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Ad.1 
Otwarcia obrad XII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych, sołtysów oraz  zaproszonych gości . 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 10 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 
Ad. 2  
Przewodniczący Rady M.Bierzyńska nawiązując do projektu porządku obrad , 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosiła Radę oraz Wójta Gminy o 
wyrażenie stanowiska w tym zakresie . 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały  

      6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2008 oraz  w sprawie  poboru tego podatku.   

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)   podjęcie uchwały  

     7. Podjęcie uchwały 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 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok 
oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a) dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjecie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjecie uchwały 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i 
wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2008. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b)  podjecie uchwały 

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

 

Wójt – złożył wniosek o poszerzenie proponowanego porządku obrad , jako punkt 
11 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół” 
 

Na obrady przybyli radni: M.Dyko i J.Dybowski (godz. 101100) 
 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do 
proponowanego porządku obrad . 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę – wprowadzenie 
dodatkowego punktu 11. „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu 
Obsługi Szkół” 
 
Radny J.Nowak – zaproponował aby został wprowadzony dodatkowy punkt 
„Powołanie Komisji ds. utworzenia regulaminu przyznania odznaczenia dla 
zasłużonych mieszkańców Gminy” , jako punkt 12 proponowanego porządku obrad. 
Poinformował, że został złożony wniosek przez Panią Malinowską Henrykę – Sołtys 
Zbrachlina z załączonymi podpisami mieszkańców gminy Waganiec o odznaczenie 
Pana Stanisława Murawskiego i ten punkt jest odpowiednikiem tego wniosku 
mieszkańców, gdyż ta sprawa nie została załatwiona . Wówczas gdy był ten wniosek 
przedstawiany na sesji sierpniowej Pan Wójt wspomniał , że musi zostać powołany 
regulamin. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie zgłoszoną zmianę do porządku 
obrad. 
 
Rada Gminy przy 11 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” przyjęła zgłoszoną 
propozycję wprowadzenia punktu 12 „Powołanie Komisji ds. utworzenia 
regulaminu przyznania odznaczeń dla zasłużonych mieszkańców Gminy”. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie przyjęcie proponowanego 
porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonych propozycji . 

1. Otwarcie XII sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z  XI sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec . 
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
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b) podjęcie uchwały  
      6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2008 oraz  w sprawie  poboru tego podatku.   
a)  dyskusja nad projektem uchwały, 
b)   podjęcie uchwały  

     7. Podjęcie uchwały 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 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok 
oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a) dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjecie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjecie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i 
wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2008. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b)  podjecie uchwały 

     11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół. 
a)  dyskusja nad projektem uchwały 
b)  podjecie uchwały 

      12. Powołanie Komisji ds. utworzenia regulaminu przyznawania odznaczeń  dla 
zasłużonych mieszkańców Gminy. 

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

 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – przy 11 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”  
przyjęła proponowany porządek obrad . 
 
Ad.3 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. przyjęcie protokołu z XI sesji V kadencji Rady Gminy.  
 
Poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu przed obradami w celu 
zapoznania się przez Radę z jego treścią – dlatego też zaproponowała, aby został 
przyjęty bez odczytania . Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje z sali do 
treści protokołu ? 
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z XI sesji V kadencji Rady Gminy bez odczytania . 
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Rada Gminy w obecności 12 radnych  – jednogłośnie przyjęła protokół XI 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 Gminy E.Pietrus. 
 
Kandydat Pani E.Pietrys wyraziła zgodę. 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
radną E.Pietrus. 
 
Ad.5 
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 zostały rozłożone przed obradami,  
następnie udzieliła głosu Pani Danucie Roszko Skarbnikowi Gminy. 
 
W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na obrady przybył radny P.Wiatrowski – godz. 
1030. 
 
Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany proponowane przez Wójta w budżecie 
tegorocznym . 
Cyt. „Dochody 
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie 
Decyzją Wojewody z dnia 2007-11-21 zwiększono plan dotacji celowych dla naszej 
gminy o kwotę 1.995 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do 
bibliotek szkolnych zarówno w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na 
terenach wiejskich. 
Dz. 852 – Pomoc Społeczna 
Wojewoda wcześniejszą decyzją z dnia 2007-11-13 przyznał kwotę 816 zł na 
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 
    Natomiast decyzją Wojewody z dnia 2007-11-15 dokonano kolejnych zmian w 
zakresie dotacji celowych - zwiększono o 79 zł kwoty przeznaczone na opłacenie 
składek zdrowotnych, natomiast zmniejszono o 148.000 zł kwoty na wypłatę 
świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz o 3.000 zł 
kwoty przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. 
 
