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Ad.1 
Przewodnicząca Rady Gminy Monika Bierzyńska o godz. 10 00 otworzyła V sesję              
i po powitaniu radnych, sołtysów, nowo wybranych sołtysów , gości zaproszonych                
- oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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. 

Następnie przeprosiła w imieniu Wójta Gminy wszystkich obecnych na sali za jego 
nieobecność , gdyż spowodowane jest to stanem zdrowia . Powitała zaproszonego na 
sesję Pana Andrzeja Olszewskiego Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. 
 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady nawiązując do projektu porządku obrad , przekazanego 
wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy o wyrażenie 
stanowiska w tym zakresie . 

1. Otwarcie V sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z  III i IV  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja na temat działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi 

Kujawskiej” w ramach programu Leader+. 
a. wystąpienie Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. Pana Andrzeja 

Olszewskiego, 
b. dyskusja 
c. zamkniecie dyskusji. 

6. Wręczenie nagród dla uczestników konkursu „Najładniejsza Posesja 2006 r.” w 
kat. D – najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa posesji na terenie gminy 
Waganiec”   

7. Informacja Wójta z pracy  w okresie międzysesyjnym. 
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 przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
a. dyskusja nad projektem uchwały, 
b. podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej . 
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a.  przedstawienie projektu planu pracy i planu kontroli Komisji ,  
b. dyskusja nad projektem uchwały, 
c. podjęcie uchwały  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady 
Gminy   na 2007 rok. 

a. przedstawienie projektów planów pracy Komisji,  
b. dyskusja nad projektem uchwały, 
c. podjęcie uchwały  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy   na 2007 rok. 
a. przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  
b. dyskusja nad projektem uchwały, 
c. podjęcie uchwały  

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

          

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 
obrad . 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady –  przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołów z III i IV 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 III i IV sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokoły z III i IV 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 . 
 
Zgłoszony kandydat Pani Ewa Pietrus  wyraziła zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie  przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną Ewę Pietrus . 
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Ad. 5 
Informacja na temat działalności Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 
w ramach programu Leader+. I wystąpienie Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. Pana 
Andrzeja Olszewskiego, 
 
Pan Olszewski podziękował za zaproszenie i powitał wszystkich obecnych na sali . 
Poinformował, że na spotkanie przybył nie jako Wójt Gminy , tylko jako Prezes tej 
organizacji i przybliży w kilku zdaniach potrzeby realizacji tego programu . 
Cyt. „ W zeszłym roku 2006, realizowany był razem ze ZGZK. Schemat pierwszy tego 
programu . W ramach którego stworzona została lokalna grupa działania , która 
działa również na terenie gminy Waganiec . Istotne jest to, że jest to stowarzyszenie , a 
więc każdy z obecnych , który będzie miał wolę pracy może wstąpić podpisując 
deklarację do tej organizacji i brać czynny udział w jej pracach.  Przedstawiciele gminy 
Waganiec są w lokalnej grupie , a Pani Żanna Kaniuka pełni funkcję członka Komisji 
Rewizyjnej . 
Jeżeli chodzi o założenia programu Leader + , to zostały zrealizowane poprzednio , 
czyli w I schemacie opracowano dla Powiatu Aleksandrowskiego zintegrowaną 
strategię rozwoju tego obszaru. I okazało się , że dosyć trudna praca Państwa , a nas 
jako modelatorów oceniona została przez ekspertów Ministerstwa Rolnictwa , gdyż 
Strategia została zakwalifikowana jako najlepsza w Woj. Kujawsko – Pomorskim i na 
pierwszym miejscu  z dziesięcioma innymi w Polsce . Dlatego otrzymaliśmy 
dofinansowanie do stworzenia drugiego schematu , do którego przystąpiliśmy od 
dnia 1 marca br.  
Co będziemy robić? Zrobiliśmy Strategię , która ma w pewien sposób poprawić jakość 
życia i atrakcyjność na naszym terenie , czyli powiatu aleksandrowskiego . Teraz 
przystąpiliśmy do I etapu, w którym przygotowujemy dokumentacje techniczne które 
pozwolą właśnie na poprawienie atrakcyjności tego terenu. 
I oczywiście ten projekt swoim zasięgiem obejmuje bezpośrednio sześć gmin wiejskich 
powiatu aleksandrowskiego i również gminę Waganiec oraz pośrednio gminy 
miejskie. Dlatego pośrednio , gdyż nie wchodzą one w obszar działania , gdyż 
rozporządzenie mówi , że gminy miejskie nie mogą brać udziału w tych zadaniach 
dotyczy , to I etapu i tego dofinansowania , gdyż mogą być te działania wykonywane 
na terenach wiejskich. 
Część tych projektów ( bo cały ten projekt liczy łącznie 10 podprojektów) jest wprost 
kierowana do pewnych środowisk i również do gminy Waganiec, ale ma to charakter 
ogólny tzn. wszystkich gmin i mogą one w odpowiedni sposób skorzystać.  Mając na 
jednostkę samorządu terytorialnego , a nie Urząd Gminy , który korzysta wprost , 
czyli mieszkańców gminy zamieszkujących ten obszar. Przytoczę Państwu to co 
będzie realizowane , i w jakich środkach finansowych będzie się to zamykać . Powiem 
ile gmina Waganiec wprost otrzymuje tego dofinansowania w ramach realizacji , ile 
może pośrednio, o ewentualnych zagrożeniach i o zyskach dzięki których będziemy 
realizować. 

1. tytuł projektu: Zielona Szkoła – Wysocin i Wólne.  
Zorganizujemy wypoczynek w formie pobytów kilkudniowych, jedno- lub 
dwutygodniowych dla dzieci i młodzieży z powiatu aleksandrowskiego i z 



 
4 

zewnątrz. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać z powstałej ścieżki edukacyjnej 
(las, pomniki przyrody, mini zoo). Stworzymy możliwość poznania życia na wsi. 

 
I tu jest projekt realizowany dla dwóch gmin : Gminy Bądkowo i Gminy Waganiec . 
Jest była szkoła w Wólnem , gdzie jest tworzona dokumentacja techniczna na 
utworzenie takiej „Zielonej Szkoły”. 
Nikt nie wymaga od Państwa , aby ta szkoła powstała w tym roku , czy w przyszłym 
jako funkcjonująca , natomiast ma to dać  - ta możliwość , jeżeli Państwo  podejmiecie 
decyzję , że jest to potrzebne , konieczne i możliwe do zrealizowania , to niech będzie 
dokumentacja która pozwoli przydzielić środki finansowe , aby zmodernizować , 
przebudować itd. 
Budżet tego projektu to kwota 80 tys. zł , z czego 65 tys. zł na analizę ekspertyzy, 10 
tys. zł na promocję gmin. Informacje i tym, że ta „Zielona szkoła” na terenie Gminy 
Waganiec będzie , czy też być może będzie 5 tys. działania na rzecz promocji regionu, 
to znaczy , że będziemy mówić szerzej o tym na terenie województwa i może dalej , że 
w takim i w takim miejscu może być podana informacja na stronie internetowej , że 
jest „Zielona Szkoła” i wszystkie szkoły , które chcą odwiedzić mogą tu przyjechać , 
mogą się odbyć wymiany uczniów, czy też inne elementy związane z 
funkcjonowaniem tej szkoły. 

  
2. tytuł projektu: Spotkanie u Łokietka 
Zorganizujemy masową imprezę o charakterze sportowo rekreacyjnym. Podczas 
imprezy odbędzie się rywalizacja biegowa, w różnych kategoriach wiekowych. 
Zaproszeni zostaną specjalni goście, co wpłynie na promocję regionu LGD. Oprócz 
rywalizacji sportowej odbędzie się tradycyjna impreza taneczna, podczas której 
przeprowadzone zostaną liczne gry i konkursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych  

Projekt ten wprost dotyczy gminy Zakrzewo, organizowany jest tam bieg co roku pod 
taka nazwą i lokalne grupy działania i przedstawiciele z tej gminy uznali , że należy 
jeszcze bardziej podnieść rangę tego biegu, gdyż stała się ta impreza ogólnopolską, 
dlatego też chcą wykorzystać te środki , kwota na sfinansowanie tego biegu 54 tys. zł, 
z czego działania na rzecz promocji regionalnej 44 tys. zł , a 10 tys. zł na promocje i 
informację. 
 

3 tytuł projektu: Raciążek Centrum Sportowe  
W ramach realizacji projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna 
dotycząca ośrodka sportów zimowych. Odbędą się spotkania z przyszłymi 
inwestorami, na których zostanie wypracowana koncepcja współpracy. Pomysł 
zostanie rozpromowany. Działania te umożliwią w przyszłości utworzenie 
ośrodka sportów zimowych (narciarstwo, saneczkarstwo, wyciąg krzesełkowy)co 
bezpośrednio przyczyni się do ożywienia gospodarczego, rozwoju turystyki i 
rekreacji oraz promocji regionu.  

I tu eksperci , specjaliści ustalą ile będzie kosztowało to przedsięwzięcie. 
Środki przewidziane w budżecie , to 65 tys. zł z czego 45 tys. zł na analizę ekspertyzy, 
15 tys. zł na działalność romocji regionu i 5 tys. zł na promocje i informację. 
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4 tytuł projektu: Służewo, Ostrowąs Perełką Kujaw 
W ramach realizacji projektu przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja 
techniczna dzięki, której możliwe będzie zagospodarowanie jezior i parku w 
Służewie i w Ostrowąskie. Odbędą się imprezy mające na celu promocję 
przedsięwzięcia. Działania te bezpośrednio umożliwia powstanie ośrodków 
wypoczynkowych (stworzenie miejsc dla wędkarzy, kąpieliska, plaży, parkingów, 
pól namiotowych, domków letniskowych, rozwój małej gastronomii). Jeziora 
zostaną oczyszczone i zarybione, zlikwidowane dzikie wysypiska śmieci. Projekt 
bezpośrednio przyczyni się do ożywienia gospodarczego, rozwoju turystyki i 
rekreacji oraz promocji regionu. 

