanie nowej oraz starej sieci 
kanalizacyjnej. 
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Zakupiono materiały kanalizacyjne i dokonano: 
- budowę sieci kanalizacyjnej o długości 121m  w miejscowości Waganiec, 
- budowę studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci oraz wymieniono i 

przebudowano uszkodzony odcinek sieci kanalizacyjnej na długości około 
30m w miejscowości Waganiec SHRO, 

 
W dniu 06.06.2006r. przeprowadzono w obecności przedstawicieli inwestora i 
wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego przegląd gwarancyjny 
obiektów oczyszczalni ścieków i kanalizacji.  
Przekazanie gospodarstwu „ZODAR”  24 ton ustabilizowanego osadu ściekowego 
do wykorzystania w rolnictwie. 
Ilość pobranej wody podziemnej – 202500m3.    
Pokryto nową warstwą papy termozgrzewalnej w około 70% stropodach Stacji 
uzdatniania wody w starym Zbrachlinie. 
Wymiana w studni nr 1 pompy głębinowej na Ujęciu wody w Starym Zbrachlinie. 
 
 Zakupiono materiały wodociągowe i dokonano: 

- wymiany odcinka sieci wodociągowej o dł.70m pomiędzy studnią nr 2, a 
budynkiem stacji uzdatniania wody w starym Zbrachlinie, 

- wymiany odcinka sieci wodociągowej o dł. 160m w Kaźmierzynie, 
- budowy sieci wodociągowej o dł. 137m  w  Wagańcu. 

Zakupiono i zainstalowano nową Sprężarkę śrubową typu MSA 7,5/8  na Stację 
uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie. 
 
Kontynuowano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj.                 
i tak: na podstawie umowy nr 1/2006 w sprawie organizowania i finansowania prac 
interwencyjnych przyjęto do Urzędu Gminy 1 bezrobotnego na stanowisko 
pracownika gospodarczego, na okres od dnia 20.01.2006 r. do 30.11.2006 r.; na 
podstawie umowy nr 2/2006 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych 
w okresie od dnia 01.02.2006 r. do dnia 30.06.2006 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 
3 osoby bezrobotne na stanowiskach robotników drogowych do wykonywania 
następujących prac: 

- odśnieżania dróg w okresie zimowym, 
- wycinania odrostów drzew i krzewów, 
- czyszczenia przepustów na terenie gminy. 

Na podstawie umowy nr 7/2006 o skierowanie do odbycia przygotowania 
zawodowego skierowano do tutejszego urzędu   1 bezrobotnego (Stanisława  
Świtalskiego) na okres od 09.02.2006 do 08.08.2006 na stanowisko pomocnika  
murarza. Zainteresowany 16.03.2006 r. nie stawił się do Urzędu Gminy, rezygnując  
tym samym z dalszego kontynuowania przygotowania zawodowego. 
Na podstawie umowy nr 17/2006 przyjęto na staż 1 bezrobotnego na okres  
27.02.2006r.  – 31.07.2006 r. do wykonywania zadań na stanowisku pracownik 
administracyjny. 
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Na podstawie umowy nr 15/2006 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych w ramach programu „Praca i środowisko” od 01.06.2006 r. do      
30.09.2006 r. zatrudniono 6 osób bezrobotnych na stanowiskach robotników 
melioracyjnych do  wykonywania następujących prac: odmulania rowów 
melioracyjnych w Nowym Zbrachlinie, Szpitalce i Wójtowce;  odmulania studzienek 
melioracyjnych w Zakrzewie, Janowie, Kolonii Święte, Niszczewach; karczowania 
skarp, rowów, wykaszania, czyszczenia przepustów w Niszczewach,  Józefowie                 
i Sierzchowie. 
Na podstawie umowy nr 32/2006/ST/1.2 o skierowanie do odbycia stażu Powiatowy    
Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. skierował do Urzędu Gminy 2 osoby bezrobotne,    
na okres od 14.06.2006 r. do 31.12.2006 r. w celu nabycia umiejętności praktycznych   
do wykonywania pracy na stanowisku  pracownik administracyjny.  
 
