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Ad.1 
Otwarcia obrad XIII Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych, sołtysów oraz  zaproszonych gości .Powitała również Panią Jadwigę 
Aleksandrowicz Redaktor Gazety Kujawskiej. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 13 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.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 XIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje 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 gminnego programu profilaktyki                   
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały . 

     8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za      
inkaso. 
         a)    dyskusja nad projektem uchwały, 

b)   podjęcie uchwały . 
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     9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/07 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 
podatkowym 2008. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

     10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/07 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki podatku 
leśnego na 2008 rok oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały 

     11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/59/07 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

      12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2008 : 

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu 
stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec.    

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

    14.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej 
w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Waganiec 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym na okres  do 10 lat  nieruchomości gruntowej będącej  
własnością Gminy Waganiec. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowej położonej  w miejscowości Przypust. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 
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     17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Waganiec. 
a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

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

 

Przewodnicząca Rady  – złożyła wniosek o poszerzenie proponowanego porządku 
obrad , jako punkt 14 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy    Waganiec ” , ponieważ w zeszłym roku Wójt nie miał podwyżki , w 
tym roku proponuje , aby ten punkt miał swoje miejsce w proponowanym porządku 
obrad   
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do 
proponowanego porządku obrad . 
 
Rada Gminy przy 11 głosach „za” i 2 głosach „przeciw” przyjęła zgłoszoną 
poprawkę – wprowadzenie dodatkowego punktu 14. „Podjęcie uchwały w sprawie  
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy    Waganiec ” 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem innych propozycji z sali poddała pod 
głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem 
zgłoszonych propozycji . 

1. Otwarcie XIII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje 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 gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów uzależnień na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia 
zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

                  a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

     8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za  
inkaso. 
      a)   dyskusja nad projektem uchwały, 

b)   podjęcie uchwały . 
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     9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/07 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 
podatkowym 2008. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

     10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/07 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki podatku 
leśnego na 2008 rok oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a)   dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały 

     11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/59/07 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

      12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 
2008 : 

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej . 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu 
stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec.    

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

      14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy    
Waganiec 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

      15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Waganiec 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym na okres  do 10 lat  nieruchomości gruntowej będącej  
własnością Gminy Waganiec. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowej położonej  w miejscowości Przypust. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

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

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)  podjęcie uchwały . 

19. Zapytania i interpelacje radnych.  
20. Wolne wnioski. 
21. Zamknięcie obrad XIII  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 11 głosach „za” i 2 głosach „przeciw”  
przyjęła proponowany porządek obrad . 
 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z XII sesji V kadencji Rady Gminy.  
 
Na obrady przybył radny J.Nowak – godz. 1020 

 
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 XII sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych  – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła protokół XII sesji V kadencji Rady Gminy bez 
odczytania. 
 
Ad.4 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska przeszła do następnego punktu porządku 
obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków, 
następnie zaproponowała kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady E.Pietrus . 
 
Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.5 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska  – poprosiła Wójta Gminy P.Marciniaka                    
o przedstawienie  informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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Wójt Gminy - poinformował, że w omawianym okresie tj. od 05.XI.08 r. – 27.XII.07 r. 
wydał dziewięć  zarządzeń dotyczących Wójta i Gminy , i tak: 

1. Zarządzenie nr 38/07 z dnia 05.11.2007 r. w sprawie przekwalifikowania 
gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe .  
Dotyczy : aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz 
dostosowania stanu faktycznego do obowiązujących przepisów prawnych dla 
gruntów rolnych zabudowanych do 1 ha. 

2. Zarządzenie nr 39/07 z dnia 4.1.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Waganiec na 2008r. Planowane dochody 10.300.000 zł , w tym: własne 
3.030.025 zł, dotacje celowe 2.081.000 zł, subwencje 4.917.075 zł. 
Planowane wydatki 10.875.000 zł , w tym: wydatki bieżące 9.498.780 zł , 
wydatki majątkowe 1.376.220 zł. Planowany deficyt 575.000 zł. 

3. Zarządzenie nr 40/07 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie powołania komisji 
inwentaryzacyjnej w składzie : Wojciech Mańkowski , Ryszard 
Zwierzchowski, Ewelina Ferner, Iwona Fuminkowska, Krzysztof Gapski, 
Żanna Kaniuka . 

4. Zarządzenie nr 41/07 z dnia 21.11.2007 r. w sprawie zmian Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

5. Zarządzenie nr 42/07 z dnia 06.12.2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wykonanie w roku 2008 przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań samorządu Gminy w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej                  
i sportu. 

6. Zarządzenie nr 43/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie skrócenia pracy dla 
pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec w dniu 25 grudnia 
2007 r.   

7. Zarządzenie nr 44/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu Pani Mirosławie 
Centkowskiej.  

8. Zarządzenie nr 45/07 z dnia 20.12.2008 r. w sprawie zatrudnienia kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu – Pani Eweliny Oźmina.    

9. Zarządzenie nr 46/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu za nie wydaną odzież i obuwie robocze, środki czystości oraz za 
pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Gminy . Zarządzenie 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r.  

 
Z zakresu pracy Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano: 6 urodzeń, 2 małżeństwa, 
4 zgony, przyjęto 1 zapewnienie o zawarciu związku małżeńskiego, wymeldowań 16 
poza gminę , 11 zameldowań na pobyt stały (spoza gminy), 19 przemeldowań na 
terenie gminy, 6 zameldowań na pobyt czasowy (spoza gminy), zameldowania na 
pobyt czasowy z terenu gminy w tym okresie nie zanotowano, 6 zgłoszeń pobytu 
czasowego poza gminą, wydano 46 odpisów aktów USC  skróconych, udzielono 9  
informacji adresowych na wniosek, wydano 253 dowody osobiste, liczba dowodów 
osobistych pozostałych do wymiany to 236,  liczba złożonych wniosków o wymianę 
dowodów osobistych to 76 . 
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We wrześniu Sejm przyjął ustawę o czasowym posługiwaniu się dowodami 
osobistymi wydanymi przed styczniem 2001 r. Zgodnie z nią, stare dowody nie tracą 
ważności z dniem 1 stycznia przyszłego roku (aż do końca pierwszego kwartału 
2008r.), ale nie będzie można na ich podstawie m.in przekraczać granicy z innymi 
krajami Unii Europejskiej ani też z państwami Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Nadal jednak posiadacze starych dowodów osobistych muszą do 31 
grudnia 2007 r. złożyć wnioski o ich wymianę na nowe. Jak wcześniej wspomniał 
jeszcze 236 mieszkańców naszej gminy nie złożyło wniosku o wymianę dowodu 
osobistego i można przyjąć , że w tym roku wszyscy nie zdążą złożyć tych 
wniosków. Informacja do mieszkańców była przesyłana przez sołtysów na tablicach 
ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej , w mediach  oraz wychodząc naprzeciw 
mieszkańcom był podstawiony autokar przy Kościele , aby po każdej mszy 
niedzielnej mieszkańcy mogli zrobić zdjęcie i złożyć wniosek u dyżurującego 
pracownika Urzędu, niestety taka duża ilość osób nie skorzystała z tego 
wcześniejszego terminu i może mieć problemy przy pozyskiwaniu kredytów                      
i leczenia szpitalnego. 

 
W dniu 20.11.2007 r. zostały wypłacone stypendia szkolne za miesiące wrzesień                   
i październik oraz w dniu 18.12.2007r.za miesiące listopad i grudzień : 
- wrzesień 2007 r. w łącznej kwocie dla 195 osób       -24.960,00 zł 
- październik 2007 r. w łącznej kwocie dla 193 osób     -24.704,00 zł 
- listopad 2007 r. w łącznej kwocie dla 192 osób            -19.904,00 zł 
- grudzień 2007 r. w łącznej kwocie dla 96 osób            -12.288,00 zł 
Na ogólną kwotę :   -81.710,00 zł 
 
W  okresie czasu od 12.11.2007 r. do 21.12.2007r.  wydano: 
- 20 postanowień przesuwających termin przedstawienia dokumentów poniesionych 

wydatkach związanych z procesem edukacyjnym oraz 132 decyzje zmieniające 
wcześniej przyznaną kwotę stypendium szkolnego z tego:                                                                                         

- 128 decyzji  podwyższających kwotę stypendium na miesiąc listopad  2007 r.  do 
kwoty 128,00 zł oraz dodatkowo dla 96 stypendystów przyznano stypendium na  
miesiąc grudzień 2007r. w kwocie 128,00 zł,                                                                                      

- 3  decyzje cofające przyznane  stypendium z powodu zmiany kryterium 
dochodowego   na osobę w rodzinie, 

- 1 decyzja cofająca przyznane stypendium z powodu rezygnacji z nauki. 
 