Wydatki 
Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 
W ramach środków przewidzianych na utrzymanie obiektów komunalnych w 
Wagańcu dokonano następujących przesunięć: zmniejszając o 430 zł środki 
przewidziane na opłacenie usług, zwiększono o tą samą kwotę poz. opłaty, składki. 
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Na opłacenie kosztów naprawy dachu na budynku mieszkalnym w Zbrachlinie 
potrzebna jest kwota 2.300 zł, którą pozyskano ze środków przewidzianych dla tego 
samego budynku z umów-zleceń 1.000 zł oraz 1.300 zł z zakupu materiałów. 
 
Dz. 750 – Administracja Publiczna  
Urealniono plan zadań zleconych w zakresie USC i OC, dokonując przesunięć 
między poszczególnymi paragrafami na ogólną kwotę 2.579 zł. 
Podobnie dokonano zmian w zakresie planu finansowego Urzędu Gminy. Na ogólną 
kwotę 4.900 zł oraz GCI przesuwając 350 zł. 
 
Dz. 801 i 854 – Oświata i Wychowanie oraz Edukacja Opieka Wychowawcza 
Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych działających na terenie naszej 
gminy  wnieśli o dokonanie szeregu przesunięć w ramach środków przeznaczonych 
na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla swoich pracowników.  
    Przesunięcia obejmują bardzo wiele  pozycji na ogólna kwotę 44.619 zł . W 
materiałach na Sesje przedstawiono szczegółowo te zmiany w formie tabelarycznej , 
z podziałem na poszczególne jednostki oraz rodzaje wydatków. 
Poza zmianami o których mówiłam przed chwilą dyrektor Zespołu Szkół w 
Zbrachlinie wniosła o zwiększenie planu finansowego w zakresie płac pracowników 
gimnazjum o kwotę 15.000 zł. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach natomiast o zwiększenie również płac 
o ogólną kwotę 8.000 zł ( w tym: dla nauczycieli szkoły podstawowej o 6.200 zł oraz 
dla nauczycieli oddziału przedszkolnego o 1.800 zł) na pokrycie występującego 
niedoboru w poz. płac wraz z pochodnymi pracowników oświaty oraz biblioteki 
gminnej należało zmniejszyć środki własne zaplanowane na wypłatę stypendiów dla 
uczniów o kwotę 24.800 zł. 
Kwotę 1.995 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na zakup lektur 
do wszystkich bibliotek szkolnych. 
 
Dz. 852 – Pomoc Społeczna 
Skorygowano plan w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zasiłków stałych do wysokości kwot wynikających z otrzymanych 
dotacji celowych. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 2007-11-27 
wniosła o dokonanie przesunięć w ramach planu finansowego Ośrodka: na łączną 
kwotę 2650 zł.  zmniejszając o 550 zł poz. zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o 500 zł szkolenia pracowników, 
o 850 zł opłaty i składki, o 250 zł podróże służbowe oraz o 500 zł zakup energii, 
zwiększając jednocześnie o łączną kwotę 2.650 zł poz. zakup materiałów. 
 
Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
Dokonano przesunięć w ramach kwot będących do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Wójtówce. Zmniejszając o 700 zł poz. opłaty i składki zwiększono poz. 
obejmującą zakup energii. 
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Dz. 921 – Kultura oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wniosła o dokonanie zmian w planie 
finansowym jednostki. Zmniejszając o 300 zł poz. szkolenia pracowników oraz o 100 
zł poz. krajowe podróże służbowe zwiększono o 400 zł poz. obejmującą zakup 
materiałów. 
Na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok bieżący pracownikom 
Biblioteki wraz z pochodnymi konieczna jest kwota 1.800 zł. 
 
     Większość przedstawionych zmian miała się znaleźć w przygotowanym 
zarządzeniu Wójta w sprawie zmian w budżecie tegorocznym . Jednakże , kiedy 
okazało się , zresztą zgodnie z przypuszczeniami , o czym tez wielokrotnie mówiłam 
na sesjach Rady Gminy , że zaczyna brakować na opłacenie wynagrodzeń 
pracowników oświaty koniecznym okazało się przygotowanie projektu uchwały . 
Wszystkie zmiany znalazły się w jednym akcie tzn. w uchwale . Nie będzie już 
wydawane zarządzenie Wójta. 
 
Przewodnicząca Rady - podziękowała za udzielone informacji i otworzyła dyskusję. 
 
Radny K.Rydlewski – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisu „ pokrycie płace 
wraz z pochodnymi pracowników…” , to oznacza że uczniowie dostana mniej 
pieniędzy ? 
 
Skarbnik – stwierdziła, że nie - i że parokrotnie już na sesji mówiła o tym , że jest w 
budżecie własne 80 tys. zł na stypendia , natomiast kiedy dostała gmina sporą kwotę 
od Wojewody , to tą własną trzymano jako rezerwę na ewentualne różnice płac dla 
nauczycieli i z 80 tys. zł zabrane będzie 24.800 zł, a pozostałe pozostają. 
 