Na podstawie umowy nr 22/2006 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych w ramach programu „Praca i środowisko 2006” na okres od 01.08.2006 r. 
do 31.10.2006 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 2 osoby bezrobotne na stanowisko 
robotnik melioracyjny do odmulania rowów i studzienek melioracyjnych 
(miejscowości wykazano w pkt. 2) oraz karczowania skarp rowów, wykaszania                              
i czyszczenia przepustów. 
Dnia 11.08.2006 r. zawarta została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanym przez wicedyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Toruniu, a Urzędem Gminy Waganiec reprezentowanym przez 
Wójta o wykonywanie pracy przez poborowego, skierowanego do odbycia służby 
zastępczej od 16.08.2006 r. Poborowy (Mariusz Ochociński)w ramach służby 
zastępczej od 16.08.2006 r. do 15.02.2006 r.  wykonuje prace na stanowisku 
pracownik gospodarczy. 
Kolejną tego typu umowę zawarto 05.12.2006 r. Poborowy (Artur Smykowski) od  
11.12.2006 r. do 10.06.2008 r. wykonuje prace także na stanowisku robotnik  
gospodarczy.  
Dnia 14.12.2006 r. Wójt Gminy Waganiec wydał decyzję o przyznaniu pracodawcy 
dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika w wysokości    
3.822,50 zł.  
Na podstawie umowy nr 30/2006 w sprawie organizacji i finansowania robót  
publicznych w ramach programu „Nowa szansa” zatrudniono w Urzędzie Gminy 
Waganiec 4 osoby bezrobotne w okresie od dnia 16.10.2006 r. do dnia 15.12.2006 r. na 
stanowiskach: 3 robotników drogowych, 1 pracownik gospodarczy.  
      W ramach robót publicznych pracownicy wykonywali prace związane                     
z budową sieci  wodno – kanalizacyjnej w Wagańcu, prace przy odbudowie dróg, 
przepustów na terenie gminy (Przypust, Zakrzewo), malowanie wiat na gminnym 
stadionie w  Zbrachlinie oraz prace porządkowe na terenie gminy. 
Na podstawie umowy nr 125/2006/ST/1.2 i nr 126/2006/ST/1.2 Powiatowy Urząd       
Pracy  w Aleksandrowie Kuj. skierował do tutejszego Urzędu Gminy na staż                   
3  osoby bezrobotne, na okres od dnia 25.10.2006 r. do dnia 31.03.2007 r.   
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Dwie stażystki skierowano do pomocy w szkołach (w Sierzchowie i w Niszczewach),                
1 stażystę do   Gminnego Centrum Informacji.  
Na podstawie umowy nr 141/2006/ST/1.2 PUP skierował do urzędu na staż                     
1 osobę bezrobotną na okres od dnia 09.11.2006 r. do 31.03.2007 r. stażystę 
skierowano do     GCI. 
Zgodnie z zapisem § 5 umowy nr 1/2006 w sprawie organizowania                                  
i finansowania   prac interwencyjnych po zakończeniu skazanego umową terminu 
prac zatrudniono w urzędzie z dniem 01.12.2006 r. na czas określony – 12 m-cy 
uprzednio skierowanego do tych prac bezrobotnego, na stanowisku pracownika 
gospodarczego. 
Dnia 14.04.2006 r. rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron umowę               
o pracę z p. Kazimierzem Szymańskim, w związku z jego przejściem na rentę                   
z tytułu     częściowej niezdolności do pracy. 
 
Dnia 30 czerwca 2006 r. rozwiązano umowę o pracę z p. Romanem Szczęsnym               
z zachowaniem 3 m-nego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia była 
utrata  zaufania co do rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków, 
wynikających z    ustawy o pracownikach samorządowych, narażenie pracodawcy na 
straty i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. 
 
W roku 2006  zarejestrowano 22 podmioty gospodarcze, wykreślono 33 podmioty 
oraz wydano 47 zezwoleń na sprzedaż alkoholu : w tym 23 jednorazowe.             
Wysoka Rado! 
 
Realizując uchwały Rady Gminy i własne uprawnienia organu podatkowego 
wydałem: w  zakresie podatków od środków transportowych - liczba upomnień  11 
na kwotę  68.821,50 zł,  
 
W zakresie podatków i opłat lokalnych : 
Osoby fizyczne : umorzenia - wpłynęło 61 podań o umorzenie podatku , w tym 44 
podań rozpatrzono pozytywnie na kwotę 8.754,90 zł; odroczenia : - wpłynęło 16 
podań o odroczenie terminu płatności podatku , w tym 16 podań rozpatrzono 
pozytywnie na kwotę 3.050,00 zł; rozłożenie na raty- wpłynęły 5 podania                           
o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, które rozpatrzono pozytywnie na 
kwotę 6.441,70 zł  
 
Podatki i opłaty lokalne: 
Ilość wystawionych upomnień  152 ; w tym: - osoby fizyczne  134 i osoby                  
prawne  18.  
Przekazano ogólną kwotę 5.955,58 zł, w tym: US  5.121,20 zł ; SR 834,38 zł. 
w tym: - osoby fizyczne  5.955,58 zł, w tym:  US 5.121,20 zł ; podatek od 
nieruchomości 3.685,90 zł nal. główna 1.382,50 zł odsetki 52,80 zł ,k. upomnienia SR 
834,38 zł. ; SR podatek od nieruchomości 834,38 zł. nal. główna. 
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Złożono 1 wniosek o wpisanie hipoteki przymusowej dla 1  osoby na kwotę                        
269,50 zł w tym: -  należność główna zobowiązania pieniężnego 211,20 zł ; odsetki                                                                                                                  
14,30 zł, koszty upomnienia 44,00 zł. 
 
Wydano decyzje na dodatki mieszkaniowe dla  207 osób, w tym: przyznające dodatek 
dla  198 osób ; odmowne dla 7 osób; wstrzymujące dla 1 osoby; wznawiającą wypłatę 
dla 1 osoby, nie pozostawiono bez rozpatrzenia żadnego  wniosku o dodatek 
mieszkaniowy. 
Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych 1.195, kwota wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych  143.478,63 zł. 
 
