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Ad.1 

Otwarcia obrad XI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała Przewodnicząca 
Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali radnych, sołtysów 
oraz  zaproszonych gości . Powitała również obecną na sesji Panią Jadwigę 
Aleksandrowicz redaktor Gazety Kujawskiej.  
Na obrady był również zaproszony radny Powiatowy Pan Maciej Włoch , jednak nie 
mógł przybyć i usprawiedliwił swoją nieobecność innymi obowiązkami jako 
radnego, jednak zadeklarował , że chciałby pełnić dyżur w gminie Waganiec , byłby 
to pierwszy wtorek m-ca , co do godzin tego dyżuru , to bliższe informacje będą 
udzielone pod koniec m-ca grudnia br. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 10 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady M.Bierzyńska 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 XI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  X sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta z pracy Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały  

      7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008  rok . 

a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
b)   podjęcie uchwały  
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     8. Podjęcie uchwały w sprawie: udziału mieszkańców gminy w budowie 
infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie 
wodociągów i kanalizacji i ustalania wysokości stawki  procentowej opłaty 
adiacenckiej. 

a)    dyskusja nad projektem uchwały, 
b)    podjęcie uchwały 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 

a) dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjecie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości                   
i porządku na terenie Gminy Waganiec. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjecie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b)  podjecie uchwały 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół . 
a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b)  podjecie uchwały 

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

 

W trakcie wypowiedzi Przewodniczącej Rady – na obrady przybyli radni : W.Kulpa                  
i J.Nowak – godz. 1015 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad . 
 

Ad.3 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z X sesji V kadencji Rady Gminy.  
 
Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został 
przyjęty bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali do 
treści protokołu ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z X sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół X sesji V 
kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
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Ad.4 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska przeszła do następnego punktu porządku 
obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, 
następnie zaproponowała kandydaturę radnej E.Pietrus . 
 
Kandydat Pani Ewa Pietrus podziękowała rezygnując i proponując kandydaturę 
radnego M.Dyko. 
 
Kandydat M.Dyko wyraził zgodę . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radnego Michała Dyko . 
 
Ad.5 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Wójt Gminy - poinformował, że w omawianym okresie wydał sześć zarządzeń 
dotyczących Wójta i Gminy , i tak: 
 
1. Zarządzenie nr 32/07 z dnia 18.09.2007 r. w sprawie określenia podstawowych 
parametrów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu budżetu 
Gminy Waganiec na rok 2008. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
2. Zarządzenie nr 33/07 z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania obwodowych 
komisji wyborczych . 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia . 
 
 3. Zarządzenie nr 34/07 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Waganiec na rok 2007.  

Wprowadzono do budżetu (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) 
kwoty dotacji otrzymane na realizację następujących zadań: 
- przygotowanie wyborów parlamentarnych ( 2.260 zł), 
- zwrot pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników ( 12.000 zł), 
- dofinansowanie dodatków za pracę w terenie dla pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (3.043 zł), 
- stypendia dla uczniów ( 67.163 zł), 
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (1.157 zł), 
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne 
lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych ( 3.075 zł), 
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Ponadto dokonano kilku przesunięć po stronie wydatków w ramach dotychczas 
posiadanych środków i tak: 
- w ramach USC przemieszczono między paragrafami kwotę 1.000 zł, 
- w ramach Urzędu Gminy 500 zł, 
- przemieszczono kwotę 450 zł w planie jednostki OSP Plebanka, 
- kwotę 1.900 zł przesunięto między kilkoma paragrafami w planie wydatków szkoły 
podstawowej w Sierzchowie, 
- w ramach dowozu uczniów do szkół przesunięto kwotę 200 zł, 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
4. Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć                  
z zakresu zabezpieczenia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
Gminy Waganiec. 
 
    W dniach 11-23 października 2007 r. podjąć  wzmożone działania z realizacji 
przedsięwzięć z zakresu zabezpieczenia stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy Waganiec polegające na :  
     a/ dodatkowym zabezpieczeniu dostępnymi środkami ujęcia wody , stacji 
uzdatniania wody , zbiorników retencyjnych wody, oczyszczalni ścieków oraz 
innych gminnych obiektów użyteczności publicznej . 
    b/ wzmożonym monitorowaniu i kontroli wyżej wymienionych obiektów. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
5. Zarządzenie Nr 36/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie powołania komisji ds. analizy 
wniosków o nagrodę Wójta Gminy w składzie :  
a/ Pani Mirosława Centkowska , 
b/ Pani Ewelina Ferner, 
c/ Pani Teresa Niklas, 
d/ Pan Michał Stróżyński 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 

6. Zarządzenie Nr 37/07 z dnia 18 .10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Waganiec na rok 2007. 
 

Wprowadzono do budżetu (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) 
kwoty dotacji otrzymane na realizację następujących zadań: 
- przygotowanie  oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych ( 11.104 zł), 
- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych ( 1.448 zł), 
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”            
( 4.184 zł), 
 