Projekt dotyczy gminy wiejskiej Aleksandrów Kuj. , koszt to 75 tys. zł, na informację i 
promocje 40 tys. zł , na ekspertyzy dokumentacji technicznej , 25 tys. zł na rzecz 
działania , na teren regionu. 
 

5. tytuł projektu: Czysta Energia 
Zlecenie wykonania stosownych dokumentów (projekty budowlane i kosztorysy, 
koncepcja, przedsięwzięcia) kompetentnym osobom o odpowiednich 
uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym. Przeprowadzone zostaną szkolenia 
osób zainteresowanych produkcją i wykorzystaniem biomasy. 

Projekt jest kierowany wprost na teren gminy Koneck . Budżet 40 tys. zł i tutaj : 
promocja i informacja 10 tys. zł , 10 tys. zł analizy i ekspertyzy , 10 tys. zł na rzecz 
działania promocji i regionu , współpraca i wymiana doświadczeń z lokalna grupą 
działania 10 tys. zł . Dzięki temu projektowi , chemy na teren całego powiatu 
aleksandrowskiego wprowadzić różne nowe technologie dotyczące innej energii tej 
nieodnawialnej – jak elektrownie wiatrowe. Aby to zrobić , to należy to upowszechnić, 
tak naprawdę powiadomić gdzie należy czerpać z dokumentacji i innych elementów . 
Gmina Koneck zaoferowała się, że jest tym bardzo zainteresowana i tam ma powstać 
tłocznia oleju, i takie są plany. 
 

6. tytuł projektu: Szlak Doliny Wisły  
Celem jest stworzenie dokumentacji dla 5 projektów o charakterze publicznym. 
Współpracując z samorządem dokonamy inwentaryzacji istniejących opisów 
szlaków i występujących tam atrakcji. Po wybraniu projektów, dla których 
zostanie sporządzona dokumentacja postaramy się uzyskać wsparcie inwestorów. 
Działanie to musi zostać poprzedzone akcją informacyjną dla rolników i 
przedsiębiorców o możliwościach uruchomienia działalności na szlakach (obsługa 
turystyczna). Wydany zostanie folder promujący atrakcje na szlaku. Ostatnim 
etapem będzie ogłoszenie w szkołach konkursu promującego szlak.  

I tutaj ten projekt bezpośrednio dotyczy gminy Waganiec , ponieważ ścieżka 
rowerowa z Włocławka do Torunia przebiega przez teren gminy . Należy to pokazać , 
udokumentować , wypromować ten szlak , gdyż tak naprawdę , że jest taki szlak w 
województwie kujawsko – pomorskim wie niewiele społeczeństwa. Chodzi tu o 
uatrakcyjnienie tej ścieżki rowerowej również ze zwiedzaniem terenu, a nie tylko z 
przejechaniem . Budżet 45 tys. zł , 5 tys. na promocję i informację , 15 tys. zł na 
działania promocji i regionu, 25 tys. zł na analizę i ekspertyzy dotyczące tejże ścieżki. 



 
6 

 
7. tytuł projektu: Miejsca rekreacji. 
Zlecenie wykonania stosownych planów zagospodarowania terenów, 
dokumentów (projekty budowlane i kosztorysy) niezbędnych do zorganizowania 
miejsc spotkań. Realizacja zlecenia zostanie powierzona kompetentnym osobom o 
odpowiednich uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym. 

Projekt ten dotyczy wszystkich gmin. Towarzyszenie chce przygotować 6 planów 
zagospodarowania terenu, które będą dokumentacją techniczną typu: plac zabaw dla 
dzieci, typu boiska sportowego – jest to coś takiego , co gospodaruje teren który nie 
jest zagospodarowany , a jednocześnie staje się miejscem spotkań , rekreacji 
społeczeństwa . Gminy przygotują propozycje, co ma powstać na ich terenie. Koszt 30 
tys. zł – 24 tys. , to analizy i ekspertyzy, 6 tys. zł na rzecz proporcji i regionu. 

 
8. tytuł projektu: Świetlice wiejskie  
Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie remontów 
i modernizacji obiektów,  w których funkcjonują świetlice wiejskie lub w których 
istnieje możliwość powołania takich placówek. Sporządzenie dokumentacji jest 
niezbędne do starania się o środki zewnętrzne i przy wykonaniu samych prac 
budowlanych. 

Projekt ten dotyczy również gminy Waganiec . Pisma zostaną przesłane do gmin o 
wskazanie po 3 świetlice, które można przeznaczyć i przygotować na nie 
dokumentację . A z tych trzech zostaną wybrane dwie , które będą realizowane. 
Realizowane będą dokumenty techniczne , pozwalające na ubieganie się na 
pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. Budżet 48 tys. zł na analizę i 
ekspertyzy, 12 tys. zł na rzecz działania promocji i regionu. 
  

9. tytuł projektu: Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania oraz samej grupy. 
Wieloaspektowe działania podjęte w celu informowania o istnieniu i akcjach 
Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu będą drukowane broszury (3000 
sztuk), foldery (500 sztuk). Planujemy ponadto nagrać film dokumentalny a także 
spot reklamowy, który zostałby wyemitowany m.in. w lokalnej telewizji 
Bydgoszcz. Do działań promocyjnych należy tez uruchomienie strony internetowej 
i jej aktualizacja.  

Tutaj środki finansowe będą przeznaczone na teren całego powiatu , będzie 
powstawała dokumentacja składająca się z kilku podpublikacji dotyczących danych 
gmin i miejscowości. Budżet tego przedsięwzięcia 41 tys. zł z czego 28 tys. na 
publikację , a 13 tys. na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi lokalnymi 
grupami działania. 
 

10. tytuł projektu: Ostatnia nadzieja w Lalusiach  
Zorganizujemy w szkołach, świetlicach, remizach strażackich spotkani młodzieży i 
dorosłych dwa razy w tygodniu po 2 godziny w 25 punktach. Spotkania – oparte 
na dostępie do Internetu, integrujące mieszkańców wokół problemów patologii i 
innych. Zamierzonym efektem tych spotkań ma być powstanie organizacji 
społecznych które w ramach zajmującej się problematyki będą nawiązywać 



 
7 

współprace z podobnymi podmiotami w kraju i za granicą. Wszelkie działania 
będą miały odzwierciedlenie na istniejącej stronie internetowej co pozwoli 
każdemu partnerowi napisać projekt, który przestawi do finansowania innej 
instytucji. 

W tym projekcie jeżeli lokalna grupa działania uzna , że jest coś warte 
dofinansowania, to zostanie to sfinansowane. Budżet 165 tys. zł , 15 tys. na promocje 
100 tys. zł na zagospodarowanie tego czasu , 10 tys. zł na analizy i ekspertyzy , 40 tys. 
zł na współpracę i wymianę doświadczeń. 
Stowarzyszenie doszło do wniosku , że te najlepsze grupy działania , które będą 
zagospodarowały ten czas wolny , otrzymują bonus w formie wyjazdu za granicę , 
aby zobaczyły jak tam są wykorzystywane inne pomysły. 
I tak wygląda bezpośrednio cały projekt , którego kwota wynosi 747 tys. zł , umowa 
została podpisana z Ministrem . Realizacja tego projektu rozpoczęła się .  
Następnie przedstawię co może wchodzić w zakres kosztów kwalifikowalnych 
projektów: 

1. koszty administracyjne LGD: 
         - wynagrodzenia pracowników wraz z kosztami ubezpieczeń i delegacji, 
         - koszty najmu lub utrzymania pomieszczeń biurowych, 
         - koszty związane z konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, 

- opłaty telekomunikacyjne (związane z zakładaniem łączy oraz 
użytkowaniem sieci internetowej), pocztowe , 

- koszty zakupu wyposażenia i sprzętu biurowego LGD. 
 

2. koszty organizacji przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i 
szkoleniowym, tematycznie związanych z zakresem ZSROW (seminaria, 
szkolenia, konferencje itp.): 

               - koszty najmu sal wraz ze sprzętem audiowizualnym,  
               - koszty opracowania , druku i dystrybucji materiałów szkoleniowo-                        

informacyjnych, 
               - koszty zatrudnienia wykładowców i sfinansowania ich delegacji. 
 

3. koszty działań na rzecz promocji regionu oraz inicjatyw podejmowanych 
przez LGD: 

   - koszty opracowania i druku broszur, folderów plakatów oraz materiałów 
audiowizualnych do bezpłatnej dystrybucji ,  

   - koszt tworzenia stron internetowych, 
   - koszt zakupu powierzchni reklamowych,  
   - koszty najmu lub zakupu przedmiotów koniecznych do organizacji imprez 

promocyjnych,  
   - koszty przygotowania i emisji w radiu i telewizji materiałów reklamowych,  
   - koszty najmu stoisk na targach,  
   - koszty udziału podmiotów działających w obszarze związanym ze ZSROW 

w imprezach promocyjnych.  
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4. koszty prowadzenia bezpłatnego doradztwa w zakresie zasad 
przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z 
celami wypracowanymi ZSROW: 

               - koszty wynagrodzenia ekspertów lub pracowników. 
  