Jednostki prawne : umorzenia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 
18.241,50 zł ( 9.082,20 zł należność główna plus odsetki 9.159,30 zł). 
 
Wysoka Rado! 
W zakresie ewidencji ludności i działalności Urzędu Stanu Cywilnego zanotowano: 
urodzenia – 39; małżeństwa – 21; zgony – 46; przyjęto zapewnień o zawarciu 
związku małżeńskiego – 15 szt.; wydane dowody osobiste – 698 szt.; wymeldowania 
poza gminę- 81; zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) – 81; przemeldowania 
na terenie gminy – 65; zameldowania na pobyt czasowy (spoza gminy) – 58; 10) 
zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy – 53; 11) zgłoszenie pobytu 
czasowego – 58; 12) wydano odpisów aktów USC: zupełnych – 2, skróconych – 132,  
udzielono informacji adresowych na wniosek – 100 
 
Wysoka Rado! Szanowni Goście! 
Realizując jednoosobowy zarząd w roku 2006 wydałem 47 Zarządzeń, o których 
informowałem na kolejnych sesjach  Rady Gminy. 
 
Wyrażam przekonanie, że zaprezentowane informacje uzupełniły sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy za rok 2006 i pozwoli ocenić realizację ustawowych 
obowiązków i założonych zadań 
 
Przewodniczący Rady M.Bierzyńska  - podziękowała Wójtowi Gminy za 
przedstawione sprawozdanie . 
 
Następnie odczytała uchwalę Nr 51/2007 Składu Orzekającego Nr 9  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 04.03.2007 roku w sprawie wyrażenia opinii            
o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniach z wykonania 
budżetu gminy za 2006 rok – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr 14  do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w 
osobach : Przewodniczący – Elżbieta Daroszewska ; członkowie :  Maria 
Świątkowska i  Lucyna Owierczuk – Seweryn - pozytywnie zaopiniowali 
przedłożone przez wójta Gminy Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2006 rok. 
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Przewodnicząca Rady – w dalszej części analizowanego punktu poprosiła o zabranie 
głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Piotra Wiatrowskiego. 
 
Przewodniczący Komisji – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Waganiec w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2006 rok – stanowi ona zał. Nr 15 

do protokołu. 

 W wyniku analizy przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy Waganiec za rok 2006 stwierdza się, że wykonanie 
zaplanowanych do osiągnięcia dochodów budżetowych wyniosło 9.424.342 zł, tj. 
100,8 % planu,  natomiast wydatki zrealizowano w 96,4 % planu  wydatkując kwotę 
9.168.027 zł; osiągnięto tym samym nadwyżkę w wysokości 256.315 zł (przy 
planowanym deficycie w kwocie  156.136 zł). 

Realizacja planu dochodów w większości pozycji była bliska zakładanych 
kwot, poza działem 751, 801 (na minus) oraz na plus w dz. 010, 400, 600 oraz 900. 
Znacząco wzrosły  w stosunku do założeń wpływy z tytułu dostarczania wody oraz 
za odprowadzanie ścieków, na co decydujący wpływ miały decyzje podjęte przez 
Wójta w roku 2005 pozwalające na przesunięcie terminu płatności niektórym 
płatnikom. Najwyższe odchylenie na minus dotyczy  wpływu środków na 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w związku z ich 
rozstrzygnięciem w I turze.  
Wpływy z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 101,3 %. Należy zauważyć, iż na 
wielkość pozyskanych kwot duży wpływ mają decyzje podejmowane przez Radę 
Gminy ustalającą wielkość poszczególnych stawek podatkowych, a co się z tym 
wiąże wielkość zastosowanych zniżek oraz zwolnień podatkowych.  
Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 160.486 zł, co stanowi ok. 2 % dochodów 
budżetowych ogółem. Pomimo wielu czynność podejmowanych w celu 
wyegzekwowania zaległych kwot osiągnęły one na koniec roku 645.366 zł , co 
stanowi ok. 7 % osiągniętych dochodów (wzrost w porównaniu  z poprzednim 
rokiem o 98.464 zł). W analizowanym okresie wystawiono wiele upomnień, tytułów 
wykonawczych, dokonano wpisów hipotek przymusowych. Zobowiązania 
podatkowe zabezpieczone hipoteką osiągnęły kwotę  450 tys. zł.  
 
 Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej od planowanej. 
Największe odchylenie nastąpiło w dz. 751, 851, 710, 700. W strukturze wydatków 
przeważały bieżące, które wyniosły 94 % wydatków ogółem.  
 