Ponadto dokonano kilku przesunięć po stronie wydatków w ramach 
dotychczas posiadanych środków i tak: 
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- na uregulowanie rachunków za sprawienie pogrzebu podopiecznego 
potrzebowano kwotę 1.900 zł , którą pozyskano z kwot zaplanowanych na wypłatę 
zasiłków celowych, 
- skorygowano mylnie zastosowany w uchwale Rady Gminy z 13 września oraz         
w zarządzeniu Wójta z dnia 28 września 2007 r. paragraf klasyfikacji budżetowej dot. 
wypłaty kwot za zakupione jednolite stroje dla uczniów szkół podstawowych oraz 
za zakup podręczników dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
W zakresie realizacji zamówień publicznych odbyło się postępowanie przetargowe 
ZP4/2007 – CPV45421000;45320000na wykonanie: „Termomodernizacja obiektów 
komunalnych i użyteczności publicznej I etap” dotycząca wymiany okien i drzwi, 
montażu nawiewników okiennych higrosterowanych i docieplenia stropodachu 
płytkami styropianowymi dwustronnie laminowanymi papą w budynkach 
komunalnych położonych w miejscowości Ariany 26 i Waganiec ul.Dworcowa 11. 
Zamówienie zostało zrealizowane . 
 
Odbyło się również następne postępowanie przetargowe ZP5/2007 – CV45331100-7; 
45000000-7 na wykonanie : „Termomodernizacja obiektów komunalnych                             
i użyteczności publicznej I etap”- remont (modernizacja ) instalacji wewnętrznej c.o.; 
c.w. i wody ziemnej w budynkach  komunalnych położonych w miejscowości Ariany 
26 i Waganiec ul.Dworcowa 11. 
Zamówienie w trakcie realizacji. Do wykonania pozostała część instalacji c.o.                            
w budynku Urzędu Gminy (sklep, kasa i korytarzy) oraz ciepłej wody użytkowej                   
i instalacji p.poż. zimnej wody w Arianach. 
 
Zostało również wykonane zamówienie na wykonanie docieplenia stropodachu  
metodą wdmuchu na budynku komunalnym w Arianach. 
W trakcie realizacji jest również zamówienie na położenie papy termozgrzewalnej , 
naprawami attyk, instalacji odgromowej itp. na budynku komunalnym w Arianach. 
  
Wójt – poinformował, że w dniu 19 października 2007 oddano do użytku 
najmłodszym mieszkańcom Gminy Waganiec placu zabaw zrealizowanego przy 
współudziale Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania „Place 
zabaw dla dzieci - tereny wiejskie”. 

Plac zabaw zlokalizowano na działce o powierzchni 1800 m2  położonej w centrum 
wsi Waganiec w rejonie zwartej zabudowie mieszkalnej przy ulicy Przechodniej. W  
ramach zadania wykonano: 

• prace ziemne polegające na uporządkowaniu terenu, odwodnieniu terenu, 
nawiezieniu ziemi uprawnej, nasadzeniu krzewów, wytyczeniu ścieżek, 
ogrodzeniu placu, wysianiu trawy (z uwagi na porę roku zakupione nasiona 
trawy wysiane zostaną wiosną),  
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• zamontowano urządzenia zabawowe,  
• zamontowano stojak na rowery , regulamin korzystania z placu zabaw, kosz 

na śmieci, chodnik z kostki granitowej. 
 
Dzięki zrealizowanemu projektowi osiągnięte zostały założone długookresowe cele: 

• przez zabawę i ruch uczenie się otaczającego świata ,  
• pokonując coraz trudniejsze przeszkody - poznawanie siebie i  wiara we 

własne możliwości,  
• poprawę bezpieczeństwa dzieci dzięki zastosowaniu elementów zabudowy 

posiadających stosowne certyfikaty,  
• inspirowanie wyobraźni i kształtowanie poczucia estetyki osób korzystających 

z placu zabaw i jego otoczenia,  
• poprawa sprawności fizycznej. 

 

Ponadto teren ten stał się atrakcyjnym  terenem rekreacyjnym. Dzięki 
zaangażowaniu się, przez wykonywanie prac społecznie użytecznych, mieszkańców 
w realizację projektu powstały nowe więzi i doszło do wyzwolenia nowych 
inicjatyw. Estetycznie zagospodarowany teren spowodował większą dbałość 
okolicznych mieszkańców o własne obejścia. 
Całkowity koszt wykonania placu zabaw przekroczył 32 tysiące zł w tym dotacja 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17,5 tysiąca zł. Z dotacji zakupiono sprzęt 
zabawowy w postaci: 

• zestawu  zabawowego (wieża z trapem, zjeżdżalnia, przeplotnia drabinowa, 
ściana wspinaczkowa, drabina),  

• huśtawka podwójna,  
• ważka podwójna,  
• karuzela 4-ro siedzeniowa,  
• ławka parkowa 2 szt. 