5. koszty organizacji imprez kulturalnych służących promocji regionu i jego 
tożsamości kulturowej: 

   - koszty związane z udostępnieniem terenu , 
   - koszty najmu sprzętu i wyposażenia , 
   - koszty usługi (ochrony i opieki medycznej), 
   - koszty ubezpieczeń, 
   - koszty udziału podmiotów z obszaru działania LGD w organizacji imprezy 

lub prezentujących swoją działalność lub produkty (dojazdy, wyżywienie, 
transport sprzętu i urządzeń). 

 
6. koszty związane  z doskonaleniem i rozwojem działalności LGD: 
   -  koszty zatrudnienia konsultantów, 
   - koszty przygotowania opracowań, analiz, ekspertyz, dokumentacji, 
   - koszty udziału członków i personelu LGD w szkoleniach. 
 
7. koszty współpracy i wymiany doświadczeń między LGD na poziomie 

krajowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania strategii oraz 
organizacji pracy LGD 

   - koszty organizacji wyjazdów studyjnych 
   - koszty udziału w seminariach organizowanych przez inne LGD (koszty 

przejazdów, zakwaterowania, diet uczestników i zatrudnienia tłumacza) 
Ze swojej strony poprosił radnych , aby dali Wójtowi Gminy możliwości poręczenia 
dla organizacji , w celu zaciągnięcia kredytu. Jest to poręczenie , bez przekazania 
środków finansowych . 
Na zakończenie poprosił obecnych na sali o wspaniała pomysły , na stworzenie czegoś 
nowego , co nie działa w innych miejscowościach , a przyczyni się do ściągnięcia 
turystów i wypromuje Gminę Waganiec. Poprosił również o włączenie się do realizacji 
tego projektu. 
 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu sołtysowi Konstantynowa Panu 
J.Wiwatowskiemu. 
 
Pan Wiwatowski – stwierdził, że wspomniano o poręczeniu , aby ten Związek działał. 
Ostatnio dość często się prasa rozpisuje na różne tematy dotyczące Związku . Ponad 
200 tys. zł  było na oczyszczalnię , teraz po wyrokach sądowych jest blisko 400 tys. zł 
do zapłaty. Pan A.Nawrocki Przewodniczący Związku niby odszedł , a jeszcze jest w 
tym Związku . Jeżeli błąd popełnił , to powinien jednoznacznie odejść . Czy ten 
Związek Gmin zajmuje się tylko takimi rzeczami , czy są spotkania z Wojewodą , czy 
innymi przedstawicielami województwa ?. Przychodzi się na sesję , nie ma żadnego 
przedstawiciela powiatu , województwa kiedyś było to praktykowane ! 
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Zwrócił się z zapytaniem : ok.1 marca br. Były obrady sejmu i Poseł z naszego rejonu 
zapytał się Wiceministra Gospodarki , gdzie w naszym rejonie są skupy na 
interwencję żywca ? – wówczas otrzymał odpowiedź , że jest to tajemnicą państwową. 
Następnie w tygodniu w Gazecie Kujawskiej czyta się , że taki skup się odbywa w 
Zakładach w Grudziądzu , na 11 podmiotów o które Wojewoda wystąpił , tylko się 
Grudziądz zgłosił , jest to II etap , na III etap już się zdeklarowały Zakłady Mięsne , że 
nie będą przyjmować i skupu nie będzie. Mimo , że są to marne pieniądze dla rolnika , 
to tak się go traktuje? 
Jeżeli jest Związek Gmin, to powinno się również na temat rolnictwa pracować. 
Od 2001 roku prowadzi sobie spis i tak się składa, że 1 kg. żywca kosztował 4 zł, a 1 
litr paliwa do ciągnika 2 zł ; w 2002 roku 4,55 zł , w 2003 roku 2, 75 również było , a 
obecnie 2,90 zł. 
Saletra kosztowała 500 zł, teraz 750 zł, a nawet 800 zł . Jego rodzina posiada 6 ha 
ziemi, tylko jak syn odstawił 30 tuczników, to stracił w tym czasie 3 tys. zł, 86 litrów 
dało państwo paliwa na hektar , tak się wyliczyło , że rolnik musi dołożyć 840 zł . Na 
hektar potrzebne jest 120 kg saletry , aby zasilić zasiewy, potrzebne są środki ochrony 
roślin, to już wyszło 300 zł, czyli razem wyszło 4.040 zł , a z dopłaty syn otrzymał 3 
tys. zł , tutaj się dużo mówi , że rolnicy zyskują środki finansowe , a mój syn na tych 6 
ha stracił 1500 zł , a z czego żyć! 
 
Wójt Gminy Aleksandrów A.Olszewski – stwierdził, że częściowo ta wypowiedź nie 
dotyczy jego osoby i stowarzyszenia . Związek Gmin Ziemi Kujawskiej , to nie jest to 
samo co Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej . 
Są to zupełnie inne podmioty o innym charakterze i inaczej działające . Jeżeli chodzi o 
ZGZK – to jest członkiem Zarządu i to od niedawna i sprawy nie wszystkie są mu do 
końca znane . Nie będzie się odnosił do jego działania . Jeżeli chodzi o odejście 
pewnych osób , to Walne Zgromadzenie wybierze nowych członków zarządu . 
Ale tutaj jak wspomniał wcześniej przedmówca jest tu poręczenie tego kredytu i Pan 
ma tu trochę racji , że jest to zabezpieczenie pewnej kwoty po stronie wydatków , ale 
efekt jest dużo wyższy jaki można osiągnąć niż ryzyko jakie gmina może ponieść. 
Wiadomo , że to co jest dobre wiąże się z pewnym ryzykiem , pytanie tylko takie czy 
jesteśmy w stanie to zrealizować, stwierdził, że tak ! 
Jeżeli chodzi o propozycję spotkań z Wojewodą , to jest to bardzo dobry pomysł , aby 
taką konferencję zorganizować. 
 
Przewodnicząca rady – w związku z brakiem zapytań do zaproszonego gościa 
podziękowała Panu Olszewskiemu za przybycie i udział w sesji. 
 
Ad.6 
Przewodnicząca Rady – przeszła do otwarcia następnego punktu porządku obrad tj.          
Wręczenie nagród dla uczestników konkursu „Najładniejsza Posesja 2006 r.” w kat. D 
– najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa posesji na terenie gminy Waganiec”   
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Z-ca Wójta – przedstawił protokół Komisji Konkursowej :                                                                                        
- sprawozdanie komisji z rozstrzygnięcia konkursu  ,,Najładniejsza posesja 2006” w 
kategorii D –  najładniejsza   dekoracja   Bożonarodzeniowa   posesji   na   terenie   
gminy Waganiec. 
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Waganiec. 
2. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:  
  - dom jednorodzinny   ( kategoria A ), 
  - dom wielorodzinny   ( kategoria B ), 
  - zagroda rolnicza        ( kategoria C ), 

- najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa posesji  (kategoria D). 
3. W przeprowadzonym konkursie przyjęto następujące kryteria oceny: 

-   ozdoby efektowne w dzień i wieczorem   -   0-5 pkt. 
- ład i porządek wokół posesji  -   0-5 pkt. 
- nawiązanie do tradycji  -   0-5 pkt. 
- ogólne wrażenie i atrakcyjność zaprezentowanych elementów świąteczno-

noworocznych  -   0-5 pkt. 
- inne rozwiązania warte naśladowania  -  0-3 pkt. 

4. Komisja konkursowa powołana – Zarządzeniem Wójta Nr 13/06 z dnia   
    2 maja 2006,  w składzie: 

- Pani Jadwiga Czekała, 
- Pani Bernadeta Gajdzińska, 
- Pani Żanna  Kaniuka, 
- Pani Marzena Kujawa, 
- Pani Maria  Kulińska, 
- Pan  Jerzy   Kwiatkowski, 
- Pan  Jerzy   Nowak, 
- Pan  Wojciech  Mańkowski 
 
dokonała jednokrotnej wizytacji w trakcie trwania konkursu. 
5.  Do udziału w konkursie zgłosiły się następujące posesje:  
-    Pana Jacka Wiwatowskiego – Konstantynowo 15, 
- Pana Stanisława Bewicza – Józefowo, ul. Parkowa 2, 
- Pani Teresy Malinowskiej – Waganiec, ul. Widok 48/1, 
- Pana Janusza Szudzika – Sierzchowo 43,  
- Pana Jerzego Dybowskiego – Kaźmierzyn 15, 
- Pana Sławomira Kaźmierczaka – Śliwkowo 3, 
- Pana Teofila Tomaszewskiego – Waganiec, ul. Dworcowa 17, 
- Pani Marii Dziedzic – Waganiec, ul. Osiedlowa 17, 
- Pani Danieli Stróżyńskiej – Niszczewy 11, 
- Państwa Adrianny i Piotra Czerwińskich – Nowy Zbrachlin 51.  

6. Po dokonanej ocenie,  na podstawie wizytacji – komisja ustaliła  następującą      
kolejność: 

  I  miejsce  -   Pan Stanisław Bewicz  – Józefowo     -  23,0  pkt. 
 II  miejsce -   Państwo Adrianna i Piotr Czerwińscy -  19,0 pkt. 
III  miejsce -  Pani Maria Dziedzic – Waganiec         -  18,0 pkt. 
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Wyróżnienia:  

- Pan Sławomir Kaźmierczak - Śliwkowo   -  17,5 pkt. 
- Pan Janusz Szudzik – Sierzchowo             -  17,0 pkt.  
- Pan Teofil Tomaszewski - Waganiec        -  17,0  pkt. 
- Jerzy Dybowski – Kaźmierzyn                 -  16,3 pkt.  
- Pani Teresa Malinowska – Waganiec       -  15,2 pkt. 
- Pani Daniela Stóżyńska – Niszczewy       -  11,5 pkt. 
- Pan Jacek Wiwatowski – Konstantynowo -  4,8 pkt. 