Wydatki majątkowe zrealizowano w 99 % planu, wydając 532.341 zł na: wykonanie 
części jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie, dobudowę 
linii oświetleniowej we Włoszycy, zapłatę pozostałej części za wykonanie 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji, wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej      w 
Wagańcu, zakup samochodu, kserokopiarki  na potrzeby UG oraz zakup sprężarki 
do Stacji Uzdatniani Wody. Źródłem finansowania wszystkich wydatków były 
środki własne.  
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Po analizie poszczególnych pozycji po stronie wydatków szczególną uwagę komisja 
zwróciła na wspomniane już odchylenia w realizacji planów. Nie zrealizowano                
w pełni wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 
(brak II tury) , na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi             
i Patologii Społecznej (pomimo wielu przedsięwzięć, zaoszczędzono ok. 21 tys. zł), 
na opłacenie opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektów 
komunalnych.  
W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu 
oświaty i wychowania. Komisja zauważa, iż z roku na rok wzrasta kwota, jaką gmina 
musi wyasygnować z własnych środków poza otrzymaną subwencją oświatową na 
pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty. W analizowanym okresie różnica 
wyniosła ok. 735 tys. zł (dla porównania w roku 2004 było 404 tys. zł, natomiast w 
roku 2005 kwota  502 tys. zł). Wydatki w zdecydowanej większości, ok. 90 % 
przeznaczane są na opłacenie płac wraz z pochodnymi pracowników. 
 
 W omawianym okresie gmina nie zaciągała pożyczek, kredytów, nie udzielała 
żadnych poręczeń, pożyczek ani też gwarancji. Spłacono łącznie 260.620 zł ( z tego na 
rzecz WFOŚiGW w Toruniu 135.620 zł, NFOŚiGW w Warszawie 125.000 zł). 
Uregulowano tym samym całość zobowiązania wobec WFOŚiGW, pozostała kwota 
2.450.000 zł  przypada do spłaty na lata 2007-2011 i stanowi  26 % w stosunku do 
dochodów osiągniętych w 2006 r. 
 Podsumowując, budżet za rok 2006 został zrealizowany z nadwyżką w kwocie 
256.315 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 156.136 zł. Osiągnięta nadwyżka 
oraz nie wykorzystane tzw. wolne środki z lat poprzednich (w łącznej kwocie 
379.451 zł)  pozwolą na częściową spłatę ciążących na gminie zobowiązań  w roku 
2007. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę i informację przedłożoną przez Wójta Gminy 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec  p o z y t y w n i e  opiniuje wykonanie 
budżetu gminy Waganiec za rok 2006. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Waganiec za rok 2006 – stanowi on zał. Nr 16  do protokołu. 

 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec w składzie : 

1. Przewodniczący Komisji  – Piotr Wiatrowski 
2. Członek Komisji                – Edward Brzeziński  
3. Członek Komisji                – Jan Kłos 
4. Członek Komisji                – Wojciech Kulpa  
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działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.)  po pozytywnym 
zaopiniowaniu wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2006 – jednogłośnie 
wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2006. 
 
Przewodnicząca Rady - podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za 
przedstawioną opinię  i wniosek Komisji . 
 
Następnie udzieliła głosu radnemu E.Krygrowi. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem, czy komisja  nie widzi żadnych 
rozbieżności , gdyż wnioskował o przeprowadzenie kontroli w sprawie drogi 
Osiedlowej.  
 
Przewodniczący K.Rewizyjnej – stwierdził, że komisja zajęła się tą sprawą                           
i sporządziła odrębny protokół , który w wolnych wnioskach przedstawi , gdyż 
sprawa dotyczy w tej chwili wniosku o udzielenie absolutorium , a w przyjętym 
porządku obrad dyskusja jest w dalszej części. 
 
Radny J.Nowak – stwierdził, że radny na poprzedniej sesji złożył wniosek , aby 
Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą drogi przy ul.Osiedlowej , Komisja zajęła się 
tą sprawą jak wspomniał Przewodniczący Komisji i w wolnych wnioskach odczyta 
ten protokół. A w chwili obecnej jest punkt dotyczący absolutorium i prosi o jego 
przeprowadzenie zgodnie z przyjętą kolejnością. 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił się z zapytaniem , czy można tą sprawę poruszyć 
przed podjęciem uchwały w punkcie dotyczącym dyskusji przed głosowaniem? 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła , że jak najbardziej tak, dyskusja jest 
przewidziana w dalszej części porządku posiedzenia , a wolne wniosku i zapytania 
radnych również mają swoje miejsce. 
Następnie wracając do przyjętego porządku obrad  przedstawiła uchwałę                        
Nr 125/2007 Składu  Orzekającego Nr 9  Regionalnej Izby Obrachunkowej                          
w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia  2007 roku w sprawie wyrażenia opinii                               
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok -  kserokopia uchwały stanowi 