Gmina własnym staraniem i z własnych środków finansowych uporządkowała 
teren, wykonała estetyczne ogrodzenie, chodnik z kostki granitowej  ze stojakiem na 
rowery, nasadziła krzewy. 
 
W zakresie pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności  w tym okresie było 
7 urodzeń, 10 małżeństw, 9 zgonów, przyjęto 1 zapewnienie o zawarciu związku 
małżeńskiego , 23 wymeldowania poza gminę , 15 zameldowań na pobyt stały spoza 
gminy, 3 przemeldowania na terenie gminy , 13 zameldowań na pobyt czasowy 
spoza gminy, 1 zameldowanie na pobyt czasowy z terenu gminy, 22 zgłoszenia 
pobytu czasowego poza gminą . Wydano również odpisy 63 akty skrócone  USC , 
udzielono 16 informacji adresowych na wniosek. 
W omawianym okresie  wydano 270 dowodów osobistych, natomiast pozostało 
jeszcze do wymiany 335 dowodów osobistych , a obecnie jest złożonych 90 
wniosków o wymianę dowodów osobistych .  
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Odnośnie pracy wydziału rolnictwa i ochrony środowiska to został przekazany 1 
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w celu zaopiniowania odnośnie 
poszkodowanego sadownika w wyniku klęski wymarznięcia. 
Zakupiono i przekazano szkołom worki 150 szt. i rękawice 255 par w celu 
przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” . Wystąpiono do Kujawsko – 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie uzgodnień „Budowy dwóch 
parków elektrowni wiatrowych” planowanych do realizacji przez Firmę „Prestige” z 
Darłowa. Podano do publicznej wiadomości raport o oddziaływaniu na środowisko 
dla dwóch planowanych inwestycji : „Budowa dwóch parków elektrowni 
wiatrowych” i „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych w miejscowości Zosin”. 
Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
„Budowa dwóch parków elektrowni wiatrowych o mocy 300 kW każda w m.Zosin” . 
Wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko dla „Przebudowy stacji paliw oraz budowy stacji LPG 
ze zbiornikiem podziemnym w m.Zbrachlin” oraz przygotowano projekt decyzji 
środowiskowej , który przekazano do uzgodnienia z Sanepidem i Starostwem 
Powiatowym. Przygotowano informacje dla Starostwa Powiatowego z realizacji  
programu ochrony środowiska za lata 2005 i 2006. 
Opracowano projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 
Waganiec oraz dokonano jego zaopiniowania z Sanepidem” 
Przygotowano projekt wydatków budżetowych na rok 2008 w zakresie : sieci 
wodociągowej , inwestycji wieloletnich , wydatków GFOŚ, opłat licencyjnych za 
użytkowanie programów komputerowych  , usługi telefoniczne , opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska . 
Wydano również dwa zapewnienia dostawy wody , warunki techniczne za 
wykonanie przyłącza wodociągowego, i dwie decyzje na wycięcie drzew. 
 
W sprawie wydanych dokumentów dotyczących stypendiów szkolnych , to w 
okresie od 13.09.2007r. do 06.11.2007 r. zostało wydanych 206 decyzji 
administracyjnych z tego : 
- 195 przyznające stypendia na okres czasu od września do listopada 2007r. w łącznej 
kwocie dla 195 stypendystów 61.325,00 zł ; 
- 10 odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego 
umożliwiającego przyznanie Pomocy materialnej ; 
- 1 odmowna , gdyż dziecko uczęszcza do przedszkola . 
Na miesiące wrzesień i październik 2007 r. stypendium szkolne zostało przyznane w 
wysokości 128,00 zł miesięcznie dla stypendysty, natomiast wysokość przyznanego 
stypendium na miesiąc listopad 2007r. uzależniona jest od wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie stypendysty. 
Zgodnie z przyjętymi kategoriami stypendium , przedstawia się to w następujący 
sposób: 
I. średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny – do 150 zł kwota 
max.stypendium m-cznie 65 zł ; ilość wniosków zakwalifikowanych w tej kategorii - 
36 ; łącznie kwota w tej kategorii wynosi 2.340 zł 
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II. średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny – powyżej 150 zł do 
250 zł kwota max.stypendium m-cznie 60 zł  ilość wniosków zakwalifikowanych w 
tej kategorii – 64  ; łącznie kwota w tej kategorii wynosi 3.840 zł 
 
III. średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny – powyżej 250 zł do 
kwoty ustalonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o Pomocy społecznej – kwota 
max.stypendium m-cznie  55 zł ilość wniosków zakwalifikowanych w tej kategorii - 
95 ; łącznie kwota w tej kategorii wynosi 5.225 zł. 
 