Otrzymano również dofinansowanie na zakup lektur do bibliotek szkolnych w 
wysokości 1.995,00 zł. Kwota dofinansowania została podzielona na szkoły 
proporcjonalnie do wysokości łącznej kwoty, o którą ubiegali się dyrektorzy z 
poszczególnych szkół z terenu Gminy: Szkoła Podstawowa w Sierzchowie – 167,00 
zł; Szkoła Podstawowa w Niszczewach – 127,00 zł; Zespół Szkół w Zbrachlinie – 
1.060,00 zł (Szkoła Podstawowa 620,00 zł,  Gimnazjum 440,00 zł) ; Zespól Szkół w 
Brudnowie – 641,00 zł (Szkoła Podstawowa 157,00 zł, Gimnazjum 484,00 zł). 
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W zakresie pracy Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego: w dniu 19 grudnia  
2007 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Kontrolę przeprowadzono w 
planowanych miejscowościach Wiktoryn, Brudnowo, Kol. Święte, Włoszyca, Wólne 
oraz dodatkowo w miejsc. Stary Zbrachlin, Nowy Zbrachlin, Śliwkowo. 
Osoby nie przestrzegające przepisów zostały pouczone o zasadach utrzymywania 
ptaków oraz o odpowiedzialności karnej w przypadku ich nierespektowania.   
Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków – stanowi zał. Nr 2 do protokołu. 

 
W omawianym okresie w zakresie podatków wpłynęły 4 podania o umorzenie 
podatku od osób fizycznych. Wszystkie rozpatrzono  pozytywnie na kwotę 597,00 zł. 
Wpłynęło 1 podanie  o odroczenie terminu płatności podatku i jedno o rozłożenie na 
raty zaległości podatkowych , które  zostały rozpatrzone również pozytywnie 
wszystkie dotyczyły wypadków losowych. 
 
W referacie wymiaru podatków wystawiono 19 upomnień , w tym: osoby prawne 
(podatek od nieruchomości , leśny 10, osoby fizyczne (czynsz wraz z opłatami) 9. 
Urząd Skarbowy przekazał ogólna kwotę (osoby fizyczne) – 5.893,55 zł, w tym: 
podatek od nieruchomości  3.497,45 zł, odsetki 1.083,20 zł , podatek rolny 833,40 zł, 
odsetki 444,70 zł , koszty upomnienia 34,80 zł. 
Sąd Rejonowy przekazał podatek od nieruchomości (osoby fizyczna) 7.122,92 zł. 
Złożono 1 wniosek o wpisie hipoteki przymusowej dla 1 osoby na kwotę 31.067,10 zł, 
w tym: należność główna pod. Od nieruchomości 29.236,80 zł, odsetki 1.803,90 zł , 
koszty upomnienia 26,40 zł. 
 
W sprawach kadrowych na okres 1 m-ca, tj. od dnia 19.11.2007 r. do dnia                
18.12.2007 r. zatrudniono w Urzędzie Gminy 1 osobę (p. Andrzeja Wiśniewskiego) na 
stanowisku: pracownik gospodarczy. 
Na podstawie umowy nr 24/2007 w sprawie organizacji i finansowania robót 
publicznych przyjęto do pracy w tutejszym Urzędzie Gminy 4 osoby na stanowiska 
robotników drogowych, na okres od 26.11.2007 r. do 24.12.2007 r. i 1 osobę na okres 
od 29.11.2007 r. do 24.12.2007 r. 
Pracownicy w ramach robót publicznych pracowali przy koszeniu rowów, 
wycinaniu krzewów i pracach porządkowych na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
W dniu 12.12.2007 r. odbyło się posiedzenie komisji dysponującej środkami 
finansowymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych na terenie gminy, będące kontynuacją posiedzenia z dnia 31.10.2007 r.        
Komisja rozpatrzyła 6 uzupełnionych wniosków, przyznając dofinansowanie na 
łączną kwotę 3.740 zł. 
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W dniu 12.12.2007 r. odbyło się także posiedzenie komisji dysponującej środkami 
finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej.  
Komisja rozpatrzyła 6 wniosków i rozdysponowała na zapomogi kwotę 1.242 zł. 
Wójt Gminy Waganiec wydał 2 decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie 
kosztów nauki zawodu pracowników młodocianych, na łączną kwotę 16.161,54 zł. 
Dnia 27.11.2007 r.  Wójt Gminy Waganiec podpisał w PUP w Aleksandrowie Kuj. 
aneks nr 1/2007 do umowy nr 105/2007 z dnia 29.06.2007 r. o skierowanie do odbycia 
stażu bezrobotnych . Na jego podstawie przedłużono staż dla 5 osób do dnia 
31.03.2008 r. 
       

W zakresie referatu ds. budownictwa i dróg wydano 7 wypisów ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec, 3 
decyzje o warunkach zabudowy – wszystkie uwzględniające wnioski stron, 3 
zaświadczenia o nadaniu numeru nieruchomości, 2 decyzje o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na budowę parków wiatrowych - Park wiatrowy                    
nr I Przypust – Wójtówka i park wiatrowy  nr II Józefowo – Sierzchowo.  
Wszczęto  5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
 
W referacie rolnictwa i ochrony środowiska wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia dla „Przebudowy stacji 
paliw oraz budowy stacji LPG ze  zbiornikiem podziemnym w Zbrachlinie”. 
Wydano postanowienie uzgadniające projekt prac geologicznych ujęcia wód 
podziemnych z otworów czwartorzędowych w Szpitalce. 
Uzgodniono ponownie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  
„Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Waganiec”. 
Wystąpiono ponownie do Wojewody o uzgodnienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia „Budowa dwóch parków elektrowni wiatrowych składających się z 
18 elektrowni o mocy 2 MW każda” – w związku ze złożonym „Aneksem do raportu 
o oddziaływaniu na środowisko” przez firmę PRESTIGE Sp. z o.o.  
Wydano 6 szt. decyzji na wycięcie drzew. 
Wystąpiono do sołtysów z prośbą o poinformowanie rolników niepełnosprawnych 
lub rolników opłacających składki za niepełnosprawnego domownika  o możliwości 
uzyskania ze środków PFRON refundacji składek opłacanych w KRUS. 
Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o przydzielenie areału uprawy maku na rok 
2008 w wysokości 7,0 ha. 
Poinformowano rolników w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania 
wniosków do ARR o dopłaty do materiału siewnego i sadzeniaków. 
Poinformowano mieszkańców o organizowanym konkursie w kategorii 
„Najładniejsza  dekoracja  Bożonarodzeniowa”    oraz  o  terminie   składania       
zgłoszeń. 
Wydano warunki techniczne przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla 
projektu budowlanego autostrady A-1. 
Wydano cztery  zapewnienia dostawy wody. 
Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego. 
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Z realizacji zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie przetargowe 
ZP5/2007 – CPV 45331100-7; 45000000-7 na wykonanie : „Termomodernizacji 
obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap” – remont (modernizacja 
instalacji wewnętrznej c.o.; c.w.u. i wody zimnej w budynkach komunalnych 
położonych w miejscowościach Ariany 26 i Waganiec ul.Dworcowa 1. Zamówienie 
zostało zrealizowane. 
Przeprowadzono również postępowanie przetargowe – Położenie pompy 
termozgrzewalnej , naprawami attyk, instalacji odgromowej itp. Na budynku 
komunalnym w Arianach. Zamówienie zostało zrealizowane. 
Następnym postępowaniem przetargowym jest – ZP 6/2007/CPV 45233260-9                      
„ Budowa pieszojezdni ul.Osiedlowej w Wagańcu (część II)”. Postępowanie                        
o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z braku oferentów. 
 
Wójt podziękował za udzielony głos i poprosił o ewentualne zapytania . 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem zapytań z sali , podziękowała 
Wójtowi Gminy za udzieloną  informację i zamknęła dyskusję. 
 
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 obrady,  następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko 
Skarbnikowi Gminy. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie tegorocznym o które wnosi 
Wójt Gminy, cyt.: 
„ Dochody : 
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
przekazał wyższe od planowanych kwot z tyt. opłaty produktowej o 400 zł. 
 
Dział 852 – Pomoc Społeczna  
Wojewoda decyzją z dnia 2007-11-29, która wpłynęła do nas 04.XII.br  zmniejszył o 
13.000 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie zasiłków okresowych w 
ramach Pomocy społecznej. 
 