zał. Nr 17  do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w 
osobach : Przewodniczący – Elżbieta Daroszewska ; członkowie :  Maria 
Świątkowska i Jan Sieklucki:  uznał , że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec z wykonania budżetu gminy za 
2006 rok jest zasadny i zgodny z prawem. 
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Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy                           
z wykonania budżetu za 2006 rok i udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej P.Wiatrowskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – stwierdził,  że na wniosek radnego Ewarysta 
Krygra , Komisja sporządziła protokół z kontroli przeprowadzonej odnośnie 
podjętego zagadnienia budowy drogi przy ul.Osiedlowej i ulPrzechodniej , w 
miejscowościach Waganiec – Nowy Zbrachlin.  
W dniu 23.04.2007 roku Komisja Rewizyjna w składzie Wiatrowski Piotr , Kłos Jan, 
Brzeziński Edward, Wojciech Kulpa , sporządziła protokół końcowy z kontroli 
dotyczącej budowy drogi przy ul.Osiedlowej na wniosek radnego Ewarysta Krygra . 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej dostarczone zostały dokumenty dotyczące decyzji                        
o rozpoczęciu budowy drogi i wyborze rodzaju nawierzchni podjętej przez Radę 
Gminy IV kadencji . Komisja wnioskowała do Z-cy Wójta Pana E.Musiała i Skarbnika 
Gminy Pani D.Roszko o pisemne przedstawienie wyjaśnień . 
W dniu 26.03.2007 roku otrzymała pisemne uzasadnienie dotyczące wartości zadania 
ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym przedstawione przez Z-cę Wójta 
Pana E.Musiała i analizę wydatków przygotowaną przez Skarbnika Gminy  Panią 
D.Roszko . 
Po zapoznaniu się z dokumentami budowy , wysłuchaniu wyjaśnień Komisja 
Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości , decyzje o wyborze rodzaju 
nawierzchni i etapowej realizacji budowy oraz termin ich wykonania były podjęte 
przez Radę Gminy Waganiec IV kadencji i na jej wnioski Wójt realizował te 
przedsięwzięcia . 
Komisja sprawdzała możliwości dofinansowania budowy z funduszu Unii 
Europejskiej . 
Aby skorzystać z dofinansowania na budowę drogi należało w chwili rozpoczęcia 
prac posiadać zabezpieczenie 100% środków finansowych na realizację zadania z 
zapisem w budżecie , co wiązało się   z zaciągnięciem przez Gminę kredytu : bieżące 
zadłużenia Gminy Waganiec nie pozwalało na jego realizacje . Prowadzone prace 
kanalizacyjne uniemożliwiały starania się o pozyskanie środków finansowych z Unii 
Europejskiej w ramach programu 2004 – 2006. 
Te czynniki uniemożliwiły wystąpienie Gminy Waganiec o dofinansowanie. 
 
Do końcowego sprawozdania Komisja Rewizyjna załącza pisemne wyjaśnienia 
przedłożone przez Z-cę Wójta Pana E.Musiała i Skarbnika Gminy Panią D.Roszko – 
kserokopia dokumentów stanowi zał. Nr 18 do niniejszego protokołu 

 
Komisja otrzymała dokumentację , która dotyczyła kilku lat wstecz min. wnioski 
sołtys Wagańca i wypowiedzi radnych odnośnie konieczności rozpoczęcia tej 
budowy . Wypowiedź radnego J.Nowaka o rodzaju nawierzchni jaka ma być , że to 
będzie kostka .  
Z tego co wie , to radny E.Krygier również korzystał  z tych dokumentów .  
Ta analiza dokumentacji prowadzona przez Komisję zajęła dużo czasu, gdyż był to 
ogrom dokumentów , wynik kilkuletnich starań o rozpoczęcie tej budowy .   
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Rozbieżności kwot - dopiero otworzyły się oczy komisji , gdy zrobiła wgląd do 
dokumentacji , skąd się bierze ta rozbieżność .  
Plan wieloletni finansowy (tu padły już konkretne nazwiska, jak to wyglądało , jak to 
było budowane) nie ujął budowy odcinka drogi . Natomiast wszystkie przetargi jakie 
były przeprowadzone były na tą samą kwotę inwestycyjną . Tam w kwestii 
przetargów nie było , że przybywa nagle 150 tys. zł , lub gdzieś ubywa. To pojawiło 
się w programie wieloletnim, który nie rzutuje na całą kwotę , tylko na drogi . 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że nadal będzie upierał się , że Rada Gminy                           
IV kadencji i Rada Gminy V kadencji została wprowadzona w błąd! 
 
Radny J.Nowak – odniósł się do wypowiedzi radnego E.Krygra , że Rada IV 
kadencji nie została wprowadzona w błąd, gdyż głosowała , aby budować tą drogę                               
i głosowała za tym , aby zakupić kostkę i z tych pieniędzy które były zarezerwowane 
w budżecie gminy zostały przeznaczone na tą inwestycje, i ten odcinek drogi został 
wykonany. Jest radnym już IV kadencję i na pewno Rada nie została wprowadzona 
w błąd ! 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań i uwag z sali zamknęła 
dyskusję . 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2006 i zarządziła głosowanie nad przedstawionym 
projektem uchwały – stanowi on zał. Nr 19 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”            
i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr VII/36/07 w sprawie absolutorium 
dla  Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006 – stanowi ona zał. 

Nr 20 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Rada Gminy Waganiec udzieliła 
absolutorium  Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok , 
następnie pogratulowała Panu Wójtowi . 
 
Wójt Gminy – podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła punkt dotyczący udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2006 rok.” 
 