Wójt Gminy – poinformował również, że w tym okresie w zakresie referatu 
budownictwa i dróg wydano : 
- 12 wypisów ze studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Waganiec, 
- 4 decyzje o podziale nieruchomości, 
- 4 decyzje o warunkach zabudowy – wszystkie uwzględniające wnioski stron,  
- 2 zaświadczenia o nadaniu numeru nieruchomości. 
Wszczęto 4 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,                                  
3 postępowania w sprawie wydania decyzji o podziale nieruchomości .  
Zlecono dokonanie aktualizacji ewidencji gruntów dla nieruchomości położonych : 
- w miejscowości Waganiec przy ulicach: Dworcowej, Wspólnej , Widok, Kujawskiej, 
Osiedlowej, Krótkiej, Przechodniej, Kolejowej , Parkowej. 
- w miejscowości Nowy Zbrachlin przy ulicach: Kujawskiej, Osiedlowej, Kolejowej, 
Strumykowej i Słonecznej . 
- w miejscowości Józefowo przy ulicy Parkowej. 
- w miejscowości Plebanka przy ulicy : Strumykowej , Słonecznej i Kwiatowej. 
 
W zakresie podatków wpłynęło sześć podań o umorzenie podatku. Wszystkie 
rozpatrzono ( w tym cztery pozytywnie) na kwotę 768 zł. 
Wpłynęły trzy podania o odroczenie terminu płatności i wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Jeżeli chodzi o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 
2007 r. , to wpłynęło 128 wniosków o zwrot podatku akcyzowego , wszystkie 
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 45.148,02 zł. 
   
W tym okresie wydał również decyzje na dodatki mieszkaniowe dla 18 osób , w tym: 
przyznające dodatek dla 15 osób , odmownie dla 1 osoby i stwierdzające wygaśnięcie 
dla 2 osób. Ogólna liczba dodatków mieszkaniowych 80 szt. , kwota wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych  9.627,10 zł. 
 
W zakresie działalności gospodarczej w tym okresie zarejestrowano ośmiu 
przedsiębiorców, a wykreślono czterech . Wydano również trzy zezwolenia na 
alkohole. 
 
W sprawach kadrowych zatrudniono w Urzędzie Gminy Pana Krzysztofa 
Dróbkowskiego na podstawie umowy o pracę na czas określony od 16.10.2007 r. do 
16.04.2008 r. na stanowisku : pracownik gospodarczy. 
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Z dniem 31.10.2007r. rozwiązano stosunek pracy z 8 osobami zatrudnionymi w 
ramach robót publicznych „Praca i środowisko 2007” .  
W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Wójt Gminy powołał 
komisję oceniającą wnioski o przyznanie Nagrody Wójta z okazji Dnia Nauczyciela 
zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli , zostały one w tym roku 
przyznane : Panu Stanisławowi Kamińskiemu w wysokości 1.500 zł oraz Pani 
Violetcie Świątkowskiej w wysokości 1.200 zł .  
W dniu 31.10.2007r. odbyło się posiedzenie komisji dysponującej środkami 
finansowymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych na terenie gminy . Wykorzystano 10.527,50 zł przyznając 
dofinansowanie 9 wnioskodawcom .  
W dniu 05.11.2007r. wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. 
z wnioskiem o skierowanie 5 osób bezrobotnych do robót publicznych na stanowiska 
robotników drogowych. 
Z dniem 31 października br. zakończył się okres zatrudnienia 8 osób – robotnik 
melioracyjny -  w ramach programu „Praca i środowisko” . 
 

Przedstawił również ocenę techniczną Białorusi JUMZ 6KM i poinformował, że na 
podstawie aktualnego stanu technicznego pojazdu, wyposażenia, okresu 
użytkowania , dbałości oraz aktualnych cen wolnorynkowych ustalona została 
wartość w dniu badania na kwotę (brutto) 3900 zł – kserokopia dokumentu stanowi zał. 

Nr 2  do protokołu. 

 

Następnie przypomniał wnioski zgłoszone na ostatniej sesji, stwierdził , że dotyczyły 
one głównie zgłoszeń do projektu budżetu gminy na 2008 rok, jednak przypomni je 
wszystkie w kolejności zgłoszeń: 
- wniosek złożony przez radnego J. Nowaka 

1. Zakup sprzętu za sprzedaż koparko – spycharki „ Białoruś” służącego do tego  
samego typu prac 

2. Zakup 2 słupów ogłoszeniowych. Jeden w Plebance drugi w Wagańcu przy 
dworcu 

3. Umożliwienie wykorzystania pomieszczenia przy archiwum na złożenie         
dokumentacji   Klubu Sportowego 

4. Rozbudowa pomieszczeń ZPT w szkole w Zbrachlinie dla potrzeb klas „0” 
Oczywiście wszystkie są jakby wnioskami długoterminowymi do ewentualnej 
realizacji w przyszłorocznym budżecie. 