Następnie razem z Przewodniczącą Rady Gminy dokonał wręczenia nagród . 
Nagrody przyznane w konkursie: 
,,Najładniejsza dekoracja Bożonarodzeniowa posesji na terenie gminy Waganiec  
2007r.”  w kategorii  D. 
I miejsce –Pan Stanisław Bewicz  - odkurzacz LG, 
II miejsce –Państwo Adrianna i Piotr Czerwińscy – frytkownica     BOSCH, 
III miejsce –Pani Maria Dziedzic – żelazko TEFAL, 
Wyróżnienia :  

- Pan Sławomir Kaźmierczak  – telefon bezprzewodowy  Philips, 
- Pan Janusz Szudzik – garnek  TEFAL, 
- Pan Teofil Tomaszewski – czajnik  ELDOM, 
- Pan Jerzy Dybowski – radiobudzik  PANASONIC, 
- Pani Teresa Malinowska – żelazko SMILE, 
- Pani Daniela Stróżyńska – toster TEFAL, 
- Pan Jacek Wiwatowski – radiobudzik ROADSTAR. 

 
Przewodnicząca Rady – na wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Gminy E.Pietrus 
zarządziła 10 min. przerwę. 
 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady – po przerwie wznowiła obrady i poprosiła o zabranie głosu                 
w imieniu pana Wójta – Z-cę Wójta Pana E.Musiała i przedstawienia informacji Wójta            
z pracy  w okresie międzysesyjnym. 
 

Z-ca Wójta – poinformował, że w imieniu nieobecnego Pana Wójta na obradach                   
w dniu dzisiejszym przedstawi informację z pracy w okresie od 29.12.2006 r.                          
– 9.03. 2007 roku. 
Stwierdził, że jak obecni na sali wiedzą odbywają się wybory sołeckie , które do tej 
pory odbyły się w 15 sołectwach , gdzie zostały wybrane składy Rad Sołeckich                     
i wybrani zostali sołtysi poprzedniej kadencji, natomiast w dwóch sołectwach , są to 
nowi  sołtysi . Powitał nowych sołtysów : Panią Henrykę Malinowską – Sołtys 
Zbrachlina i Panią Janinę Gronowska – Sołtys Michalina. Poinformował, że pozostałe 
zebrania odbywają się zgodnie z harmonogramem . Tylko jest bardzo niska 
frekwencja tych zebrać. 
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W tym okresie odbyły się dwa przetargi :  
- na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
obejmującą wsie Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin , Waganiec i Zbrachlin oraz 
stacji zlewnej ścieków dowożonych” wspólny słownik zamówień (CVP):74.23.22.20. 
- na dostawę kruszywa wapiennego (mieszanki wapiennej) frakcji )-31,5 mm remontu 
cząstkowego dróg gminnych. Wspólny słownik zamówień (CPV ) -14.21.00.00. 
Obydwa przetargi sa przetargami nieograniczonymi i w przedziale zamówienia do 60 
tys. EURO . Mimo tego, że nie była wymagana publikacja na portalu Urzędu 
Zamówień Publicznych tradycyjnie publikowane są wszystkie ogłoszenia . 
 
W Gminnej Oczyszczalni ścieków Waganiec – Wójtówka do rowu melioracyjnego 
odprowadzono 7560 m3 ścieków oczyszczonych, na stacje zlewną zrzucono 310 m3 . 
Wymieniono uszkodzona sondę redox na reaktorze biologicznym i wymieniono około 
10 m starej sieci kanalizacyjnej w Wagańcu (byłe SHRO). 
 
W zakresie działu rolnictwo i ochrona środowiska : 
- wydano na wniosek Starostwa Powiatowego dwa postanowienia opiniujące 
zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi , 
- spisano cztery porozumienia dotyczące sposobu zapłaty należnej opłaty za 
przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej w Plebance (dot. czworaka), 
- Komisja konkursowa przeprowadziła wizytacje posesji uczestniczących w konkursie 
„najładniejsza Posesja w 2006 r. „ w kat.D – najładniejsza dekoracja 
Bożonarodzeniowa oraz dokonała rozstrzygnięcia konkursu , 
- wydano postanowienie wyrażające pozytywna opinie w przedmiocie przedłożonego 
„Projektu prac geologicznych ujęcia wód podziemnych w miejscowości : Brudnowo – 
dla użytkownika gospodarstwa rolnego”, 
- wyrażono zgodę na budową przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem 
rozsączającym w Przypuscie . 
- wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego, 
- przygotowano   informacje do WFOŚiGW w Toruniu o aglomeracji Waganiec – o 
planowanych i wykonanych zadaniach z kanalizacji , 
- przygotowano informację dla Państwowego Instytut Geologicznego w Gdańsku w 
sprawie ujęć wód podziemnych , oczyszczalni ścieków i infrastruktury gminy – do 
„Opracowania metodyki i identyfikacji i ustalenia struktury poboru wód 
podziemnych dla potrzeb oceny stanu ilościowego wód podziemnych. 
- sporządzono w formie tabelarycznej informację do Urzędu Marszałkowskiego dot. 
„Zadania wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego . 
- sporządzono sprawozdania z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji 
wsi w roku 2006. 
- przygotowano ankiety dla Urzędu Marszałkowskiego dotyczące gospodarki energią 
w gminie , do opracowania przez w/w urząd planu wojewódzkiego , 
- sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska za rok 
2006- wydatki ogółem wyniosły 12.147 zł, 
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- przygotowano informację dla Urzędu Marszałkowskiego o odpadach opakowaniach 
zebranych w gminie w 2006 roku (tworzywa sztuczne – 2520 kg, papier – 80 kg, szkło 
– 10600 kg, aluminium 0) 
- przygotowano sprawozdanie do Urzędu Wojrewodxzki8ego z realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 
- wydano pozytywna opinię dot. ponownego wydzierżawienia obwodów łowieckich – 
dla 3 Kół Łowieckich, 
- sporządzono karty informacyjne (ankiety) dotyczące potrzeb budowy lub 
modernizacji urządzeń piętrzących i systemów nawodnień w gminie Waganiec – dla 
WZM i UW, 
- dokonano naboru wniosków dotyczących w/w uzgodnień – złożono 5 wniosków 
dotyczących nawodnień ciśnieniowych , 
- powiadomiono rolników o możliwości  ubiegania się w AR i MR o dopłaty do 
materiału siewnego (również w związku z suszą), 
- wydano 6 szt. decyzji na wycięcie drzew. 
 
W urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w omawianym okresie było 10 
urodzeń, 4 małżeństwa, 7 zgonów, przyjęto 5 zapewnień o zawarciu związku 
małżeńskiego, wydano 200 dowodów osobistych, nastąpiło 11 wymeldowań poza 
gminę , zameldowano na pobyt stały spoza gminy 7 osób, przemeldowań na terenie 
gminy było 4, zameldowano na pobyt czasowy spoza gminy 7 osób , zameldowano na 
pobyt czasowy z terenu gminy 14 osób, wydano odpisów aktów USC – zupełnych 5 i 
skróconych 60, udzielono 23 informacje adresowe na wniosek . 
 
W omawianym okresie zostało podjętych 16 zarządzeń Wójta Gminy , i tak : 
1. Zarządzenie Nr 45/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie przyjęcia oferty realizacji 

zadania „ upowszechnianie kultury fizycznej sporu” . 
2. Zarządzenie Nr 46/2006r. z dnia 29.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat 

za dodatkowe koszty ponoszone w związku z udostępnieniem informacji 
publicznej . 

3. Zarządzenie Nr 47/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wyboru sołtysów i ustalenie 
harmonogramu zebrań sołeckich. 

4. Zarządzenie Nr 01/07 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
energie cieplna i podgrzanie wody użytkowej - Ariany 26 i Brudnowo 24 tj. 4,90 
zł/m2 netto ogrzewanie, i 17,00 zł/m3 netto ciepła woda. 

5. Zarządzenie Nr 02/07 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
energie cieplna i podgrzanie wody użytkowej – lokale handlowo – usługowe 
Ariany26 tj. 6,00 zł/m2 netto ogrzewanie, i 17,00 zł/m3 netto ciepła woda. 

6. zarządzenie Nr 03/07 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
energie cieplna i podgrzanie wody użytkowej – Zbrachlin  tj. 4,50 zł/m2 netto 
ogrzewanie. 

7. Zarządzenie Nr 04/07 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
energie cieplna – dzierżawcy i użytkownicy lokali w Wagańcu ul. Dworcowa 
3,5,7,9,11 tj. – 5,10 zł/m2 netto ogrzewanie. 
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8. Zarządzenie Nr 05/07 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie przekazania w używanie 
jednostce OSP Zbrachlin środka trwałego – samochód pożarniczy STAR 244-005 z 
wyposażeniem . 

9. Zarządzenie Nr 06/07 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie przekazania w używanie 
jednostce OSP Sierzchowo środka trwałego – samochód pożarniczy STAR 244 L 
GBA 2,5/16 z wyposażeniem. 

10. Zarządzenie Nr 07/07 z dnia 31.01.2007r. w sprawie przekazania w używanie 
jednostce OSP Włoszyca środka trwałego – samochód pożarniczy STAR 003 z 
wyposażeniem . 