Ad.18 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt tj. zapytania i interpelacje 
radnych. Poinformował, że na sali jest obecny również radny powiatowy Pan Maciej 
Włoch i jeżeli są zapytania odnośnie Powiatu Aleksandrowskiego to prosi o 
dyskusję. 
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Następnie poinformował, że na jej ręce w dniu 19 kwietnia wpłynął projekt uchwały 
w sprawie realizacji nowych inwestycji w oparciu o Fundusze Unijne od radnego 
Pana E.Krygra – stanowi ona zał. nr 21 do protokołu. 
 
W odpowiedzi na to pismo radnego otrzymała opinię prawna dotyczącą zgodności z 
przepisami ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm.) projektu uchwały w sprawie realizacji nowych inwestycji w 
oparciu o Fundusze unijne, przygotowanego przez Pana Ewarysta Krygiera – 
radnego Rady Gminy Waganiec – stanowi ona zał. 22 do protokołu.  
 
Radna M.Kulińska -  poinformowała, że wiele dzieci chce uczestniczyć w pracach i 
występach Zespołu „Wiolinki” w Zbrachlinie , ale jest problem ze strojami dla nich . 
Panie występowały do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , o 
wsparcie finansowe na te stroje , może byłaby taka możliwość z tych środków 
alkoholowych wesprzeć finansowo tą sprawę. 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – stwierdził, że cały czas informuje o tej sprawie i również było 
ujęte w przedstawionym sprawozdaniu  jak przyznawane są te pieniądze i , że nie są 
przez wnioskodawców wykorzystywane . Drugi powód, to nie można wydatkować 
nawet jednej złotówki z uwagi na  określony Gminny Program Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych , takie programy muszą mieć ustalone również szkoły, 
skoro tego nie mają , to Komisja nie może tych środków przyznać. 
 
Radny Powiatowy – poinformował, że aby nie przedłużać i tak długie sesji , to 
przygotował materiały do wglądu, które rozda radnym, są to: projekt planu pracy 
Rady Powiatu na 2007 rok, uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 
Aleksandrowskiego oraz wykaz dróg w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych – 
stanowią one zał. nr 23 do protokołu. 
 
Jeżeli są zapytania , to postara się udzielić odpowiedzi na bieżąco lub przygotować te 
bardziej szczegółowe na następne obrady. 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił się z zapytaniem odnośnie blokowania przekazania 
Szkoły Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. – Ministerstwu Rolnictwa i nie wie komu na tym 
zależy , czy Powiatu, czy Miastu Aleksandrowa Kuj.  
Uważa , że należałoby przekazać tą szkołę pod Ministerstwo , aby ta stara szkoła z 
tradycjami pozostała , gdyż obecnie większość gruntów szkoły jest rozprzedawana  , 
pomieszczenia są wydzierżawiane różnym firmom i niedługo już nic nie pozostanie 
w tej szkole. 
 
Radny Powiatowy – potwierdził, że było takie spotkanie na ostatniej Radzie 
Powiatu, gdzie był przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa , który wyjaśniał jak to 
będzie wyglądać i budziły one wiele wątpliwości . Pani Dyrektor Departamentu nie 
była dość dobrze przygotowana na wszystkie pytania zadawane przez Panią 
Dyrektor szkoły nie udzieliła odpowiedzi.  
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Poinformowała tylko , że jeżeli szkoła zaplanuje wydatki na okres 1 roku na przejście 
– to Ministerstwo tą całą pulę przekaże . Z informacji jakie uzyskano po rozmowach 
telefonicznych ze szkołami , które już tak działają i okazało się , że te środki nie 
zawsze są przekazywane szkołom i dlatego powstają te wątpliwości. 
Następnie zwrócono się do Ministerstwa ze szczegółową listą pytań , które maja 
rozwiać te wątpliwości . Rada Powiatu nie jest przeciwna temu przejęciu. 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że jeżeli by taka możliwość była , a uczniowie by 
skorzystali , to należy podjąć działania , aby do tego doprowadzić . Rada Gminy 
Waganiec podjęła taki wniosek popierający jej przekazanie z tego co wie , to Gmina 
Koneck na radzie również podjęła taki wniosek popierający , aby szkołę przekazać 
Ministerstwu Rolnictwa. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem , czy środki finansowe na drogi 
powiatowe, które znajdują się na terenie gminy zostały przeznaczone i co będzie 
robione w br. 
 
Radny Powiatowy – poinformował, że wykaz remontów szczegółową informację na 
następne obrady, jednak środki są ograniczone . 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , jak się ma służba zdrowia, a konkretnie 
szpital w Aleksandrowie Kuj.? 
Poruszył również temat drogi nadwiślańskiej łączącej Nieszawę z Wagańcem , 
Dyrektor Dróg Powiatowych tylko obiecywał tą naprawę bez rezultatów mimo , że 
wnioski się ciągle powtarzają od kilku lat . Składa ponownie wniosek kierowany do 
radnego powiatowego o pilotowanie tej sprawy odnośnie naprawy drogi 
„nadwiślańskiej” . 
Zwrócił  się do radnego jako przedstawiciela również tej gminy , co będzie 
promował w powiecie ? – ochronę zabytków , drogi itp. To zadanie jest przed 
radnym i uważa , że będzie pomocny gminie w przybliżeniu spraw na forum Rady 
Powiatu. 
 