Wydatki: 
Dz.750 – Administracja Publiczna  
Dokonano zmian w zakresie planu finansowego Urzędu Gminy. Zmniejszając poz. 
„zakup akcesoriów komputerowych” zwiększono poz. „zakup usług” oraz „zakup 
materiałów”. Zmiany pozwolą na przygotowanie pomieszczeń , ich wyposażenie , 
wykonanie instalacji komputerowej i innych prac koniecznych przed uruchomieniem 
z dniem 01 stycznia 2008 r. nowopowstałego Zespołu Obsługi Szkół. Zmiany 
opiewają na kwotę 3.000 zł. 
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Dz.754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 
Realizując wniosek Gminnego Komendanta OSP dokonano przesunięcia kwoty              
100 zł w ramach środków będących do dyspozycji Zarządu Gminnego OSP z poz. 
obejmującej „zakup materiałów” do poz. „zakup usług” . Zmiana pozwoli na 
opłacenie faktury za szkolenie działaczy OSP. 
 
Dz.757 – Obsługa Długu Publicznego 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naliczył 
przypadające do spłaty w roku bieżącym odsetki za okres karencji od pożyczki 
zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację 
obiektów komunalnych. Do uregulowania pozostaje kwota 11.600 zł. 
 
Radny Krygier – zwrócił się z zapytaniem , ta kwota 11.600 zł , to jest w wyniku 
zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację – czyli to sa kolejne koszty ponoszone 
przez gminę. 
 
Skarbnik – sa to koszty ponoszone takie same , jak od każdej pożyczki . Także nie 
tylko do spłaty w kolejnych latach , tylko na okres karencji ( bo karencji jest na                   
12 m-cy) , za ten okres z góry są naliczane odsetki. 
 
Radny Krygier – czy my się z tym liczyliśmy? 
 
Skarbnik – potwierdziła, że były przewidziane i w wyliczeniach na przyszły rok też 
są przewidziane. 
 
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie 
W celu umożliwienia dokonania wszystkich płatności za paliwo zużywane przez 
autobus dowożący uczniów do szkół dokonano przesunięcia kwoty 3.000 zł ze 
środków nie w pełni wydatkowanych na płace opiekuna do poz. „zakup 
materiałów” . 
  
Dz. 852 – Pomoc Społeczna  
Decyzja Wojewody zmniejszono o 13.000 zł kwoty przeznaczone na wypłatę 
zasiłków okresowych . Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z 
dnia 2007-12-17 wniosła o dokonanie  następujących przesunięć w ramach planu 
finansowego Ośrodka . Zmniejszając o  200 zł kwoty zaplanowane na opłacenie 
usług telefonii stacjonarnej zwiększono środki na zakup materiałów . 
Urealniono plan zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych dokonując 
przesunięć między poszczególnym paragrafami na ogólną kwotę 1.956 zł. 
 
Dz.854 – Edukacja Opieka Wychowawcza  
Zmniejszono o 11.600  zł środki własne przewidziane na wypłatę stypendiów dla 
uczniów, przeznaczają je na inne potrzeby tj. na opłacenie odsetek od otrzymanych 
transz pożyczki . Natomiast stypendia zrealizowano w ramach otrzymanej od 
Wojewody dotacji celowej. 
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Radny Krygier – poinformował, że z tego wynika, iż ta kwota 11.600 zł została 
zabrana ze stypendiów? 
 
Skarbnik – stwierdziła, że stypendia były wypłacone z otrzymanej dotacji , cyt. 
„dostaliśmy taką kwotę dotacji , którą wprowadziliśmy  na poprzednich sesjach , że 
starczyło na wypłatę stypendiów z pieniędzy Wojewody nie angażując pieniędzy 
gminnych i te gminne pieniądze by zostały , czy by weszły do nadwyżki , a zabrać tą 
kwotę z innych pozycji , czy zabrana tutaj – to ogólnie wychodzi na to samo” 
 
Wójt – poinformował, że w konstrukcji budżetu były umieszczone własne środki, 
ustawodawca zmieniając ustawę o systemie oświaty ujął zapis , że stypendia socjalne 
są zadaniem własnym Gminy . Natomiast od nowego roku Skarb Państwa poprzez 
Wojewodę udziela tych dotacji na tego typu wypłaty . Problem polega na tym, że te 
dotacje w ciągu tego roku przychodzą transzami , dlatego też nie można wycofać 
tych przyjętych środków własnych  , nie wiedząc , czy kolejna transza wpłynie . Do 
tej pory się szczęśliwie złożyło , że nie musieliśmy korzystać z własnych środków , 
gdyż starczyło środków z otrzymanej dotacji.     
Była też inna możliwość, aby te ujęte własne środki wykorzystać , a dotację zwrócić . 
Jednak było by to niekorzystne i ta przyjęta forma chyba jest właściwa. 
Są tu zarzuty , że te środki są zabierane dzieciom - jest to nietrafione , bo uczniowie 
Ci  wszyscy którzy złożyli wniosek ,i  którzy kwalifikują się do przyznania tego 
stypendium otrzymali je . 
  
Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  
Kwotę 400 zł otrzymaną w ramach tzw. opłaty produktowej przeznaczono na 
opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcjonowanych. 
  
Wśród zakupów inwestycyjnych planowany był zakup przyczepy asenizacyjnej  
niezbędnej do utrzymania w sprawności instalacji wodno – ściekowej . Poczyniono 
rozpoznanie co do rodzaju zakupu i okazało się, iż bardziej mobilnym i tańszym 
będzie zakup pompy szlamowej. 
 
Jeszcze kilka zmian , które wynikły już po wysłaniu materiałów na dzisiejszą Sesję. 
Pierwsza , porządkowa dotyczy zmian w planie finansowym zadań z zakresu USC i 
OC , w całości finansowanych z dotacji celowej. Przesunięcia środków między 
poszczególnymi paragrafami dotyczącymi kwoty 290 . 
Druga wnioskowana przez Pana Wójta , to zmiana przeznaczenia kwoty 6.000 zł z 
zaplanowanych na opłacenie rachunków za naprawę oświetlenia ulicznego do poz. 
Pozwalającej na dokonanie zakupu lamp, które zostaną zamontowane już w 
przyszłym roku. 
Kolejna zmiana , w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Niszczewach o dokonanie przesunięcia kwoty 680 zł z „delegacji , usług” i „usł. 
zdrowotnych”  do poz. obejmującej „zakup materiałów”. 
   Jeszcze drobne zmiany , do tych zaproponowanych w dostarczonych Państwu 
materiałach , a dot. one : 
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1) OSP – wnioskowana zmiana dot. kwoty 120 zł , a nie jak podano w 
materiałach 100 zł. 

2) UG – również zmiana kwoty na którą dokonano przesunięć między 
poszczególnymi paragrafami z 3500 zł na 3.700 zł  

3) Świadczenia rodzinne – też zmiana kwot przesunięć między paragrafami , na 
ogólna kwotę nie 1956 zł lecz 1953 zł. 

Wszystkie zmiany zostały omówione na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
zyskały jej akceptację . 
Pomimo ostatnich zmian kwota ogółem zarówno dochodów jak i wydatków podana 
w projekcie uchwały budżetowej nie ulegnie zmianie. 
  
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią 
M.Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że tak jak wspomniała Pani 
Skarbnik komisja zapoznała się z przedstawionymi propozycjami zmian 
budżetowych na 2007 r. i zaopiniowała je pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w związku z brakiem dyskusji z sali 
przestawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowi on 

zał. nr 3  do protokołu. 

Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” 
podjęła uchwałę nr XIII/65/07 zmieniającej uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28 grudnia 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 – stanowi 

ona zał. nr 4 do protokołu. 

 
Ad.7 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki                   
i rozwiązywania problemów uzależnień na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Patologii Społecznej. 
Otworzyła dyskusję . 
 
Radny E.Krygier – zwrócił uwagę na załącznik nr 2 do uchwały tj. zestawienie 
finansowe punkt 3 „Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych – kwota 7.000 zł”- co 
jest przewidywane w tej kwocie ? 
 
Pełnomocnik Wójta ds. Gminnej Komisji RPA i PS  E.Musiał – poinformował, że ta 
kwota , to jest kwota szacunkowa , która wynikać będzie ze złożonych wniosków o 
dofinansowanie , na dzień dzisiejszy takie wnioski nie wpłynęły. 
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Radny E.Krygier – czy te pieniądze mogą być przesuwane jeżeli nie zostaną 
wykorzystane? 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – potwierdził, że mogą być przesuwane , ale tylko w ramach 
Gminnego Programu , ale jeszcze się nie zdarzyło aby z tych kwot znaczące 
zostawały . 
W tym są również organizowane imprezy dla osób dorosłych np. organizowane 
turnieje sołeckie , czy mecze „Oldboi” imprezy w ramach spędzenie wolnego czasu. 
Niektóre z tych kwot , które są ujęte w proponowanym zestawieniu, są ujęte 
szacunkowo pod różną tematykę. 
 