 
- wniosek złożony przez radnego M. Dyko 

5. Zwrócenie się do Prezesa Spółdzielni Plebanka w celu usunięcia drzewa 
„lipy”  w miejscowości Plebanka 

6. Usuniecie krzewów w rowach wzdłuż wszystkich dróg gminnych                            
i powiatowych. 

7. Uzupełnienie żużlem dróg. 
Rozmowy z Prezesem nt. drzew i krzewów trwają , to nie jest jednostkowa sytuacja 
myśli ,że w najbliższym czasie ureguluje się ją kompleksowo .  
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W sprawie wycięcia krzewów w rowach , prowadzi uzgodnienia z Powiatowym 
Urzędem Pracy , aby po zakończeniu tego programu „Praca i środowisko”  zatrudnić 
jeszcze grupę osób , być może tych samych , które by były skierowane  tylko do tego 
rodzaju pracy. Tu jednak nie uwzględniona by była sytuacja , czy to są drogi gminne, 
czy powiatowe. Robione byłyby wówczas wszystkie drogi , usuwane krzewy                    
i gałęzie z przyległych rowów, i głównie w miejscach gdzie stanowi to zagrożenie. 
W sprawie uzupełnienia żużlem dróg , to otrzymał ok. 60 ton i nie był w stanie go 
przewieźć . Dzięki zaangażowaniu  i Pomocy mieszkańców Pana Kotrycha Mariana, 
Pana Kotrycha Zbigniewa i Pana Sławomira Szudzika , który albo udostępnili 
transport , albo go załatwili, te 60 ton zostało przewiezione  na drogi i w pobliżu nich 
do rozwiezienia. Jeśli mógłby apelować o taka pomoc, to jest możliwość pozyskania 
tego żużla i uzupełnienie pozostałych dróg. 
 
- wniosek zgłoszony przez radną J. Michalską, radnego J. Kłosa oraz radnego                    
M. Dyko 

8. Budowa wiat w Michalinie, Śliwkowie i Wólnym 
Jeżeli chodzi o ten wniosek , to stwierdził, że nie pozytywnej informacji, gdyż jest 
brak pracowników – spawaczy , jedni są na zwolnieniu lekarskim , a drudzy na 
urlopie , dlatego te prace się przeciągną w czasie i będą one wykonane pod koniec 
listopada lub w okolicach grudnia. Wszystko jest uzależnione od tego jak się będą 
posuwały te prace . 
 
- wniosek zgłoszony przez Panią sołtys B. Gajdzińską 

9. Dokończenie budowy ul. Osiedlowej w Wagańcu     
10. Wniosek do powiatu o poprawę nawierzchni ul. Dworcowej i budowa 

chodnika przy ulicy Dworcowej.     
W najbliższych dniach zostanie opublikowane postępowanie przetargowe na 
dokończenie 126 mb drogi, gdyż tyle jest środków w budżecie . Na wskutek sugestii 
mieszkańców będzie budowany odcinek drogi i chodnika po prawej stronie . 
Jeżeli chodzi o drugi wniosek Pani sołtys , to wniosek został wysłany do zarządu 
Dróg Powiatowych , ale bez pozytywnych skutków. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Kołowrockiego 

11. Budowa drogi w Brudnowie 
12. W obecnej chwili naprawa tej drogi                                 

W tej sprawie może tylko przypomnieć , to co wielokrotnie mówił , jest ona w 
planach budżetowych i jeśli pojawią się środki z zewnątrz to ją się dokończy. 
Podjął decyzje o przeznaczeniu części tych środków , które są przeznaczone na 
budowę tej drogi , na przeszacowanie wartości i wystąpić z wnioskiem do funduszy 
pomocowych o pozyskanie środków na jej budowę. Droga ta obecnie była 
naprawiana i część tych dróg przyległych , a następnie równana ciężką równiarką. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego S. Szudzika 

13. Naprawa drogi przy Panu Lamparskim w Sierzchowie          
Wniosek ten zostanie zrealizowany przy następnym dowożeniu tego żużla . 
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- wniosek zgłoszony przez sołtysa J. Urbańskiego                                

14. Poprawa podjazdu w Siutkowie obok posesji Pana Kujawy z trasą E-1     
15. Naprawa drogi w Siutkowie 

Zgodnie z informacją jaką uzyskał od Zarządu Dróg Krajowych , to ten podjazd 
został naprawiony , jednak osobiście tego nie widział. 
Jeżeli chodzi o drogę to była naprawiana , pracowała tam ciężka równiarka i uważa, 
że wniosek został zrealizowany. 
  