11. Zarządzenie Nr 08/07 z dnia 01.02.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Waganiec na rok 2007. 

 
Realizując w pełni zapisy art.70a Nauczyciela dokonano zwiększenia środków na 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12.416 zł ( z tego dla szkół 
podstawowych , gimnazjów, przedszkoli i klas zerowych 12.288 zł oraz dla 
nauczycieli świetlic 128 zł). Wykorzystano środki rezerwy budżetowej, która po 
zmniejszeniu wyniosła 33.606 zł. 
 
Przewodniczący Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wagańcu 
pismem z dnia 17 stycznia 2007 roku wniósł do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o 
unieważnienie uchwały budżetowej na rok bieżący w części dot. dokształcania i 
doskonalenia nauczycieli , ze względu na jaskrawe pogwałcenie zapisów art.70a Karty 
Nauczyciela . Nie zagwarantowano 1% odpisu od wynagrodzeń na ten cel. 
 
Pismo Wojewoda skierował do RIO jako właściwej do jego rozpatrzenia . prezes 
Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy wezwał Wójta Gminy na posiedzenie 
Kolegium Izby, w celu wyjaśnienia sprawy. 
Wójt z własnej inicjatywy dokonał zmian w budżecie . kolegium RIO w związku z tym 
odstąpiło od procedur naprawczych. 
 
12. Zarządzenie Nr 09/07 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 
 
13. Zarządzenie Nr 10/07 z dnia 21.02.2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 

nieruchomości , wysokości wadium , regulaminu oraz wysokości postąpienia w I 
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej działki gruntu o nr 
ewidencyjnym 276/62 o pow./ 4563 m2 położonej przy ul.Parkowej w Wagańcu. 
Działka wyceniona na kwotę 81.400 zł , wadium 12.210 zł, postąpienie 5 tys. zł. 

 
14. Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 21.02.2007 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej 
działki gruntu o nr ewidencyjnym 276/62 o pow. 4563 m2 położonej przy ul. 
Parkowej  w Wagańcu . 

Komisja w składzie: 
1. Przewodniczący – Edward Musiał 
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2. Członek – Wojciech Mańkowski 
3. Członek – Magdalena Nowakowska 
4. Członek – Beata Stróżyńska  

 
15. Zarządzenie Nr 12/07 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Waganiec za 2006 rok. 
 
16. Zarządzenie nr 13/07 z dnia 07.03.2007 r. w sprawie powołania komisji 

dyspozycyjnej środkami  finansowymi z przeznaczeniem na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych na terenie gminy Waganiec. 

Komisja w składzie : 
1. Przewodnicząca – Mirosława Centkowska  
2. Członek – Ewa Pietrus 
3. Członek – Katarzyna Szymańska  
4. Członek – Michał Stróżyński . 

Z-ca Wójta – poinformował, że w imieniu Pana Wójta odpowie na wnioski , które 
zostały zrealizowane , natomiast większość z nich jest w trakcie realizacji , oczywiście 
wnioski kierowane do Wójta Gminy . 
 

1. Złożenie wniosku przez Wójta Gminy skierowanego do władz Powiatu 
Aleksandrowskiego o pozyskanie środków finansowych na budowę ścieżki 
rowerowej od Wagańca do Zbrachlina. 

Na dzień dzisiejszy wygląda , to w ten sposób , że ustaleni są właściciele tych działek 
przy drodze na odcinku od przejazdu kolejowego do Pana Kulpy. W najbliższym 
czasie musi dojść do spotkania z geodetą w Urzędzie Gminy i w przypadku gdy 
właściciele tych terenów zaakceptują przebieg granicy można by było uniknąć 
nakładów inwestycyjnych związanych ze sprawami ustalenia granic. 
I byłaby podstawa do rozpoczęcia rozmów ze Starostwem Powiatowym. Jeżeli 
właściciele tych działek (po prawej stronie) nie zaakceptują takiego rozwiązania , to 
będzie trzeba rozpocząć całą procedurę administracyjną . 
 

2. Wprowadzenie zmiany nazewnictwa Waganiec II, na Kaźmierzyn 
Takie nazewnictwo już figuruje, natomiast w dokumentach wyborczych jeszcze nie 
jest to sprostowane. 
 

3. Wprowadzenie nowej numeracji posesji w Nowym Zbrachlinie. 
Sprawa będzie też porządkowa. 
 

4. Zorganizować spotkanie w Komisjach Stałych Rady Gminy na temat 
utworzenia nowej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego Rozwoju 
Gminy Waganiec. 

Wniosek został zrealizowany , gdyż takie spotkanie się odbyło . 
 
Następnie podziękował za udzielony głos . 
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Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem o ogłoszonym przetargu na sprzedaż 
działki po byłej kotłowni w Wagańcu. 
Skąd się wzięła ta kwota 80 tys. jako cena sprzedaży tej działki? 
Rada Gminy poprzedniej kadencji i obecna rada wnioskowały , aby była to kwota nie 
niższa niż 140 tys. zł. 
 
E.Musiał – poinformował, że ta cena wywoławcza 80 tys. zł jest to cena netto – 
natomiast faktyczna , to 106.140 zł. 
Pan Wójt podjął taką decyzję i nie umie powiedzieć czym się kierował, proponując 
taką kwotę . 
 
Radny M.Dyko – złożył sprzeciw takiej ceny wywoławczej do sprzedaży tej działki. 
Przewodnicząca rady odczytała wniosek zgłoszony przez Radę Gminy IV kadencji.  
- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy Sz.Urbańskiego : 
1.  Rada Gminy wnioskuje o sprzedaż obiektu po byłej kotłowni , i aby cena sprzedaży 

nie    była niższa niż 140 tys. zł netto. 
2. Pozyskaną kwotę ze sprzedaży tego obiektu proponuje się przeznaczyć na zakup 

sprzętu komunalnego oraz budowę obiektu do garażowania tego sprzętu. 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – rozumie wniosek Rady , który podjęła Rada Gminy poprzedniej 
kadencji i jest to sprawa oczywista. Jednak biegły rzeczoznawca wycenił nisko ok. 70 
tys. tą działkę i dlatego była taka ocena rady , aby podwoić tą kwotę . 
 
Radny M.Dyko – złożył wniosek o unieważnienie tego przetargu za tak niską kwotę , 
który ponowi we wolnych wnioskach . 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję . 
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
Poprosiła Skarbnika Gminy – Panią Danutę Roszko o zabranie głosu . 
 
Skarbnik Gminy – poinformowała, że wszystkie zmiany wnoszące po stronie 
dochodów są efektem uchwalenia budżetu p0rzez Radę Gminy na br. Stąd wynika 
obowiązek dla ministerstwa Finansów oraz Wojewody o poinformowaniu o 
ostatecznych kwotach należnych gminie dotacji , subwencji. 
 
Dz. 756 – Dochody Podatkowe  
Minister Finansów pismem z dnia 12.02.2007r. powiadomił o kwotach należnych 
gminie z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych . Kwota uległa zmniejszeniu w 
porównaniu z ujętą w projekcie budżetu o 9.683 zł. 
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Dz. 758 – Różne Rozliczenia  
Minister Finansów w/w pismem przekazał informacje o wynikających z ustawy 
budżetowej na 2007 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej . 
W stosunku do prognozowanych kwot przekazanych w roku poprzednim , uległa 
zmianie część równoważąca – wzrost o 3.008 zł, natomiast zmniejszeniu uległa część 
oświatowa o 19.492 zł.  
 
Dz. 852 – Pomoc Społeczna  
Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 20.02.2007r. podał ostateczne kwoty 
dotacji celowych na rok bieżący . W stosunku do kwot prognozowanych nastąpiły 
zmiany : 
- w zakresie świadczeń rodzinnych wzrost o 168.00 zł  
- składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie o 600 zł, 
- zasiłków stałych wzrost o 500 zł. 
 
Wydatki 
 
Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 
W budżecie tegorocznym nie planowano i kwot na ewentualne awarie pieców 
ogrzewających obiekty komunalne, natomiast nastąpiły takie awarie w budynkach po 
WPOZH Waganiec raz w budynku dawnego Domu Nauczyciela w Brudnowie i to w 
okresie najniższych temperatur. Odjęto decyzję o natychmiastowym usunięciu awarii. 
Na opłacenie kosztów napraw (wymiana pomp, napędu) potrzebna jest kwota 4.630 zł 
(WPOZH 4.000 zł oraz Brudnowo 630 zł). 
W trakcie tworzenia budżetu gminy pominięto kwotę 4.800 zł na opłacenie w formie 
umowy – zlecenia palacza w budynku komunalnym w Zbrachlinie,  koło składu 
opału. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za ten zakres nie zgłosił 
zapotrzebowania. 
W związku ze złożonym do Energetyki wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączenie 
w budynku komunalnym przy ul.Dworcowej  w tym , o Barze „U Koziołka’ z 6,00 na 
12,50 kW , należy umieścić opłatę w wysokości 1.020 zł. 
 
Dz. 750 – Administracja Publiczna  
W związku z otrzymanym od Wojewody ostatecznym planem dotacji celowej na 
pokrycie kosztów funkcjonowania USC i OC dokonano przesunięcia kwoty 2.514 zł w 
ramach posiadanych środków , zwiększając jedne przy równoczesnym zmniejszeniu 
drugich pozycji. 
Dokonano przesunięcia kwoty 1.000 zł w ramach środków będących do dyspozycji 
Gminnego Centrum Informacji działającego przy Urzędzie Gminy . Zmniejszono poz. 
zakup materiałów zwiększając tym samym poz. zakup akcesoriów komputerowych , 
w tym programów i licencji. 
Chcąc stworzyć Biuletyn Informacji Publicznej oraz witrynę na odpowiednim 
poziomie , zapewniając łatwy i przejrzysty dostęp do informacji publicznej należy 
wyasygnować dodatkowe środki w wysokości 6.000 zł.  
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Środki zaplanowane na zakup licencji do programów komputerowych używanych w 
Urzędzie Gminy w kwocie 25.000 zł należy przemieścić do właściwego paragrafu 
klasyfikacji budżetowej  tj. z dawnego § 4430 do obecnego 4750. 
Należy dodać , iż kilka zmian proponowanych dzisiaj , a polegających na zastąpieniu 
dawnego paragrafu nowym, jest efektem zmiany rozporządzenia określającego 
klasyfikację budżetową . Nowa klasyfikacja obowiązuje od 01 stycznia br.  
 