Radny E.Krygier – kwota 3.700 zł na realizację programu przez organizacje 
pozarządowe – jak to wygląda? 
 
Z-ca Wójta E.Musiał – poinformował, że jest to też szacunek , gdyż jest taki 
obowiązek , aby również do organizacji pozarządowych zabezpieczyć chociaż 
minimum tych środków na ten cel. 
 
Radny E.Krygier – wszystkie te kwoty na razie , to jest nic konkretnego? 
 
Z-ca Wójta  - nie do końca niektóre ze szkół poskładały wnioski na dofinansowanie 
programów , ale są to środki w kwotach bardzo niskich  i są to imprezy między - 
szkolne które odbywają się co rocznie jak np. bieg przy wiatraku w Brudnowie , 
konkursy o Ruchu Drogowym – tu nie tylko chodzi o ruch drogowy a o formy 
spędzania  wolnego czasu. 
Wystąpił do szkół , jednak szkoły tak jak w ostatnich latach nie skorzystały. 
 
Radny E.Krygier – zwrócił się z zapytaniem , czy z tych pieniędzy będzie mógł  
korzystać Klub „Sadownik” ? 
 
Wójt – stwierdził, że teoretycznie tak , jeśli przedstawi program , który będzie 
zbieżny z tym preferowanym przez Gminną Komisję. 
 
Radny E.Krygier – stwierdził, że taki program można napisać. 
 
Z-ca Wójta E.Musiał  - zwrócił uwagę, że niestety nie – nie wprost, że dla Klubu 
„Sadownik” tj. gdyby Klub był organizatorem imprezy o zasięgu szerszym 
wykraczającym poza działania statutowe Klubu i przygotował by odpowiedni 
program , to tak. 
I do tej pory taka sytuacja nie miała miejsca. 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił się  z zapytaniem , jak w ramach programu 
alkoholowego  wygląda współpraca z lokalna policją ? – a szczególnie chodzi o 
monitorowanie lokalnej sprzedaży alkoholu. 
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Mieszka już w tej gminie kilkanaście lat i nie zdarzyło się , aby policja miejscowa lub 
powiatowa zlikwidowała chociaż jedna „melinę” w miejscu jego zamieszkania . 
Jest to problem tak potworny , że gdyby zbadać śmiertelność ludzi średniego wieku, 
to nie można wykluczyć czy ta sprzedaż – to spożycie nie przyczyniło się do tego w 
pewnym stopniu. 
 
Z-ca Wójta – poinformował, że jeżeli chodzi o współpracę w tym zakresie , to możne 
komisja zgłaszać , wnioskować , natomiast nie ma wpływu na prowadzenie działań 
operacyjnych przez policję. 
Komisja może w ramach ustawowych kontynuować wnioskować o uczestniczenie 
Policji , kontroli sprzedaży w miejscach publicznych, sklepach itp. – tj. chodzi 
głównie o spożycie w miejscach publicznych. 
  
Radny K.Rydlewski – poinformował, że „meliny” , to jest jedna sprawa , a 
spożywanie w miejscach publicznych szczególnie chodzi o sklepy – to druga. Są 
takie sklepy na terenie Gminy, że aby tam wejść , to trzeba się przedrzeć przez grono 
pijaków. Mało tego zawsze taki jeden , czy drugi zaprzyjaźniony miłośnik piwa, , 
afiszuje się z tą butelką i spożywa w sklepie. Wie , że jednym to przeszkadza innym 
nie! Jak to się ma do profilaktyki alkoholowej? 
 
Z-ca Wójta – stwierdził, że tutaj komisja może tylko prowadzić szkolenia 
sprzedawców i informować , że tego nie wolno robić , natomiast odnośnie 
egzekwowania , takie uprawnienia ma tylko i wyłącznie Policja. 
 
Wójt – poszerzył temat szczególnie jeśli chodzi o współprace Policji – nie może być 
dobrze , gdyż Posterunek Policji w Nieszawie który obsługuje również nasz teren 
prawie od roku nie prowadzi dyżuru dzielnicowych w Wagańcu. Obecnie jest już 
nowy dzielnicowy od ok. 2 tygodni . Ten dzielnicowy oczywiście nie będzie tylko na 
terenie Wagańca , gdyż jest również policjantem kierowanym do różnych działań jak 
i zastępstwa w Ciechocinku. Ostatnio w prasie przeczytał , że Posterunek ma pełną 
obsadę co odpowiada prawdzie odnośnie przepisów policyjnych – to wg. tego 
Posterunek pełną obsadę ma!, ale na papierze.  
Natomiast obsada się zmieniła i są braki personalne , gdyż jest czterech 
funkcjonariuszy , a Ci co zostali przydzieleni są na szkoleniach i praktycznie jeśli 
zaczną funkcjonować za ok. pół roku. 
I to co mówi radny – to oczywiście potwierdza, pamięta jak były prowadzone 
kontrole Komisji wraz z Policją było kilka wpadek, ale nie zmieniło się nic. 
W ostatnim roku funkcjonowania Zarządu Gminy został zakupiony tester do 
sprawdzenia banderoli legalności posiadanych alkoholi w sklepach. I z tego co mu 
wiadomo , to nie został on użyty. Policja wtedy się jakby odsunęła – powstał 
Posterunek w Nieszawie, a teraz znów słyszy , że się oddali bo są rozmowy o 
kolejnych zmianach centralizacji. 
Szczerze mówiąc to ani jego , ani Rady Gminy nie bawi finansowanie Policji , gdyż 
nie wiadomo czy te sprzęty będą użyte i gdzie? 
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Natomiast stan osobowy Posterunku Policji w Nieszawie jest taki jaki jest i się wcale 
nie dziwi , że te sygnały są lekceważone , i gdzieś się rozpływają. Działalności 
Gminnej Komisji jest ograniczona ona ma ograniczone zadania jest to organ 
kolegialny .  
Były robione kontrole na temat  prawidłowości przebiegu sprzedaży alkoholi . Tylko, 
że sytuacja jest taka , że jak komisja się zbierze , to utrzyma się tajemnica o zamiarze 
kontrolowania do pierwszego sklepu  . To wówczas w następnych sklepach jest 
wzorowy porządek . Komisja się nie rozdzieli , gdyż działa jako Zespół i to w 
towarzystwie policjanta. 
 
Z-ca Wójta  – poruszył inny temat , informując, że również przepisy wewnętrzne 
Policji często uniemożliwiają wręcz przepływ informacji . Jest taka sytuacja , że np. 
przemoc w rodzinie spowodowana nadużyciem alkoholu , Gminna Komisja nie 
może uzyskiwać żadnych informacji , są one przekazywane na wniosek Sądu lub 
Prokuratury. 
Druga sprawa odnośnie zgłaszania tych nielegalnych sprzedaży – „melin”. Komisja 
prowadzi tzw. wywiad z osobami poszkodowanymi i sprawcami przemocy- często 
pokrzywdzeni podają źródło pochodzenia alkoholu i to są „meliny”. Te dokumenty 
idą do Sądu i Prokuratury jeśli podejmowane są działania , a dalej nie wiadomo co 
się z tym dzieje. Nikt nie informuje  o tym, że dana osoba jest skierowana na 
przymusowe leczenie. Komisji się o tym nie powiadamia , chyba , że Komisja 
występuje i na wniosek sa takie informacje udzielane. 
 
Radny K.Rydlewski – poinformował, że może należałoby uczulić Policję, aby 
podczas patroli zatrzymała się i skontrolowała te placówki handlowe .Przecież nie 
chodzi o robienie akcji – tzw. nalotów. 
 
Wójt – poinformował, że na następne obrady można zaprosić Pana Komendanta 
Posterunku Policji w Nieszawie  i wówczas obecni na sali będą mogli zgłaszać 
wnioski i uzyskają bieżących informacji jak to funkcjonuje. 
 
Radna M.Kulińska – zwróciła się z zapytaniem , czy nie można by było zakupić ze 
środków alkoholowych opasek odblaskowych dla dzieci dojeżdżających do szkół na 
terenie Gminy Waganiec tj. klas „0” i klasy I . 
 
Z- ca Wójta -  stwierdził, że cały problem polega na tym , że szkoły nie mają 
opracowanych programów zapobiegania patologiom i jeżeli w tych programach 
byłby ujęty temat zaopatrzenia dzieci w kamizelki, czy inne elementy odblaskowe , 
to tak. Ale jeśli szkoła wystąpi wprost o dofinansowanie zakupu tych opasek , czy 
kamizelek , to Komisja na ten cel nie może przeznaczyć środków finansowych. 
 