- wniosek zgłoszony przez radną M. Kulińską 

16. Drogowskaz w miejscowości Bertowo 
Zamówienie zostało wykonane i w niedługim czasie będą dostarczone tablice 
informacyjne : Wójtówka, Plebanka, Bertowo. 
Kilka dni temu otrzymał protokół sporządzony przez Komisję powołaną przez 
Starostwo Powiatowe i na pewno kilka znaków będzie trzeba wymienić lub 
naprawić w związku z tym środki finansowe przeznaczone na ten cel będą 
pozostawione do realizacji tego zadania.  
 
- wniosek złożony przez sołtys H. Szudzik 

17. Oświetlenie Nowy Zbrachlin 
Wniosek do projektu budżetu na 2008 r. 

 
- wniosek złożony przez radnego J.Nowaka  

18. Wypowiedzenie Policji pomieszczenia dla dzielnicowych do obsługi Zespołu 
Szkół. 
Wniosek ten był zbieżny z wcześniejszymi zamierzeniami jakie miał podjąć i to 
wypowiedzenie zostało złożone, i jeśli nie będzie przeszkód , to powinno to dojść do 
skutku ok. połowy m-ca grudnia.  
 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła dyskusję. 
 

Radny J.Nowak – zwrócił uwagę , że w Br. Drogi asfaltowe nie były naprawiane , a 
środki w budżecie były przeznaczone na ten cel , jeszcze można naprawić te wyrwy 
przed mrozami i śniegiem , aby nie były większe. 
W innych gminach się zauważa, że są naprawiane drogi,, a u nas się nic nie dzieje? 
 
Wójt – poinformował, że prace były wykonane  pod koniec maja i w m-cu czerwcu. 
Jednak do dnia dzisiejszego wyrobiły się następne . 
 

Radna M.Kulińska – zaproponowała , aby przy wykonywanych pracach na drogach 
powiadamiani byli radni i sołtysi z tych terenów, aby mogli zerknąć i przypilnować 
te prace naprawcze. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań, dokonała zamknięcia 
dyskusji i przeszła do następnego punktu przyjętego porządku obrad . 
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Ad.6 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – dokonała otwarcia następnego punktu 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 
rok.  
Poprosiła o wgląd do materiałów, które radni otrzymali w przesłanych 
zaproszeniach na sesję (projekt uchwały stanowi zał. Nr 3 do protokołu) i które zostały 
rozłożone przed obradami w związku ze zmianami które wpłynęły już po 
przesłanych materiałach – projekt II ,  następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko 
Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – dokonała omówienia zmiany w kolejności przedstawionej                     
w dostarczonych  Radzie materiałach na sesję ze zwróceniem uwagi na zmiany 
poczynione w ostatniej chwili . 
 
Dochody 
Dz. 750 – Administracja Publiczna  

Decyzją Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Centrum Likwidacji Szkód 
w Bydgoszczy przyznano 1.186 zł tytułem  zwrotu  kosztów usunięcia szkody (którą 
spowodowała ulewa z dnia 09 lipca 2007 r. budynku Szkoły Podstawowej w 
Niszczewach). 

 
Wydatki 
Dz. 400 – Dostarczenie wody 

 Kwotę 3.000 zł zaplanowaną na  opłacenie kosztów naprawy pomp na Stacji 
Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie można przeznaczyć na realizację innych 
pilniejszych potrzeb w zakresie dowozu uczniów do szkół. Naprawę  skrzyni biegów 
przy szkolnym autobusie wyceniono na kwotę 2.150 zł, pozostałe 850 zł zostanie 
przeznaczone na opłacenie przewoźnika, wynajętego na czas trwania remontu 
autobusu. 
 
Dz. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
 Otrzymane odszkodowanie (w kwocie 1.186 zł)  przeznaczono na zakup 
materiałów do Szkoły Podstawowej  w Niszczewach, niezbędnych do przywrócenia 
budynku do stanu sprzed ulewy.   
 

Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych wnieśli o dokonanie  
szeregu przesunięć w ramach  środków przeznaczonych na opłacenie 
wynagrodzenia oraz dodatków socjalnych dla swoich pracowników . Zmiany zostały 
zaprezentowane w tabeli załączonej do materiałów na dzisiejszą sesję . 
       Dokonano przesunięć zarówno na plus jak i na minus na kwotę ogółem 15.700 zł. 
Wyższe niż planowano w budżecie tegorocznym płace nauczycieli oraz wyższe 
dodatki mieszkaniowe i wiejskie zaczynają pochłania dodatkowe kwoty. O 
wystąpieniu takiej sytuacji sygnalizowała kilkakrotnie przy niemal każdej zmianie 
budżetu.  
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Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie wniósł o dokonanie przesunięcia kwoty 
200 zł zaplanowanej w szkole podstawowej na opłacenie kosztów usług telefonii 
komórkowej na  rozmowy telefoniczne  telefonii stacjonarnej.  
  