Dz. 758 – Różne Rozliczenia  
Na pokrycie występujących potrzeb zmniejszono o 28.757 zł rezerwę ogólną , 
pozostawiając kwotę 4.849 zł. 
 
Dz. 801 – Oświata  i Wychowanie 
Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych działających na terenie naszej 
gminy wystąpili o dokonanie zmian  w budżetach swoich jednostek , głównie 
wnosząc o zwiększenie środków na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
dla nauczycieli wraz z pochodnymi , i tak dla : Zespołu Szkół w Zbrachlinie potrzebna 
jest dodatkowa kwota 2.930 zł, Zespołu Szkół w Brudnowie kwota 7.130 zł, Szkoły 
Podstawowej w Sierzchowie kwota 3.340 zł, zmniejszając dla Szkoły Podstawowej w 
Niszczewach o kwotę 2.760 zł. 
Dodatkowo w ramach środków szkoły z Niszczew dokonano zmniejszenia , kwot 
zaplanowanych w budżecie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 29.800 zł. 
Możliwe stało to się w związku z powrotem nauczyciela z rocznego urlopu dla 
poratowania zdrowia , a w konsekwencji zmniejszenia zatrudnienia . 
Realizując wniosek dyrektora szkoły [podstawowej w Niszczewach z dnia 04.01.2007r. 
dokonano zwiększenia budżetu z tej jednostki o 1.200 zł z przeznaczeniem na 
opłacenie kursu komputerowego dla dwóch nauczycieli . Ukończenie kursu 
warunkuje otrzymanie przez szkołę pracowni internetowej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Dyrektor szkoły podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 19.02.2007r. wniosła o 
dokonanie przesunięcia kwoty 1.800 zł w ramach tegorocznego budżetu poprzez 
zmniejszenie poz. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych zwiększając poz. zakup akcesoriów komputerowych , w 
tym programów i licencji . 
 
Dz. 852 – Pomoc Społeczna 
Informacje przekazane przez Wojewodę o kwotach dotacji zostały wykorzystane do 
uregulowania planu po stronie wydatków . Zwiększono środki na wypłatę świadczeń 
rodzinnych , opłacenia składek ubezpieczeniowych  oraz kosztów obsługi o 168.000 zł, 
zwiększono o 500 zł środki na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszono o 600 zł  
kwoty na opłacenie składek zdrowotnych . 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 12.02.2007r. 
wystąpiła o zwiększenie budżetu o kwotę 4.100 zł . Kwota 1.750 zł zostanie 
przeznaczona jako dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu jednej osoby przez okres sześciu miesięcy. 
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Natomiast kwota 2.350 zł zostanie przeznaczona na sprawienie pogrzebu mieszkańca 
naszej gminy . 
 
Dz.  900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
W ramach środków przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej 
oczyszczalni ścieków w Wójtowce dokonano przesunięcia kwoty 200 zł z poz. zakup 
materiałów do poz. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych (100 zł) oraz do poz. zakup akcesoriów komputerowych , 
w tym programów i licencji (100 zł). 
 
Konsekwencją wprowadzonych zwiększeń jest zmiana załącznika pn. prognozowanej 
kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań. 
 
W związku ze złożeniem sprawozdań oraz sporządzeniem bilansu z wykonania 
budżetu gminy za 2006 rok znana jest kwota tzw. wolnych środków , które 
przeznaczane sa na spłatę zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Pozostaje do 
dyspozycji kwota 379.451 zł, przy planowanych w budżecie gminy 250.000 zł. Stąd 
konieczność zmiany załącznika przychody i rozchody budżetu gminy w którym 
ulegnie zmianie wysokość planowanego do zaciągnięcia kredyt z kwoty 812.750 zł na 
683.299 zł . Natomiast nie ulega zmianie planowany deficyt ani źródło jego pokrycia . 
  
  Na zakończenie poinformowała, że omówione przez nią zmiany otrzymali radni w 
materiałach na dzisiejszą sesję . Następnie chciałaby zaproponować jedną drobną 
zmianę , dotyczącą planu GFOŚ i GW. Ponieważ sporządzono już sprawozdanie z 
tego Funduszu i znana jest wysokość środków na rachunku bankowym , na dzień od 
stycznia br. , dlatego też należałoby dokonać drobnej korekty tego załącznika poprzez 
zmianę poz. stan środków obrotowych na początek roku z kwoty 81.800 zł na 82.735 
zł, nie zmieniające przychodów , ani wydatków , zmieni się w konsekwencji stan 
środków obrotowych na koniec roku z 23.200 zł , na 24.135 zł. Stąd wyłożono dzisiaj 
drugą wersje uchwały budżetowej wraz ze zmienionym załącznikiem . 
 
Przewodniczący Rady – udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Budżetu Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Pani M.Kulińskiej. 
 
Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że komisja po analizie zmian w budżecie 
zaopiniowała pozytywie te propozycje . Jednak miała zastrzeżenia do sytuacji , gdzie 
gmina musi zapłacić za pogrzeb mieszkańca . Następna sprawa , to dopłata za 
wyżywienie i zakwaterowanie jednej osoby z terenu gminy w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Florencja II” w Świeciu – jest to kwota 1.750 zł. Nie wie 
czy Pani Mecenas zapoznała się z ta sprawą? Jest pytanie czy naprawdę tą kwotę 
gmina musi przekazać , czy najbliższa rodzina? 
 
Radca Prawny A.Wiśniewska – stwierdził, że zapozna się z tą sprawą . 
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Pani Skarbnik D.Roszko – poinformowała, że po rozmowie z Panią Kierownik GOPS 
Pan Wójt uzyskał informację , że ta rodzina nie jest w stanie finansować. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z brakiem zapytań do Pani Skarbnik , 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 2 do 

protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/27/07 
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 3 do protokołu. 

 
Ad.9 
Przewodnicząca Rady – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Poinformowała, 
że radni otrzymali projekt uchwały i jest to uzgodnione z Przedstawicielami 
Związków Zawodowych. Czy są uwagi do projektu uchwały, lub zapytania? 
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że jako Przewodniczący Komisji Oświaty nie został 
zaproszony na te uzgodnienie  i nie jest w stanie przedstawić radzie tych informacji z 
uzgodnień. Zwrócił się do Przewodniczącej Rady , że jeżeli są sprawy związane  z 
oświatą , to prosi aby był również powiadomiony , jako obserwator. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że również nie była proszona na te 
negocjacje, gdyż dotyczyły uzgodnienia tylko związków zawodowych i organu 
prowadzącego. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag i zapytań z sali przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (stanowi 

on zał. 4 do protokołu) i zarządziła głosowanie na przedstawionym projektem uchwały. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” podjęła 
uchwałę  Nr V/28/07 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli – 
stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej. 
Poinformowała, że radni otrzymali projekt tej uchwały wraz z załącznikami , czy są 
uwagi do tych materiałów? 
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Radny K.Ewaryst – zgłosił zmiany do projektu uchwały  , a głównie załącznika nr 2 o 
rozszerzenie , o 1 punkt tj. kontrola nad dokumentacją realizacji drogi przy 
ul.Osiedlowej. 
Po pierwsze : dlaczego żaden z kosztorysu podobno nie został wykonany na budowę 
drogi powierzchni asfaltowej , bitumicznej i kostki na pobocze , która by dawała 
szansę na pozyskanie funduszy unijnych , spełniałaby wymogi jakie stawia się takim 
drogom nawet po ich wykonaniu. Po drugie i dlaczego kosztorys jaki został 
przedstawiony Radzie IV kadencji był niższy do takiego jaki został przedstawiony 
Radzie Gminy V kadencji ? Zostało to zatajone tamtej Radzie Gminy – nie wie 
dlaczego ?, może dlatego, aby podjęła ona wówczas decyzję o budowie . A obecnie 
Radzie się tego nie powiedziało , że kosztorys jest wyższy o 130 tys. zł , nie ma 
pewności też, czy ten kosztorys rzeczywisty tą kwotą się zamknie. Trzeba by się 
zastanowić jaki jest cel podjęcia takiej decyzji przed wyborami, czy to nie była 
przypadkiem tzw. „kiełbasa wyborcza” zważywszy na to jaki był pośpiech przy 
realizacji rozpoczęcia tej drogi. 
Dlaczego nie zostały pozyskane fundusze z zewnątrz , a jeżeli nawet było, tam późno 
na jakiekolwiek złożenie wniosku, to należało poczekać – dlaczego nie poczekano! 
Przecież można było poczekać , złożyć odpowiedni wniosek z odpowiednią 
dokumentacja i wtedy może by się okazało , że ta droga nie kosztowała by gminę , nie 
aż tyle , tylko część by została zwrócona . Kiedy wiadomo, że nie będzie 
dofinansowania, to może się pokusić i wykonać z własnych środków. 
Dlaczego po raz kolejny wykonujemy tylko z własnych i pożyczonych środków, czy to 
nie najwyższy czas, aby coś się zmieniło w tej kwestii. Dlatego prosi o rozszerzenie 
tych kontroli i o sprawdzenie tej inwestycji. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Wiatrowski – poinformował, że przygotowując 
plan pracy i plan kontroli komisja przewidywała, że zaczną się pojawiać różne 
problemy w trakcie roku. Tym bardziej ten sygnalizowany problem składa się z kilku 
mniejszych dlatego jak można wczytać się w zał. nr 2 do projektu uchwały punkt           
14. „ sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone komisji”. 
 