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że rzeczywiście chyba jest tak jak to wygląda. Nie 
ma programów od szkół, gdyż nie ma patologii wśród młodzieży tj. alkoholu, 
papierosów. Jeżeli się wejdzie na stronę szkół z terenu gminy, to są one czyste i nie 
ma mowy na ten temat.  
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A jadąc w godzinach wieczornych można spotkać tych uczniów palących papierosy  
i spożywających alkohol. Mało tego uczniowie palą przy szkołach , a szkoły udają że 
nie ma problemu.   
 
Sołtys H.Kułakowska – poinformowała, że szuka się odpowiedzi na ten temat , ale 
jej zdaniem winni są rodzice. Przecież jak dziecko przebywa po za domem i wraca o 
różnych godzinach , a rodzic tego  nie zauważa i nie reaguje .     
A to , że meliny istnieją to jest fakt , stwierdziła również, że zaprowadzi i pomoże 
pokierować , gdzie się one mieszczą. Poinformowała również , że w sklepach są 
pijący alkohol , że nie można przejść , aby się dostać do lady  i ma to miejsce w 
Wagańcu u Pana Kaźmierczaka . Już czas , aby to zlikwidować. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i przedstawiła projekt uchwały                       
w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień na 2008 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. 
 -  stanowi on zał. nr 5  do protokołu 

   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” podjęła  uchwałę nr XIII/66/07 w sprawie: przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2008 rok oraz w 
sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej -  stanowi ona zał. 

nr 6  do protokołu 
  
Radny S.Szudzik – złożył wniosek o 10 min. przerwę – godz. 1140 

Przewodnicząca Rady – zarządziła 10 min przerwę. 
 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – po przerwie wznowiła obrady – godz.1155                    
i poprosiła o wgląd do materiałów które otrzymali radni wraz z zaproszeniami 
dotyczącymi następnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały  w sprawie 
ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 
 
Wójt – poinformował, że Inkasentem w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60) jest osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, 
obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym 
terminie organowi podatkowemu. Inkasent to jeden z podmiotów zobowiązanych, 
ale tylko pod względem formalno-prawnym, w stosunku podatkowym. Jego rola 
zbliżona jest do płatnika, z tym że, zakres obowiązków inkasenta jest mniejszy niż 
płatnika. Inkasent jedynie pobiera należność od podatnika i wpłaca ją na właściwy 
rachunek organu podatkowego. Do zakresu obowiązków inkasenta nie należy 
natomiast obliczanie podatku.   
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W polskim systemie podatkowym inkaso, czyli pobór podatku u źródła, stosowane 
jest wyłącznie w niektórych podatkach i opłatach lokalnych. Są to takie podatki, z 
których wpływy, poza podatkiem od nieruchomości, nie mają strategicznego 
znaczenia wśród dochodów budżetów gmin. Stosowanie inkasa ma na celu 
obniżenie kosztów poboru takich podatków. W przeciwnym, bowiem razie 
należałoby istotnie rozbudować administrację podatkową, której zadania polegałyby 
na wykonywaniu wszystkich czynności związanych z wymiarem i poborem 
podatków oraz opłat lokalnych.  

Inkaso pozwala natomiast na powierzenie niektórych czynności, o charakterze 
technicznym, innym podmiotom.  O możliwości stosowania inkasa przesądzają 
postanowienia konkretnych ustaw podatkowych regulujących dane podatki. Inkaso 
nie może być stosowane w tych podatkach, gdzie nie zostało to wyraźnie określone 
w przepisach ustawy podatkowej.  

Ustawodawca jedynie dopuszcza możliwość zastosowania poboru podatku w 
drodze inkasa, jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Gminy, 
która może, lecz nie musi, skorzystać z tej instytucji prawa podatkowego. Możliwe 
jest w danej gminie zastosowanie inkasa w odniesieniu do jednego, kilku lub 
wszystkich podatków lokalnych, w których ta instytucja prawna występuje.   

Trudno było przewidzieć jakie to będą wpływy do inkasentów , część osób wpłaca 
drogą elektroniczną do baku , część wpłaca do kasy Urzędu i przewidywanie tego 
jest bardzo trudne , jak się zachowa dany mieszkaniec z danego sołectwa . 
Korzystanie z tych proporcji , które były , jest złudne jak analizowało się 
wskaźnikami , to w okresach płatności podatku zmieniały się ok. 100%, tam gdzie 
było dużo wpłat, to w tym okresie było minimalnie i odwrotnie , tam gdzie było 
mało wpłat u danego sołtysa, to się zwiększyło . Zdaje sobie sprawę , że tymi 
proporcjami wszystkich inkasentów nie zadowoli. Jest to próba ujednolicenia tych 
wysiłków sołtysów w formie zapłaty , z tym, że jest to jedna forma rekompensaty za 
pracę sołecką. 
Prosi o przyjęcie ze zrozumieniem tej próby przeliczenia dochodów inkasentów jeśli 
by się okazało , że jest to duża pomyłka , to zawsze istnieje możliwość za zgodą Rady 
Gminy , aby wrócić do tematu. 
Propozycja 6% jest jedną z wyższych kwot jaką mają okoliczne Gminy , ale nie 
najwyższa , gdyż są i 7%. 
Prosi Wysoka Radę , aby przyjęła tą propozycję proponowaną w uchwale. 
        
Przewodnicząca Rady – z uwagi na brak dyskusji z sali przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso – stanowi on 

zał. nr 7 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/67/07 
w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso – stanowi ona zał. nr 

8 do protokołu. 
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Ad.9 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj.    
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/07 Rady Gminy Waganiec z 
dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008. 
Projekt uchwały radni otrzymali , poprosiła o wgląd do materiałów. 
 
Wójt – stwierdził, że ta zmiana uchwały  w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 
podatkowym 2008 jest konsekwencją podjętej w poprzednim punkcie przez radę 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso, taka sama sytuacja będzie w 
następnych uchwałach podatkowych tj. podatku leśnego i podatku od 
nieruchomości , jest integralną częścią z pobieraniem opłaty przez inkasentów .                  
I uchwały te zmienią się tylko w tych fragmentach dotyczących właśnie inkasa. I stąd 
jest prośba o pozytywne przegłosowanie tych projektów uchwał, ponieważ   
wystąpiłyby niespójności między tymi uchwałami gdyby zostały jedne przyjęte, a 
drugie nie. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XII/60/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 
grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008 - stanowi on zał. nr 

9 do protokołu. 
 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” 
podjęła uchwałę Nr XII/68/07 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/60/07 Rady 
Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta 
przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku 
w roku podatkowym 2008  - stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 

 

Ad.10 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w dalszej części porządku obrad dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XII/61/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia 
stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz w sprawie poboru tego podatku. W 
materiałach radni otrzymali projekt uchwały, poprosiła o wgląd. 
 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/07 Rady 
Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki podatku 
leśnego na 2008 rok oraz w sprawie poboru tego podatku - stanowi on zał. Nr 11 do 

protokołu. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/ 69/07 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/61/07 Rady Gminy Waganiec 
z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 
rok oraz w sprawie poboru tego podatku – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/59/07 Rady Gminy Waganiec z dnia                 
3 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 
2008 oraz w sprawie poboru tego podatku. Poprosiła o wgląd do materiałów. 
 
W dalszej części przestawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                         
nr XII/59/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku 
- stanowi on zał. Nr 13 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę                               
Nr XIII/ 70/07 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/59/07 Rady 
Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku – stanowi ona 

zał. nr 14 do protokołu. 

 
Ad.12 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt przyjętego 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2008.  
Poinformowała, że punkt ten został rozpisany na podpunkty i zgodnie z tą 
kolejnością będzie rozpatrzony : 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej , 
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 
c. opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych , 
d. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Waganiec na rok 2008 – stanowi on zał. nr 15 do protokołu. 
 