Radny Powiatowy – poinformował, że sytuacja prawna tych gruntów 
przebiegających wzdłuż drogi jest nie uregulowana i ta sytuacja techniczna stwarza , 
te problemy drogi , jest to teren  ścieżki rowerowej i na pewno w takim stanie to nie 
będzie pozostawione. Zapewnił, że będzie prowadził tą sprawę w dalszym kierunku 
jednak nie obiecuje , że zostanie to załatwione. 
Szpital w chwili obecnej spłaca swoje zobowiązania i z tego co się orientuje, to 
większych problemów nie ma – przygotuje sprawozdanie finansowe i je przedstawi 
na następnych obradach. 
Jeżeli chodzi o promocje , to na pewno postara się przekazywać wnioski od 
mieszkańców , radnych i propagował będzie teren gminy na radzie powiatu. 
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Wójt – poinformował, że dowiedział się iż Zarząd Powiatu zdecydował na podział 
geodezyjny tej drogi biegnącej wzdłuż Wisły , fizycznie jest to niewiele, ale w senesie 
prawnym były znaczące w stosunku do tej sytuacji  
 
Radna J.Michalska – zwróciła się o interwencję w powiecie w sprawie zakrzewienia 
dróg powiatowych o oczyszczenie ich z tych zarośli i śmieci , głównie chodzi o teren 
Michalina w kierunku Niszczew. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił uwagę , że oznakowanie przy drogach powiatowych jest 
niekompletne , jak dojeżdża się do drogi powiatowej od strony Sierzchowa jest 
rozjazd w stronę drogi krajowej Nr 1 i w stronę Wagańca , nie ma oznakowania . 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że od Lubania w kierunku Plebanki został 
zdewastowany znak informacyjny „pierwszeństwo przejazdu”. 
 
Radny J.Nowak – w budżecie gminy są zaplanowane środki na inwentaryzację 
obiektu sportowego w Zbrachlinie i chciałby się dowiedzieć kiedy to będzie 
dokonane , gdyż już należałoby wystąpić do Marszałka Województwa o 
dofinansowanie pomieszczeń socjalnych , gdyż takie środki finansowe są 
przekazywane na takie cele. 
 
Radna M.Kulińska – poinformowała, że w związku z robotami publicznymi 10 osób 
ma być zatrudniona w gminie Waganiec, zwraca się z zapytaniem , czy są 
przyjmowane kobiety również na te prace , czy jest tu dyskryminacja kobiet ?, gdyż 
tylko przyjmuje się do pracy mężczyzn, rozumie , że nie wszystkie prace mogą 
wykonywać kobiety , ale jest też wiele prac które mogłyby wykonywać. 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem , czy przy ul. Przechodniej ten zielony 
skwerek może być uprzątnięty , czy będzie jeszcze wykorzystywany pod potrzeby 
budowy jako plac pod składowane materiały. 
 
Radny M.Dyko – zwraca się o zabezpieczenie budynku szkoły w Wólnem przed 
dalszą dewastacją , gdyż w chwili obecnej odpada tynk. 
 
Radny W.Kulpa – zwrócił się z zapytaniem w sprawie wysypiska śmieci w Służewie, 
gdyż się słyszy , że w niedługim czasie zostanie zapełnione , rozumie Prezesa tego 
wysypiska gdyż w jego interesie jest , aby przyjmować śmieci z całej Polski. Z tym , 
że w ten sposób zasypuje on to wysypisko bardzo szybko, i w niedługim czasie 
będzie trzeba budować następne , ale przyjdzie  wówczas gminom partycypować 
dość duże kwoty. 
 
Radny E.Krygier zwrócił się z zapytaniem – kiedy zostanie założony chodnik od 
Kościoła w kierunku szkoły z kostki,  którą powiat przekazał gminie. Materiał stoi 
już dość długo i niszczeje. 
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Radna J.Michalska – zwróciła się z zapytaniem , czy jest możliwości założenia 
bankomatów na terenie gminy na opłaty za prąd. W tej chwili są one w 
Aleksandrowie Kuj. i Ciechocinku przy Posterunkach Energetycznych. 
 
Radna M.Kulińska -  zwróciła się z zapytaniem , czy na terenie gminy będą założone 
bankomaty na karty bankomatowe Banku Spółdzielczego i PKO BP – jest to wniosek 
już wcześniej zgłoszony. 
 