Przewodniczący Komisji – za zgodą członków komisji rewizyjnej proponuje zmienić 
punkt 14 na „ kontrola wykonywania remontów i inwestycji”. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił uwagę , że radny E.Krygier kieruje swoją wypowiedź 
również do jego osoby , i że to nie była „kiełbasa wyborcza” – rozpoczęcie tej drogi 
miało być zrobione w 2005 roku , były wówczas zaplanowane środki finansowe, było 
wiadomo , że nie otrzymamy już dotacji , była pewna wyasygnowana kwota w 
związku z powyższym Rada Gminy wówczas podjęła decyzję , aby nie weszły te 
pieniądze w nadwyżkę budżetową , gdyż wówczas poszłyby one na inne cele. Za ta 
kwotę Rada podjęła decyzje ogłosić przetarg i zakupić kostkę. Kostka została 
zakupiona , i w 2006 roku  wykonano część chodników i część drogi. 
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Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie proponowane zmiany w punkcie 14 
proponowanego planu kontroli Komisji Rewizyjnej tj. w punkcie 14. „Kontrola 
wykonania remontów i inwestycji”    . 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła propozycję zmiany w 
planie kontroli Komisji Rewizyjnej . 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami – stanowi 

ona zał. nr 6 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/29/07 w 
sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej – stanowi ona zał. nr 

7  do protokołu. 

 
Ad.11 
 
Przewodnicząca Rady – przeszła do następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy   na 2007 rok. 
Poinformowała, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz z 
załącznikami. Zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi i zapytania do przesłanych 
materiałów? 
 
Następnie w związku z brakiem zapytań z sali przedstawiła projekt  uchwały wraz z 
załącznikami – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu , a następnie poddała jej treść pod 
głosowanie. 
 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/30/07 w 
sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2007 rok - stanowi ona 

zał. nr 9 do protokołu 
 
Przewodnicząca Rady - na wniosek radnego E.Krygra, zarządziła 10 min. przerwę   
 
Ad.12 
Po przerwie Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady i dokonała otwarcia 
następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Gminy na 2007 rok . W materiałach na sesję, radni otrzymali projekt 
uchwały wraz z załącznikami. 
Następnie z braku uwag z sali przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy na 2007 rok, stanowi on zał. nr 10  do protokołu i poddała jej 
treść pod głosowanie . 
  
Rada Gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/31/07 w 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy   na 2007 rok – stanowi ona zał. nr 11 do 

protokołu. 
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Ad.13 
Przewodnicząca Rady – przeszła do otwarcia następnego punktu tj. zapytania i 
interpelacje radnych.  
  
Następnie zapoznała z pismem radnego E.Krygra , które dotyczyło projektu uchwały - 
stanowi ono zał. nr 12  do protokołu. 

 
W dalszej części tego tematu przedstawiła opinię Radcy Prawnego w sprawie tego 
pisma – stanowi ona zał. nr 13 do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – udzieliła głosu radnemu K.Rydlewskiemu. 
 
Radny K.Rydlewski – poinformował, że przy skrzyżowaniu w m.Plebanka stoją 
pojemniki do segregacji śmieci , obok pojemników wiele osób pozostawia niestety 
różne śmieci . 
Zadał pytanie - kto odpowiada za sprzątanie tego bałaganu ? – czy ma to przejąć 
lokalna grupa odpowiedzialna za sprzątanie tego, czy Wójt Gminy będzie tam wysyłał 
osoby będące na pracach interwencyjnych, czy może uporządkuje to ta firma , która te 
pojemniki odbiera? 
 
Druga sprawa jaką poruszył , dotyczyła bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w 
m.Plebanka. Jest tak od wielu lat, że postuluje społeczność Plebanki na zebraniach 
wiejskich o dokonanie poprawienia nawierzchni na tym skrzyżowaniu . 
Dwa lata temu Pan Wójt na spotkaniu z mieszkańcami Plenbanki obiecał , że ta ekipa , 
która tam pracowała w Zbrachlinie przyjedzie i zrobi gruntowny remont na tym 
skrzyżowaniu, niestety nie dotarła . Przyznaje , że doraźnie są wykonywane prace 
przez pracowników interwencyjnych. Janek nie poprawia to tej nawierzchni, estetyki i 
bezpieczeństwa na tej drodze. 
 
Zwrócił również uwagę na budynek , z którym należałoby coś zrobić ,  blokuje on nie 
tyle wjazd , co wygląd sytuacji na skrzyżowaniu  od strony ul.Słonecznej. 
Już rozmawiał z Wójtem , Z-cą Wójta z Prezesem Agrofirmy i bez rezultatów , i każdy 
odsyła do następnego . Na razie była tylko rozmowa i na  tym się skończyło , jednak ta 
sprawa nie pozostanie tak zakończona . 
Jest również delegatem ZGZK z/s w Aleksandrowie Kuj. – posiedzenie było w ostatni 
poniedziałek , i  tu Pan Wiwatowski – sołtys pytał o te zmiany . Zmiany one są takie 
jakie są , zgodnie ze Statutem Związku  w pracach Zarządu mogą brać Burmistrzowie 
i Wójtowie  wchodzący w jego skład  , czyli na 21 członków tego zgromadzenia 9 
członków. Stąd stało się jak się stało! – nie ma już poprzedniego Przewodniczącego 
Związku Gmin , ani nie ma Przewodniczącego Zgromadzenia . Nowym 
Przewodniczącym Zgromadzenia będzie Pan Ziemiński , natomiast Zarządem 
zgromadzenia będzie kierował Pan Cieśla . Zarząd jest 7 osobowy , gdyż tak 
zdecydowało to gremium . I tu była mowa o Burmistrzu z Nieszawy i jest on , ale w 
Zarządzie Związku jako członek , gdyż była taka wola większości głosujących. 



 
24 

W pracach poruszony był projekt uchwały w sprawie wykluczenia gminy Koneck ze 
Związku , gdyż nie przyjęła ona statutu Związku. – została ona nadal członkiem 
Związku na 21 głosujących , 7 głosów było za pozostawieniem , a pozostali się 
wstrzymali od głosu. 
Jeżeli chodzi o kredyty, to jeden jest spłacony , a drugi jest w apelacji i ten jest dużo 
wyższy od pierwszego ok. 400 tys. zł , część osób z tego Związku ma nadzieję, że 
wyrok będzie pozytywny w apelacji. 
Gremium Związku postanowiło , że do czasu , do póki nie zapadnie ostateczna 
decyzja , wyrok uprawomocni się , nikt tego na razie rozliczał nie będzie Następną 
rzeczą była poruszona na marginesie , ale dotycząca również naszej gminy sprawa , to 
chodzi o wysypisko śmieci, Pan Prezes Wiśniewski , który kieruje tym wysypiskiem o 
świadczył , że starczy miejsca na wywóz nieczystości na ok.2,5 roku. W tej chwili 
trwają prace jakby przygotowane nad budową nowych kwater, a polegają one na tym, 
że ziemię wybiera się z nowego miejsca i przesypuje się  stare śmieci , ale do 
wybudowania nowej kwatery będzie potrzebne ok. 2 lat. 
 
Radny M.Dyko – poruszył temat  kamienia , żużla, który został przywieziony                        
i wysypany przy szkole w Wólnem , to  nie wie jak to ma rozgraniczyć , gdy Pan Z-ca  
Wójta nadmienia , że ta ziarnistość ma być taka , a nie inna. Natomiast chce zwrócić 
uwagę , że ten kamień to jest pył, i to nie nadaje się absolutnie na drogi ! 
  
Poruszył również sprawę sprzedaży tej działki po byłej kotłowni , wniosek na ten 
temat był złożony już przez poprzednią Radę i jego stanowisko jest takie samo! 
 
Radny J.Nowak – poruszył sprawę czyszczenia konarów drzew na ul.Widok , gdyż 
prace te miały już ruszyć- zwraca się z zapytaniem od kiedy się one zaczną? 
 
Radny W.Kulpa – poinformował, że na tej ulicy jest również jedno drzewo przez 
konary którego przechodzą linie wysokiego napięcia . Drzewo to może się przewrócić 
ze starości i należałoby ją wyciąć . Prawdopodobnie mieszkaniec z tej ulicy już 
występował z takim wnioskiem i prawdopodobnie nie można tego załatwić – uzyskać 
pozwolenie na wycięcie. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że w m.Szpitalka miały być wycięte drzewa z tego co 
wie , to Z-ca Wójta był osobiście zainteresowany ta sprawą , była straż i dokonała 
wizji, zwraca się z zapytaniem jak to się przedstawia? 
 
Radna J.Michalska poruszyła sprawę naprawy dróg gminnych w m.Michalin, Lewin , 
Kolonia Święte . Czytała w prasie , że w gminie Koneck odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami z Kolonii Świete i tam Pan Budzyński zaproponował ponownie 
podłączenie się do oczyszczalni ścieków w Wagańcu – czy można by było dojść do 
porozumienia w tej sprawie? 
  