W dalszej części tego punktu odczytała uchwałę nr 266/2007 Składu Orzekającego Nr 
9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06.12.2007 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2008 rok wraz 
z objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego  – kserokopia uchwały stanowi zał. Nr16 do protokołu. 
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Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : Przewodniczący : Elżbieta Daroszewska;  
członkowie : Maria Świątkowska, Halina Strzelecka,  postanowił zaopiniować 
pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2008 rok wraz z 
objaśnieniami, prognozie kwoty długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
 
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę nr 267/2007 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06.12.2007 
r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego , 
przedstawionego przez Wójta Gminy Waganiec w projekcie uchwały budżetowej 
Gminy na 2008 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu. – 
kserokopia uchwały stanowi zał. Nr17 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                        
w osobach : Przewodniczący : Elżbieta Daroszewska;  
członkowie : Maria Świątkowska, Halina Strzelecka,  postanowił zaopiniować 
pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego , przedstawionego w 
projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2008 r. oraz prawidłowości 
załączonej prognozy kwoty długu. 
 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnych punktów tj. opinie Komisji 
Stałych Rady Gminy i wnioski radnych oraz dyskusja nad wniesionymi poprawkami   
i ich przegłosowanie, 
 
Poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Stałych Rady , w pierwszej 
kolejności Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów Planowania Przestrzennego            
i Porządku Publicznego  – M.Kulińską . 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że w proponowanych 
wydatkach budżetowych Komisja zwróciła uwagę, że pomimo wzrostu nakładów na 
poprawę nawierzchni dróg gminnych , jest to ciągle za mało w stosunku do potrzeb . 
Drogi na terenie Gminy Waganiec na każdej sesji Rady Gminy budzą duże emocje. 
Radni i sołtysi nie przestają mówić  na temat złego stanu dróg tj. wyrw i dziur w 
jezdniach. Komisja proponowała , aby w każdym roku budżetowym chociaż 1 km 
drogi był utwardzony asfaltem z czasem drogi te by były w coraz lepszym stanie.  
Komisja wnioskowała do Wójta Gminy o zmianę naliczenia sołtysom prowizji od 
zbierania podatków. Komisja poruszyła również temat zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Sierzchowie , o czym szerzej wspomni w wolnych wnioskach . 
Ponadto sprawy budżetowe były szczegółowo omawiane na komisji i na wspólnym 
posiedzeniu Rady Gminy i zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady - poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  – M.Dyko . 
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Przewodniczący Komisji Oświaty – stwierdził, że komisja szczegółowo analizowała 
projekt budżetu Gminy na 2008 r. w poszczególnych rozdziałach projektu. 
Komisja w dziale „Transport i Łączność” wnosiła aby przy ewentualnych 
oszczędnościach w zimowym utrzymaniu dróg, remontach cząstkowych dróg 
asfaltowych pozostawić zaoszczędzone kwoty pieniężne na zakup materiałów do 
remontu dróg gminnych . W tym samym dziale Komisja wnosi aby połączyć zakup 
koparko  - ładowarki oraz zakup ciągnika w jedną całość i zakupić sprzęt o małym 
przebiegu i zdolnym wykonywać wszystkie prace na terenie Gminy. 
Komisja projekt budżetu Gminy Waganiec na 2008 rok pozytywnie zaopiniowała.  
   
Przewodnicząca Rady - poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – W.Kulpa . 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa – poinformował, że komisja dokonała analizy 
projektu budżetu gminy Waganiec na 2008 rok  , i  zwróciła uwagę na rozbieżności w 
poszczególnych działach - zakup ciągnika ładowacza zaoszczędzone pieniądze z 
naprawy dróg i odśnieżania zostawić w dziale „Transport” w celu zakupu materiału 
do naprawy dróg gminnych.  Następnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
Gminy Waganiec na 2008 rok. 
 
Przewodnicząca Rady - poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej – P.Wiatrowskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – stwierdził, że komisja po  dokonanej  
analizie projektu budżetu Gminy Waganiec na 2008 rok , proponowała , aby 
zwiększyć kwoty na zakup ciągnika , zwiększyć finansowanie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Waganiec, zaproponowano zwiększenie diet za wyjazdy dla 
członków orkiestry , podjęto temat kosztów utrzymania i sposobu finansowania 
Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik”, podjęto decyzję o rozpoczęciu działań w 
związku z dalszymi funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. 
 
Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję.  
 
Radny M.Dyko – stwierdził, że martwi go fakt , że gmina nie korzysta ze środków 
unijnych i przez to nic się w gminie nie dzieje. 
 
Radny E.Krygier – potwierdził, że nic się w gminie nie zmienia, buduje się                        
ul. Osiedlową i zaciąga następne kredyty. Zwrócił się z zapytaniem środki wolne                  
516 tys. – co to jest? 
 
Skarbnik Gminy – jest to nadwyżka z wielu różnych pozycji. 
 
Radny E.Krygier – poruszył sprawę dzierżawy kotłowni z firmą „Strebel” , jaka jest 
to kwota , gdzie jest ona odkładana. 
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Skarbnik Gminy – poinformowała, że kwoty te są lokowane w lokatach , jednak nie 
mogą być ujęte w budżecie i będą tam dopóki sprawa się nie wyjaśni.  
 
Wójt – poinformował, że słusznie radni zauważyli te dwa kredyty. Jednak należy 
zauważyć , że aby pozyskać środki z zewnątrz , to należy wyłożyć z własnych lub 
pożyczonych i po rozliczeniu inwestycji będzie można je pozyskać. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali , poinformowała, że w 
następnej kolejności przedstawi autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec 
na rok 2008 , które będą kolejno głosowane : 
 
Dz.750, rozdz.75023, paragr.4170 : ustawienie symboli Gminy (herb, barwy); 
zwiększenie o kwotę 4.000 zł – uzasadnienie , pominięto w projekcie budżetu. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za”, 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę.   
 
Dz.750, rozdz.75023, paragr.4270 : ustawienie symboli Gminy (herb, barwy); 
zwiększenie o kwotę 2.000 zł – uzasadnienie , pominięto w projekcie budżetu. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za”, 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę.   
 
Dz.700, rozdz.70005, paragr.6050 : wykonanie projektu budowlanego obiektów 
sportowych (boisko gminne w Zbrachlinie ; zwiększenie o kwotę 18.000 zł – 
uzasadnienie, kontynuacja prac tegorocznych. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za”, 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę.   
 
Dz.754, rozdz.705412, paragr.4210 : zakup materiałów do remontu remizy OSP 
Zbrachlin; zwiększenie o kwotę 3.000 zł - wniosek Komisji Rewizyjnej.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę.   
 
Dz.754, rozdz.705412, paragr.4210 : zakup materiałów do remontu remizy OSP 
Sierzchowo; zwiększenie o kwotę 3.000 zł – pismo OSP i wniosek Komisji Rewizyjnej.  
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę.   
 
Dz.600, rozdz.60016, paragr.6060 : zakup ciągnika; zwiększenie o kwotę 24.000 zł – 
zwiększenie kwoty ujętej w projekcie budżetu.   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę.   
 
Dz.600, rozdz.60016, paragr.6060 : zakup ładowacza czołowego - zmiana zadania z 
„zakup koparko – ładowarki”   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę.   
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt budżetu po zmianach będzie 
wynosił :  dochody 10.300.000 zł,  wydatki 10.929.000 zł, deficyt budżetu 629.000 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i odczytała ponownie projekt uchwały           
z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek i poddała jego treść pod 
głosowanie – stanowi on zał. Nr 18 do protokołu. 

 
W trakcie odczytywania projektu uchwały obrady opuścił Radny K.Rydlewski – 
godz. 1250 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” 
i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIII/71/07  w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Waganiec na rok 2008 – stanowi ona zał. nr 19 do protokołu. 

 
Ad.13 
 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz 
akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia 
wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec.    
 
Na obrady powrócił radny K.Rydlewski – godz. 1259 
 
Następnie otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia 
wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec -  
stanowi on zał. Nr 20  do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/72/07  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 
obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Waganiec.   – stanowi ona zał. Nr 21 do protokołu. 

 
Ad.14 
Przewodniczącą Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy    
Waganiec. Poinformowała, że projekt uchwały został wyłożony do wglądu przed 
sesją, poprosiła o wgląd do tych materiałów. 
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Poprosiła o dyskusję .  
 
Przewodnicząca Rady – z uwagi na brak dyskusji z sali odczytała projekt uchwały       
w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy    Waganiec - stanowi on zał. 

Nr 22  do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” 
podjęła  uchwałę nr XIII/73/07 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Waganiec -  stanowi ona zał. Nr 23  do protokołu 
 
Na wniosek radnych Przewodnicząca Rady – zarządziła 15 min. przerwę- godz. 1310 
Ad.15 
Po przerwie godz.1320  Przewodnicząca Rady – wznowiła obrady otwierając 
następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad korzystania ze 
stołówki szkolnej w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Waganiec. 
Poprosiła o wgląd do materiałów które radni otrzymali wraz z zaproszeniami                    
i udzieliła głosu Wójtowi Gminy w celu przedstawienia uzasadnienia do uchwały.  
 