Wójt – odnośnie zapytania radnego Nowaka poinformował, że w sprawie tej 
inwentaryzacji , to nie jest to takie proste , to nie jest typowa czynność geodezyjna, 
trzeba to zalegalizować , na pewno się to przedłuży. 
Jeżeli chodzi o prace kobiet przy pracach interwencyjnych , to nie było programu dla 
kobiet na prace porządkowe z Powiatowego Urzędu Pracy , nie są one 
dyskryminowane przez gminę . W poprzednich latach były Panie zatrudniane , gdyż 
był taki program. Te miejsca są przydzielane w ramach programów obecnie dla 8 
osób „praca i środowisko” dla osób długotrwale przebywających na bezrobociu i 
zarejestrowanych , dla osób po 50 roku życia , dla osób samotnie wychowujących 
dzieci, w tej gminie na 8 osób może przyjąć dwie kobiety , ale to nie oznacza wcale , 
że panie które złożyły podania będą spełniały wymagane warunki i czy im te 
warunki proponowane będą odpowiadały. 
W sprawie bankomatów , to poprzednia rada zobligowała do realizacji wniosku, 
jednak rozmowy trwają i do tej pory jeszcze nie przyniosły pozytywnego rezultatu, a 
zainteresowany jest tylko Bank Spółdzielczy. 
Jeżeli chodzi o plac zabaw , to będzie on uprzątnięty i w planach jest  
zagospodarowanie terenu pod plac zabaw. 
W sprawie szkoły w Wólnem , to zgodnie z projektem programu Leader+ powinien 
w niedługim czasie pojawić się projektant , który będzie pracował nad projektem 
przekształcenia tego budynku w „Zielona szkołę” . 
Wysypisko śmieci w Służewie może powiedzieć , że śmieci z zewnątrz nie są 
przywożone, a jeśli są to w bardzo małych ilościach. Natomiast ta procedura o której 
radny wspomniał, to na początku otwarcia były przywożone te śmieci z zewnątrz. 
Przyczyna była jedna- gminy praktycznie nie uczestniczyły finansowo w realizacji tej 
inwestycji . 
Inwestycja była duża – bo kilkomilionowa i to składowisko musiało na siebie 
zarabiać i wystąpił ten proceder. 
W sprawie zapytania odnośnie chodnika w Zbrachlinie , to prace te rozpoczną się w 
miesiącu maju br. 
W sprawie bankomatu na karty opłat za prąd , to są one tylko montowane na dzień 
dzisiejszy przy posterunkach energetycznych. Ale postara się zorientować jak do 
końca to wygląda. Jednak adresatem tego wniosku jest Zakład Energetyczny. 
 
 Ad.19 
Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia punktu dotyczącego wolnych wniosków i 
udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
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Sołtys Nowego Zbrachlina  H.Szudzik – zwróciła się do radnego powiatowego o 
poparcie na radzie powiatu, gdyż Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych obiecał 
przysłać maszynę do wycięcia zakrzewienia w rowach na terenie gminy. Obiecana 
była również naprawa załamania drogi przy zjeździe z przejazdu kolejowego – 
rozjazd Zbrachlin, Kaźmierzyn. 
 
Sołtys Michalina J.Gronowska – złożyła wniosek o oświetlenie w m.Michalinek , są 
tam słupy , które można by było wykorzystać . Składa również wniosek o naprawę 
drogi od szkoły w Niszczewach w kierunku Wiktoryna . 
 
Radny Z.Kotrych – ponawia wniosek o przysłanie równiarki i nawiezienie żużla w 
m.Śliwkowo . 
 
Radny W.Kulpa – złożył wniosek do Radnego Powiatowego o poparcie przejęcia 
Szkoły Nr 1 (były Zespół Szkół Ogrodniczych) w Aleksandrowie Kuj.  pod 
kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa. 
 
Radna J.Michalska – zgłosiła naprawę drogi w m.Michalin. Zgłasza również 
wniosek o nawiezienie kamienia w m.Kolonia Święte i postawienie znaku 
ograniczenia prędkości . 
 
Radny J.Kłos – zgłasza nawiezienie żużla w miejscowościach : Janowo, Zakrzewo, 
Zosin. 
Przewodnicząca Rady – zgłosiła o nawiezienie żużla w m.Konstantynowo. 
 
Sekretarz obrad E.Pietrus – przedstawiła zgłoszone wnioski na VII sesji V kadencji 
Rady Gminy : 
- wniosek zgłoszony przez radnego W.Kulpę , kierowany do Radnego Powiatowego 
1. poparcie przez Radę Powiatu przyjęcia Szkoły Nr 1 (były Zespół Szkół 
Ogrodniczych) w Aleksandrowie Kuj. pod kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa. 
- wnioski zgłoszone przez sołtys Michalina J.Gronowską  
2. założenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalinek . 
3. naprawa drogi od szkoły w Niszczewach w kierunku Wiktoryna  
- wniosek zgłoszony przez radnego Z.Kotrycha  
4. nawiezienie żużla i wyrównanie drogi równiarką w m. Śliwkowo . 
- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską  
5. postawienie znaku „ograniczenia prędkości” w m. Kolonia Święte. 
- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa 
6. nawiezienie żużla na drogi w m. Janowo, Zakrzewo, Zosin. 
- wniosek zgłoszony przez przewodniczącą rady M.Bierzyńską 
7. nawiezienie żużla w m.Konstantynowo. 
Ad.20 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
VII  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1750 

Protokołowała: I.Marciniak                                        Przewodniczący Rady Gminy : M.Bierzyńska                                                                         