Dz. 852 – Pomoc Społeczna  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 2007-10-30  
wniosła o dokonanie przesunięć środków w ramach kwot będących w planie 
finansowym tej jednostki. Zmniejszając o 250 zł kwoty przewidziane na opłacenie 
usług telefonii komórkowej, o 450 zł kwoty na zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz o 500 zł poz. zakup 
akcesoriów komputerowych, zwiększono o  1.200 zł kwoty na opłacenie usług, m.in. 
na prowizje bankowe, przesyłki pocztowe skredytowane oraz na koszty 
przechowania i transportu żywności dla podopiecznych. 
 
Zmian o które wnosi Wójt jest stosunkowo niewiele , gdyż od ostatniej Sesji Rady 
Gminy , ze względu głównie na dotacje , na przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów parlamentarnych były wydane dwa zarządzenia Wójta zmieniające 
tegoroczny budżet . Przy okazji wprowadzenia dotacji dokonano kilku innych 
zmian, o których Wójt informował przedstawiając informację z pracy w okresie 
międzysesyjnym . 
   Do zmian przedstawionych w materiałach dostarczonych na dzisiejszą sesję należy 
dołożyć jeszcze kilka obejmujących zmianę kwot dotacji celowych, o których 
Wojewoda powiadomił już po wysłaniu materiałów na dzisiejsze posiedzenie . 
Otrzymaliśmy dodatkowo : 
1) 6.500 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników, 
2) 14.547 zł na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym , czyli na stypendia dla uczniów , 
3) 46051 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
      Łącznie budżet po stronie dochodów , jak i wydatków wzrośnie o 67.098 zł  
 
Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach w międzyczasie wniosła o 
dokonanie przesunięcia kwoty 600 zł z opłat telefonii komórkowej w następujący 
sposób : 300 zł na zakup energii elektrycznej i wody oraz drugie 300 zł na telefony 
stacjonarne . 
Również Gminny Komendant OSP w dniu 02.11.2007r. złożył wniosek o dokonanie 
przesunięcia kwoty 600 zł , z poz. obejmującej przy ZG OSP do poz. zakup usług. 
Zmiana umożliwi opłacenie kosztów naprawy instrumentów muzycznych. 
 
    W wyniku wszystkich zmian tegoroczny budżet gminy będzie wynosił: 
- po stronie dochodów   9.940.688 zł 
- po stronie wydatków     10.539.188 zł 
nie ulegnie zmianie deficyt budżetowy ustalony na poziomie 598.500 zł jak i źródło 
jego pokrycia. 
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W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na obrady przybyła radna J.Michalska – godz. 
1100. 
Wójt Gminy – opuścił obrady . 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani Skarbnik za udzielone informacje                    
i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – Panią M.Kulińską.  
 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformował, że komisja swoje posiedzenie 
odbyła w dniu 2 listopada br. i po przedstawieniu przez Panią Skarbnik 
uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie gminy na 2007r. po stronie 
dochodów i wydatków , zaopiniowała je pozytywnie. 
 
Zwróciła również uwagę na kwotę 3 tys. zł przeznaczoną na naprawę pompy w 
Starym Zbrachlinie - Stacja Uzdatniania Wody , na naprawę autokaru również 
należało wyłożyć środki finansowe na naprawę skrzyni biegów. 
Zwraca się z zapytaniem do Wójta Gminy o informację , czy w końcu będzie ten 
nowy autokar ? 
   
Z-ca Wójta E.Musiał – odnośnie autobusu może powiedzieć, że Ministerstwo 
Oświaty  ani w 2007 r. , ani w 2008 r. nie zakupiło żadnego autobusu , a są one 
finansowane z budżetu państwa. 
Postępowania przetargowe były nieprawidłowo przeprowadzone i zostały 
unieważnione . Wnioski są składane i powtarzane każdego roku i sytuacja tak 
wygląda jak widać. 
   
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w związku z brakiem dyskusji z sali 
przestawiła projekt II uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowi on 

zał. nr 4  do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym” 

podjęła uchwałę nr XI/51/07 zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 

2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowi 

ona zał. nr 5 do protokołu. 

 

Radna E.Pietrus – złożyła wniosek o 10 min przerwę – godz. 1115 
 

 

Po przerwie na obrady powrócił Wójt Gminy. 
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Ad.7 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – po przerwie wznowiła obrady godz. 1125 i 
przedstawiła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008  
rok . 
Poinformowała, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały oraz ten program, 
zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi i zapytania do otrzymanych materiałów ?. 
 