 
25 

Radny P.Wiatrowski – poinformował, że jest taka plaga dzików w okresie wiosny na 
terenach w miejscowości Włoszyca i mieszkańcy z tych stron zwracają się o pomoc w 
tej sprawie. 
Jak zwrócił się w tej sprawie o odszkodowanie , to usłyszał , że są one tak małe , że 
lepiej we własnym zakresie walczyć z tymi stadami zwierząt. Są to stada 5- - 7- szt. i 
myśliwi w ogóle nie reagują na wnioski poszkodowanych mieszkańców mimo tak 
dużych zniszczeń. 
Wnosi , aby Gmina zajęła stanowisko w tej sprawie , w prowadzonych rozmowach z 
przedstawicielami Kół Łowieckich. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem tematów w tym punkcie 
dokonała zamknięcie dyskusji. 
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. wolne wnioski 
udzielając głosu wszystkim obecnym na sali. 
Zgłosiła wniosek o naprawę wszystkich dróg gminnych , gdyż stan ich jest tragiczny 
po zimie. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił uwage na rozwieszanie informacji na drzewach i 
innych miejscach przy czym zaśmieca się teren gminy – złożył wniosek o 
ujednolicenie tablic informacyjnych na terenie całej gminy. 
 
Sołtys Włoszyca E.Marciniak – złożył wniosek o poprawienie stanu dróg w 
m.Włoszyca , o wyrównanie równiarką i przywiezienie kamienia. 
 
Radna J.Michalska – zgłosiła wniosek o naprawę dróg w miejscowości Michalin, 
Lewin , Kolonia Święte po obu stronach drogi powiatowej . 
Zwróciła się z prośbą o zorganizowanie szkolenia z przedstawicielami Agencji 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Aleksandrowie Kuj. w sprawie 
wypełniania wniosków na dopłaty. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że 13 marca br.o godz. 1000 będzie takie 
szkolenie w sali Urzędu Gminy organizowane przez ODR Minikowo – tematem 
będzie wypełnianie nowych wniosków w sprawie dopłat i rent strukturalnych. 
 
Radna J.Michalska – stwierdziła, że w Michalinie nie ma znaków informacyjnych z 
nazewnictwem – wnosi o ustawienie takiego znaku po jednej i drugiej stronie drogi 
krajowej Nr 1 . Jakj i również informacji z kierunkiem na Ariany , gdyż droga ta 
biegnie w kierunku tej miejscowości . Wnosi o oznakowanie miejscowości Michalinek 
i stwierdziła , że tych tablic informacyjnych brakuje . 
 
Radny J.Dybowski – zwrócił się o nawiezienie drogi kamieniem w m.Ariany przy 
powstałych nowobudowanych posesjach – jest to ok. 1,5 do 1 km. 
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Radny W.Kulpa – zgłosił wniosek o równiarkę i uzupełnienie kamieniem wyrw w 
m.Józefowo. 
 
Sołtys H.Kułakowska – złożyła wniosek o przywiezienie jednej przyczepy żużla przy 
przejeździe kolejowym w m.Józefowo (przy Młynie) , aby wywyższyć tą drogę . 
Wnosi również o egzekwowanie od mieszkańców nie podorywania dróg gminnych i 
w związku z tym wysłać kurendy. 
Zgłosiła również do naprawy drogę w m.Jóezefowo. 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – zgłosił do naprawy drogę w 
m.Konstantynowo. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – przychylił się do wniosku sołtys Kułakowskiej , aby 
zostały wysłane kurendy z zakazem podorywania dróg gminnych przez rolników. 
 
Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – złożyła wniosek o wywyższenie drogi za torami w 
m.Kaźmierzyn również przy przejeździe kolejowym  przy sadzie w kierunku Bertowa 
naprawa drogi .  
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – złożyła wniosek o postawienie masywniejszych tablic 
informacyjnych i o postawienie przy tych tablicach koszy na śmieci. Otrzymuje 
sygnały od mieszkańców , że znów wałęsają się bezpańskie psy na terenie Wagańca. 
Mieszkańcy ul.Kolejowej w kierunku Młyna wnoszą o zamontowanie oświetlenia 
ulicznego przy posesjach. 
 
Radny S.Szudzik – złożył wniosek o nawiezienie żużla na drogi w m.Sierzchowo                 
i przy Szkole Podstawowej w Sierzchowie. 
 
Sołtys Michalina J.Gronowska – poinformowała , że w Michalinku nie ma oświetlenia , 
dlatego składa wniosek o modernizacje oświetlenia , składa również wniosek o tablice 
informacyjne. 
 
Radny W.Kulpa – poruszył temat sprzedaży tej działki po byłej kotłowni i ponawia 
ten wniosek , aby wstrzymać przetarg na sprzedaż działki po byłej kotłowni w 
Wagańcu. 
 
Sołtys Józefowa  H.Kułkowska – zwraca się o wystosowanie wniosku do Zarządu 
Dróg Powiatowych w sprawie uzupełnienia wyrw po obu stronach drogi krajowej 
przy Zajeździe „Wagant” w kierunku Niszczew. 
 
Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, czy jest ktoś zainteresowany 
kupnem tej działki po byłej kotłowni w Wagańcu. 
 
Z-ca Wójta – stwierdził, że nikogo na razie nie było? 
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Radny M.Dyko – ponownie podtrzymał wniosek z poprzedniej kadencji – czyli cena 
wywoławcza 140 tys. zł oczywiście będzie głosował przeciwko sprzedaży , ale jeżeli 
została podjęta taka decyzja , to za taką cenę, a obecny przetarg unieważnić! 
 
Radny Z.Kotrych – zgłosił nawiezienie żużlem drogi w m.Kalinowo , Śliwkowo                    
i wyrównanie  równiarką . 
 
Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski – złożył wniosek o naprawę drogi                       
w m.Stary Zbrachlin , uzupełnienie kamieniem. 
 
Radna M.Kulińska -  stwierdziła, że wszyscy mówią o drogach – Komisja Budżetowa 
była w terenie i wszystkie drogi ogólnie są w bardzo złym stanie i nadają się do 
remontu . Zwróciła się do sołtysów i radnych o poinformowanie mieszkańców                                      
o organizowanym  „Małym Rajdzie Rowerowym” na terenie gminy . 
 
Sołtys Niszczew T.Jóźwiaka – zgłosił  naprawę drogi w m.Niszczewy. 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
– sekretarza obrad E.Pietrus i przedstawienia wniosków. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady E.Pietrus – przedstawiła wnioski zgłoszone na V sesji 
Rady Gminy w dniu 9 marca 2007 roku : 
- wnioski zgłoszone przez radnego M.Dyko : 
1. naprawa przystanku w Wólnem. 
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 . 
 
- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą rady Gnminy M.Bierzyńską 
3. naprawa wszystkich dróg gminnych . 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego  
4. ujednolicenie tablic ogłoszeniowych w całej gminie. 
5. oświetlenie drogi w Nowym Zbrachlinie w kierunku Bertowa. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Włoszycy E.Marciniak  
6. naprawa drogi we Włoszycy. 
 
- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską 
7. naprawa drogi w miejscowościach : Michalin, Lewin, Kolonia Święte- nawiezienie 
kamieniem . 
8. ustawienie znaku informacyjnego z nazewnictwem miejscowości Michalin , przy 
zjeździe z drogi krajowej nr 1 . 
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- wniosek zgłoszony przez radnego J.Dybowskiego  
9. nawiezienie kamieniem drogi w m.Ariany. 
 
- wnioski zgłoszone przez radnego W.Kulpę. 
10. uzupełnienie kamieniem drogi w m.Józefowo. 
 
11. wstrzymanie ogłoszonego przetargu na sprzedaż działki po byłej kotłowni                    
w Wagańcu, do następnego przeanalizowania wyceny przez Radę Gminy z Wójtem 
Gminy . 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtys Józefowa H.Kułakowską  
12. przeznaczyć jedną przyczepę żużla przed przejazd kolejowy w m.Józefowo. 
13. wysłanie kurend do mieszkańców gminy o nie podorywaniu dróg gminnych. 
14. skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi przy 
skrzyżowaniu przy Zajeździe „Wagant” od strony Niszczew. 
  
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego  
15. naprawienie drogi w m.Konstantynowo 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtysa Nowego Zbrachlina H.Szudzik. 
16. naprawa drogi za torami przy sadzie w kierunku Bertowa. 
17. naprawa zjazdu z przejazdu kolejowego w Wagańcu w stronę Kaźmierzyna. 
 
- wnioski zgłoszone przez sołtys Wagańca B.Gajdzińską. 
18. ustawienie kosza na śmieci przy tablicy ogłoszeniowej . 
19. rozwiązanie problemu wałęsających się psów . 
20. oświetlenie ul.Kolejowej w kierunku Młyna przy posesjach. 
 
- wnioski zgłoszone przez radnego S.Szudzika  
21. uzupełnienie żużlem dziur przy szkole w Sierzchowie . 
22. naprawienie dróg gminnych w jak najszybszym czasie . 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Michalina J.Gronowską . 
23. modernizacja oświetlenia w Michalinku i dokończenie budowy oświetlenia w 
Michalinie. 
 
- wniosek zgłoszony przez radnego Z.Kotrycha 
24. naprawa drogi w m.Kalinowo  i Śliwkowo – uzupełnienie żużlem i naprawa 
równiarką. 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa R.Nowakowskiego  
25. naprawa drogi w Starym Zbrachlinie. 
  
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską . 
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26. rozpropagowanie informacji o organizowanym „Małym Rajdzie Rowerowym” na 
terenie gminy . 
 
- wniosek zgłoszony przez sołtysa Niszczew T.Jóźwiaka  
27. naprawa drogi w m.Niszczewy. 
 
Ad.15 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady     
V  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1420 

 
Protokołowała:     
 
 
                                                                    
 