Wójt – poinformował, że ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy                     
o systemie oświaty wprowadza art.67 a mówiąc , iż w celu wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę . Korzystanie z posiłków w 
stołówce jest odpłatne , a zasady korzystania ze stołówki , w tym wysokość opłat 
ustala organ prowadzący szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez 
uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i 
składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki . Ceny 
posiłków zawarte w niniejszej uchwale nie zmieniają się w stosunku do cen 
ustalonych dotychczas przez dyrektora szkoły. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z  brakiem dyskusji z sali odczytała projekt 
uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w placówce 
oświatowej prowadzonej przez Gminę Waganiec. - stanowi on zał. Nr 24  do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła  uchwałę nr XIII/74/07 
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w placówce 
oświatowej prowadzone przez Gminę Waganiec -  stanowi ona zał. Nr 25  do protokołu 
 
Ad.16 
Przewodniczącą Rady – dokonała otwarcia następnego punktu przyjętego porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie w 
trybie bezprzetargowym na okres  do 10 lat  nieruchomości gruntowej będącej  
własnością Gminy Waganiec. 
 
Radny M.Dyko – przypomniał , że był przeciwny sprzedaży tej nieruchomości ,                 
a Wójt występuje tutaj o wydzierżawienie w związku z tym zwraca się z zapytaniem: 
- dlaczego do 10 lat dzierżawa? 
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- jakie korzyści osiągnie gmina z dzierżawy? 
- czy po wydzierżawieniu tego obiektu sprzęt który jest garażowany w tych dwóch 
pomieszczeniach ma inne zabezpieczenie? 
- gdzie będą się odbywały ewentualne naprawy tego sprzętu? 
- co tu będzie produkowane? 
- czy były prowadzone konsultacje z mieszkańcami Osiedla Waganiec ? z uwagi na 
bliskie sąsiedztwo tej nieruchomości. 
 
Wójt – poinformował, że jest jakby kontynuacja podjętej przez Wysoką Radę 
uchwały zezwalającej na sprzedaż tej nieruchomości , ponieważ dwukrotnie ogłaszał 
przetarg i nie doszedł on do skutku. Firma która była inicjatorem jakby pomysłu 
dotyczącego sprzedaży , tym razem zaproponowała wydzierżawienie części tego 
terenu łącznie z tą halą. 
Korzyści fizycznie nie przedstawi, może przedstawić je teoretycznie ; przede 
wszystkim podatek od nieruchomości, odpisy z podatku i kwota ustalona za 
dzierżawę. Dzierżawa na 10 lat , gdyż bez zgody od Wysokiej Rady jak jest wiadomo 
Wójt może dysponować okresem do 3 lat. Na pewno firma , która chce zainwestować 
w adaptację tego terenu na taki krótki okres się nie zgodzi, dlatego ten pomysł z 
projektem uchwały . Nie podejmował rozmów z tą Firmą na temat w jakim czaso- 
okresie chce to użytkować. W perspektywie rozmów , ale nie z właścicielem- jakie 
prowadził i jeśli ta dzierżawa doszłaby do skutku, to następnym krokiem byłby 
zamiar wykupienia i poszerzenia tej działalności. Jest to firma zajmująca się 
wytwarzaniem materiałów budowlanych w tym przypadku  byłaby to produkcja 
materiałów do tynków suchych. Do przeprowadzenia konsultacji nie było takiej 
potrzeby, gdyż ten teren jest przeznaczony do zagospodarowania pod działalności 
przemysłową i jeśli doszłoby do uruchomienia produkcji , to uważa , że bałaby to 
działalności nie mniej uciążliwa niż była kotłownia węglowa. 
Przedstawiciel firmy wystąpił w m-cu październiku o wydzierżawienie tego terenu 
w rozmowach stwierdził, że do wiosny nie ma możliwości wydzierżawienie jeśli by 
nawet Rada wyraziła pozytywną opinię, w tej chwili na dzień dzisiejszy nie znalazł 
rozwiązania w związku z garażowaniem tego sprzętu. Podkreśla , że Firma chce 
wydzierżawić część terenu łącznie z halą , czyli pozostały teren by pozostał i te 
materiały drogowe mogłyby pozostać , natomiast istotny problem jest z 
garażowaniem tego dużego sprzętu typu autobus, ciągnik . Nie podejmował, 
rozmów na ten temat , gdyż czekał na decyzję Rady i wówczas będzie mógł poczynić 
dalsze kroki jednak wstępnie rozważał  wynajęcie pomieszczeń na garażowanie tego 
sprzętu, oczywiście w rozsądnych kosztach, sa przedsiębiorstwa na naszym terenie 
posiadające właśnie takie pomieszczenia. I na pewno nie wyrazi zgody i nie 
podpisze dokumentów jak nie będzie miał rozwiązania tego problemu garażowania. 
Decyzja Rady, czy wydzierżawiamy, czy też nie będzie decydować do podjęcia 
dalszych  działań w tym temacie. 
 
Radny M.Dyko – poinformował, że mieszkańcy naszej Gminy mogliby mieć 
zatrudnienie w tej firmie , lecz może być też i odwrotnie, że nie zostaną mieszkańcy 
zatrudnieni. 
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Jeżeli zgodzimy się na wydzierżawienie tego , to będzie problem , gdyż pracownicy 
korzystają z tych pomieszczeń naprawiając  sprzęty urzędowe . Nie wyobraża sobie 
tego, że będą one stały pod „chmurką” , a w projekcie budżetu jest planowany zakup 
nowego ciągnika i te pomieszczenia są niezbędne. 
 
Radny P.Wiatrowski – stwierdził, że wszyscy radni byli w obiekcie i myśli , że chyba 
każdy widział te warunki i jeżeli chodzi o tych pracowników , to nie wyobraża sobie 
jak można tam pracować . Na wszystkich komisjach był dyskutowany ten temat . 
Wnosi o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie tej uchwały. 
 
Wójt – poinformował, że należy zaryzykować , sprzęt jest na  stanie majątku Gminy   
i na pewno zostanie zabezpieczony , a takie rozmowy będą prowadziły do nikąd . 
 
Radny K.Rydlewski – po raz kolejny Wójt dziwnie ustala dyskusje i radni nie 
zawsze sa przeciwni jednak mają za mało informacji , aby podjąć taką uchwałę – jest 
brak uzasadnienia do uchwały. Brak informacji jakie koszty , jaka produkcja (czy 
śmierdząca, czy pachnąca) ? sam nie wie jaką decyzję ma podjąć. 
 
Wójt – na to zapytanie nie potrafili odpowiedzieć, nie podejmował konkretnych 
rozmów, gdyż nie znał decyzji Rady . Upoważnienie wyrażone przez Radę pozwoli 
dokonać wstępnych rozmów, uzgodnień na czym ma to polegać . 
 
Radny K.Rydlewski – jakie standardy obowiązują i wstępne ogólne informacje 
powinny być przekazane. 
 
Radny E.Krygier – z całym szacunkiem , nie jest to przygotowane do końca , do tego 
należy się przygotować . Jeżeli są rozmowy bez zgody Rady , to należy przyjąć 
wstępnie , gdzie te sprzęty ewentualnie mogą być składowane – magazynowane. 
 
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję i  odczytała projekt podjęcie uchwały            
w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na 
okres  do 10 lat  nieruchomości gruntowej będącej  własnością Gminy Waganiec.- 
stanowi on zał. Nr 26  do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 11 głosach „za”, 1 głos „przeciw”                    
i 2 głosach „wstrzymujących”  podjęła  uchwałę nr XIII/75/07 w sprawie wyrażenia 
zgody  na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres  do 10 lat  
nieruchomości gruntowej będącej  własnością Gminy Waganiec.-  stanowi ona zał. 

Nr 27  do protokołu 
 
Ad.17 
Przewodniczącą Rady – przeszła do następnego punktu tj. podjęcie uchwały                     
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej                          
w miejscowości Przypust. 
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Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem , co to jest za zbiornik wodny?, czy jest 
wyszacowana wstępna suma ?, czy są potencjalni nabywcy?  
 
Wójt – stwierdził, że wpłynęło podanie w związku z tym zwraca się do Wysokiej 
Rady o pozwolenie i uruchomienie procedury, nie powie za jaka cenę, gdyż następną 
czynnością jeżeli decyzja będzie pozytywna, będzie zlecenie rzeczoznawcy i 
ustalenie ceny wyjściowej . I w dalszym ciągu następna procedura z tym związana . 
Generalnie chodzi o  zbycie w formie przetargu nieograniczonego . Jest to  zbiornik 
w formie opadowej - akwen wodny  w m.Przypust , jak są okresy suszy, to on 
również wysycha.  
 
Radny M.Dyko – poinformował, że będą to pieniądze miejscowości Przypust i tam 
powinny one pozostać w formie naprawy drogi lub oświetlenia .  
 
Wójt – poinformował, że wówczas będzie to decyzja Rady Gminy na co przeznaczyć 
tą kwotę.  
 