Następnie w związku z brakiem dyskusji Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt  
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec                                 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008  rok i zaczadział głosowanie nad jego 
przyjęciem  - stanowi on zał. Nr 6 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/52/07 w 

sprawie  przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2008  rok  -  stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 
 
Ad.8 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w dalszej części porządku obrad dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie: udziału mieszkańców 
gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w 
zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalania wysokości stawki  procentowej opłaty 
adiacenckiej. 
Przypomniała, że uchwała ta była już przyjmowana przez Radę Gminy na 
poprzedniej sesji , została przesłana do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Delegatura Włocławek Wydział Prawny we Włocławku i została 
zakwestionowana , z uwagi na powielenie w jej  treści  postanowień ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, w szczególności art.144 
 
Cyt. „ Art. 144. 1. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat 
adiacenckich. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do użytkowników wieczystych nieruchomości 
gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku 
wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą 
właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania 
wieczystego” 
 
Następnie głos zabrała Pani A.Wiśniewska Radca Prawny i stwierdziła, że ta 
uchwała w takim brzmieniu w jakim Rada Gminy na poprzedniej sesji podejmowana 
była przez inne Rady Gmin na terenie całej Polski dokładnie w takiej treści .  
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Jakby radni porównali uchwałę poprzednią i ten obecny projekt , to te uchwały 
różnią się tylko tym, że wykreślona została tylko ta część opisowa z uwagi na to , że 
ona znajduje się w tym przypisie , który przedstawiła Pani Przewodnicząca. 
Nadzór Wojewody stoi na stanowisku , że akurat tu Województwo Kujawsko – 
Pomorskie przestrzega aby te rzeczy które są w ustawie nie były przenoszone 
literalnie do uchwały Rady Gminy. 
Jednak przygotowując uchwałę Pan Wójt miał na względzie aby,   to w uchwale ująć 
z uwagi na to, że mieszkańcom  łatwiej dotrzeć do uchwały niż do przepisów , ale 
Nadzór to zakwestionował . Stąd w uchwale w tym projekcie który jest teraz 
omawiany są tylko te stawki , natomiast nie ma tej części  opisowej.  
I takie są wyjaśnienia dotyczące tego projektu. 
 
Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – stanowi on zał. nr 7 do 

protokołu. 

Następnie poddała jego treść pod głosowanie . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosie „przeciw” 

podjęła uchwałę Nr XI/53/07 w sprawie : udziału mieszkańców gminy w budowie 

infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i 

kanalizacji i ustalania wysokości stawki  procentowej opłaty adiacenckiej  – 
stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 

 
Ad.9 
 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości  
 

Wójt – poinformował, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami         
(cytat) „Art. 98a. 1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek 
właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres 
użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w 
wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty 
adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja 
zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale 
stało się prawomocne”. 
 
Wynika z tego , że jest to wymóg nie fakultatywny, tylko obligatoryjny stąd tą 
uchwałę mogła rada podjąć w dniu nowelizacji , czyli w m-cu październiku br. 
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(Cytat )” Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według 
cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości 
przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział 
nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o 
podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych 
nieruchomości”.  
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że jak rozumie , to obciąża nabywającego tą działkę i jest 
to 30%. 
 
Wójt – stwierdził, że nie sprzedającego , tylko tego kto jest właścicielem w momencie 
zakupu działki . 
 
Radca Prawny – poinformowała, że o tym decyduje jakaś wartość rzeczoznawcy 
majątkowego i tutaj będzie ponosiła koszty tego rzeczoznawcy gmina. Wójt nie może 
sam ustalać tych opłat , musi być to zgodne z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami ten przepis art.98 on szczegółowo rozbudowuje dokładnie sposób 
wyliczenia , kiedy nieruchomość zostanie podzielona . Wójt Gminy ma 3 lata na 
wydanie decyzji , po 3 latach nie może takiej decyzji wydać. 
Rzeczoznawca majątkowy wycenia zgodnie w przepisami ustawy – tak się bierze 
ceny na dzień podziału. 
…. 

 

Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 
tytułu podziału nieruchomości  - stanowi on zał. nr 9 do protokołu. 

 
 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 7 głosach „za” , 2 głosach przeciw” i 4 

głosach „wstrzymujących”  podjęła uchwałę Nr XI/ 54/07 w sprawie ustalenia 

wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

nieruchomości – stanowi ona zał. nr10 do protokołu. 

 
Ad.10 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. podjęcie 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Waganiec. 
 
 
Ad.11 
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Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wagańcu. 
 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. Podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół . 
 
 
 

Ad.13 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. zapytania i 
interpelacje radnych. Udzieliła głosu radnym. 
 
Ad.14 

Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  dokonała otwarcia punktu dotyczącego 
wolnych wniosków i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
 
 
 
 
Sekretarz obrad M.Dyko – przekazał do protokołu zanotowane wnioski z XI sesji              
V kadencji Rady Gminy . 
- wniosek zgłoszony przez radnego  
 

Ad.15  

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
XI  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1410               
 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 
Insp. ds. obsługi Rady Gminy                                                                   Monika Bierzyńska 
Iwona Marciniak                                                                                        
 

 

                         
 