Przewodnicząca Rady – w związku z  brakiem dyskusji z sali odczytała projekt 
uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej  
w miejscowości Przypust - stanowi on zał. Nr 28  do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 11 głosach „za” , 1 głosie „przeciw” i 2 
głosach „wstrzymujących” podjęła  uchwałę nr XIII/76/07 w sprawie zbycia w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Przypust. -  
stanowi ona zał. Nr 29  do protokołu 
 
Ad.18 
Przewodniczącą Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały 
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Waganiec. 
 
Wójt – poinformował, że uchwała była już przyjmowana , ale w związku z uwagami 
Nadzoru Wojewody ponownie kieruje ją po zmianach pod obrady. Zmiany te 
dotyczą tylko zapisów aktów prawnych , które zdaniem Nadzoru powinny się 
znaleźć w tej uchwale . W sensie merytorycznym zakres się nie zmienił . 
Ten projekt został zaopiniowany przez Inspektora Sanitarnego i poprzez 
oczekiwanie na tą  opinię materiały zostały wysłane trochę później . 
Opinia sanitarna po zapoznaniu się z „Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Waganiec „ wyraża pozytywna opinie o przedłożonym 
regulaminie – stanowi ona zał. nr 30 do protokołu. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem ,czy wywiążemy się z tego wszystkiego, 
główni chodzi o wywóz nieczystości  ? 
 



 
29 

Wójt – jest zapis , że dotyczy to mieszkańców raczej powinna być regulacja – 
obowiązek przekierowania na uprawnione składowisko należy na gminie , 
obowiązek dostarczenia na wskazane miejsce należy na mieszkańcu. 
 
Radny M.Dyko – przytoczył zapis dotyczący spalania § 3 : „3)  zakaz samowolnego 
spalania pozostałości roślinnej na powierzchni ziemi; 4) zakaz spalania 
komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach  i instalacjach do tego celu nie 
przeznaczonych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw 
sztucznych, gumy, odzieży, zaoliwionych szmat oraz mebli;” 
 
Wójt – stwierdził, że nie należy palić plastików i innych tworzyw sztucznych, i 
trzeba brać to pod uwagę .  
 
Radny M.Dyko – poinformował, że szuka konkretów jak to wygląda , gdyż ludzie 
palą i na osiedlach nie ma czym oddychać. 
 
Radny K.Rydlewski – zgodził się z przedmówcą , gdyż jest to temat ważny i nie 
rozwiązany na terenie gminy , sprzedawane są tanio gorsze jakościowo piece i  pali 
się wszystko w tych piecach i taka jest również sytuacja w Plebance . Potęguje się 
ona w weekendy , i wówczas nie można otworzyć okien.  
 
Radny M.Dyko – uważa , ze ten problem nie zniknie , nie zniknie również problem 
zanieczyszczeń różnych miejsc na terenie gminy i powstawanie dzikich wysypisk 
śmieci. 
 
Wójt – stwierdził, że obawia się gdyż jak radny wspomniał te dzikie wysypiska będą 
częściej występować . Jest nowelizowana ustawa o ochronie środowiska, że gmina 
jest właścicielem tych śmieci , to wówczas można by było egzekwować wśród 
mieszkańców tak jak jest z kanalizacją.   
 
Przewodnicząca Rady – w związku z  brakiem dyskusji z sali odczytała projekt 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Waganiec - stanowi on zał. Nr 31  do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła  uchwałę nr XIII/77/07 w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec -  stanowi ona zał. Nr 

32  do protokołu 
 
Ad.19 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. zapytania i 
interpelacje radnych. Udzieliła głosu radnym. 
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Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działki w Sierzchowie byłe 
boisko , czy jest to działka gminna? Jeżeli tak to wnosi o uporządkowanie tego terenu 
i skoszenie trawy i chwastów. 
 
Wójt – potwierdził, że jest to teren sportowy gminny, i takie ma przeznaczenie                   
w planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Radny M.Dyko – jak daleko przedstawia się sprawa przystanków ? 
 
Wójt – stwierdził, że są one wykonane i mają być przeznaczone do miejscowości 
Śliwkowo, Michalin i Wólne. Oczekuje na propozycje miejsc do ustawienia tych 
przystanków. 
 
Radna M.Kulińska -  ponawia wniosek o podjęcie działań do zamknięcia szkoły 
podstawowej w Sierzchowie , dyskusja odbyła się na wszystkich Komisjach Rady 
Gminy i są one przychylne tej decyzji. 
 
      Przytoczyła zapis z protokołu Nr 16/07 , z dnia 10 grudnia 2007 r. Komisji 
Budżetowej „Komisja zwraca się do Wójta Gminy i Rady Gminy Waganiec                        
o podjęcie zdecydowanych działań odnośnie zreformowania obiektów szkolnych               
( Szkoła Podstawowa w Sierzchowie do likwidacji). Jest to ponowienie wniosku 
Komisji Budżetowej , gdyż na tą Szkołę idą bardzo duże środki na utrzymanie , a 
dzieci jest bardzo mało.    
Komisja przypomina iż na posiedzeniu komisji w dniu 20 listopada również 
apelowała o tą sprawę , zwracając uwagę na środki własne Gminy, które  są o wiele 
za małe w stosunku do wciąż większych potrzeb. 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowie liczy : 40 uczniów plus 10 uczniów zerówki – 
utrzymanie jednego ucznia planowane wydatki wynoszą 10.153 zł. W porównaniu  
do  Zbrachlina, gdzie jest 349 uczniów planowane wydatki wynoszą 5.321 na 1 
ucznia – jest to  szalona różnica między tymi szkołami .  
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowie wprowadził program 
oszczędnościowy , jednak zdaniem Komisji za wiele to nie pomogło , budynek 
szkolny jest ładnie utrzymany , ale dzieci jest coraz mniej  . 
Komisja proponuje , aby dać ogłoszenie w Internecie np. o wydzierżawienie lub też 
oczekuje na inne propozycje w celu wykorzystania tego pomieszczenia . 
Ostateczną decyzję odnośnie tej szkoły należy podjąć już teraz i nie należy z nią 
zwlekać, tak jak to się dzieje w chwili obecnej.” 
 
      Składa wniosek jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej , jako radna aby 
przeprowadzić rozmowy z rodzicami , dyrekcją szkoły i rozpocząć działania w tej 
sprawie. Większość radnych jest za podjęciem tej decyzji o zamknięciu szkoły i jest to 
temat głęboko przedyskutowany. 
 
Wójt – poinformował, że na początku roku 2008 będzie poświęcona sesja temu 
tematowi. 
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Ad.14 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  dokonała otwarcia punktu dotyczącego 
wolnych wniosków i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
Następnie przedstawiła pismo Sołtys Nowego Zbrachlina Pani H.Szudzik  w sprawie 
uhonorowania zasłużonego obywatela Gminy Waganiec Pana Karola Cieślaka – 
stanowi ono zał. Nr 33 o protokołu. 

 
Radny K.Rydlewski – nawiązał do wniosku radnego J.Nowaka , który wnioskował              
o powołanie Komisji odnośnie prac związanych z nadaniem tytułu  honorowego 
obywatela Gminy wówczas była dyskusja i przyjęto , że należałoby zacząć prace nad 
herbem Gminy i te insygnia powinny być w pierwszej kolejności przyjęte , a dopiero 
później prace nad takimi wnioskami. 
 
Sołtys Brudnowa M.Kołowrocki – zwrocił się z zapytaniem , czy są w budżecie 
środki finansowe na opracowanie plany przestrzennego Gminy , czy droga w 
Brudnowie jest ujęta w budżecie do budowy w 2008 roku? 
I czy Rada Sołecka otrzyma odpowiedź na złożony wniosek ? 
 
Wójt – poinformował, że w budżecie jest zabezpieczona kwota na budowę drogi. 
 
Radna M.Kulińska – złożyła wniosek o wszczęcie proceduru reorganizacji plcaówki 
oświatowej w Sierzchowie. 
 
Radny M.Dyko – złożył wniosek , aby  pozyskany dochód ze sprzedaży działki w 
m.Przypust zabezpieczyć na modernizację oświetlenia we wsi Przypust. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że z uwagi na treść zgłoszonych wniosków 
zostaną one przegłosowane oddzielnie poprosiła Sekretarza obrad o przedstawienie 
tych wniosków. 
 
Sekretarz obrad E.Pietrus odczytała zgłoszone wnioski na XIII Sesji Rady Gminy : 
- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską 
1. Wszczęcie procedury reorganizacji placówki oświatowej w Sierzchowie . 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”            
i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła wniosek do realizacji. 
- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko  
2. Pozyskany dochód ze sprzedaży działki w m.Przypust zabezpieczyć na 
modernizację oświetlenia we wsi Przypust. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w wniosek. 
 
Ad.15 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
XIII  Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1420               
Protokołowała:                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
I.Marciniak                                                                                                                           Monika Bierzyńska 