Wójt – poinformował, że może to tak wygląda , ale uczniowie w tym miejscu nie 
tracą nic, wypłacane są maxymalne stawki na jakie pozwalają przepisy. 
Końcówka roku być może jeszcze jest w analizie , są to trzy poziomy wypłat , które 
ustaliła Wysoka Rada do przyznania stypendium . I w tej ostatniej grupie być może 
dla kilku wnioskodawców z tych pieniędzy nie starczy. Natomiast to nie jest tak jak 
Pan radny sugeruje , że kosztem dzieci to się odbywa, po prostu zostały wyłączone z 
działania środki gminne z uwagi na otrzymaną dużą dotację z zewnątrz. 
  
Radny K.Rydlewski – stwierdził, że jego zdanie jest takie , iż jeżeli jest więcej 
środków na stypendia , to należało dać większe stypendium dla większej grupy osób  
i stąd jego zdziwienie i będzie głosował przeciw przyjęciu tej uchwały. 
 
Wójt - to nie jest tak , można udzielić stypendium w granicach określonych przez 
prawo i to określa ta górną granicę dochodową i wszystkie osoby , które złożyły 
wnioski i w tej granicy się mieszczą – są pozytywnie opiniowani. Natomiast tam 
gdzie granica przekracza ten dochód i jeśli byłoby trzy razy tyle środków 
finansowych , to i tak by nie mogli tego stypendium otrzymać w takiej formie jaka 
obowiązuje obecnie .  
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Można by dodatkowe ufundować stypendium np. za wyniki w nauce , wyniki 
sportowe , ale jest to odrębna kwestia i nie są to stypendia socjalne o których jest 
mowa teraz. Istnieje również możliwość, że są one wypłacane ze środków gminnych, 
a otrzymaną dotację oddać Wojewodzie, ale on wybrał inne rozwiązanie. 
 
Radny K.Rydlewski – podziękował za wykładnie prawną , ale pozostanie przy 
swoim . 
 
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią 
M.Kulińską. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – poinformowała, że komisja po analizie 
proponowanych zmian 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 2  do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” 
podjęła uchwałę nr XII/58/07 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.6 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – przedstawiła następny punkt porządku 
obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2008 oraz  w sprawie  poboru tego podatku.  Poprosiła o wgląd do materiałów , 
które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na obrady . 
 
Radna M.Kulińska – zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy i Skarbnika Gminy , 
czy jak przegłosuje Rada pozytywnie tą uchwałę , to jak to się ma do § 3 pkt.3 
dotyczącego inkasa dla sołtysów?, czy można po jej podjęciu zmienić tą sprawę 
inkasa? Poinformowała, że w sprawie tej podwyżki inkasa i zmiany naliczania są 
prowadzone rozmowy na komisji budżetowej. 
 
Wójt – poinformował, że przegłosowanie tej uchwały w tej treści nie spowoduje 
automatycznie zamknięcia drogi do zmiany wynagrodzeń dla sołtysów . Uchwała 
podatkowa w sensie tym zasadniczym – merytorycznym obowiązuje od 1 stycznia 
2008 roku , natomiast kwestia regulacji wynagrodzeń dla inkasentów można 
regulować w trakcie roku . Poinformował, że w wąskim gronie Z-cy Wójta , 
Skarbnika i jego osoby obradowali nad tym tematem i wcale to nie jest takie proste. 
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To nie idzie automatycznie przesunąć z wskaźnika 2,8 na 5,8 i już jest sprawa 
rozwiązana . Myśli , że będą gotowi do najbliższej sesji budżetowej . W pierwszej 
kolejności odbędą się konsultacje z sołtysami. 
Wbrew pozorom jest to bardzo skomplikowana operacja , aby nie urażając jednych i 
nie powodując zamieszania , niesnasek osób pozostałych po prostu cały procentowy 
wskaźnik należy przeanalizować od początku.  
W między czasie weszły istotne ograniczenia interpretacji przepisów ordynacji 
podatkowych dotyczących diet dla sołtysów .  
W tej nowej regulacji niestety należy się odnieść do tych uwarunkowań . Z góry 
zakłada , że nie da się wszystkich zadowolić. Jeśli obecni na sali przyjmą te 
wyjaśnienia , to prosi o cierpliwość. 
 
Przewodnicząca Rady – stwierdziła , że sprawa inkasa dla sołtysów była poruszana 
na wszystkich komisjach , jednak była to tzw. „burza mózgów”. Radni wiedzą ile 
każdy sołtys otrzymuje i jak to kształtuje się w poszczególnych wioskach. I dlatego 
przed sesją budżetową mają Komisje Stałe Rady przedstawić swoje propozycje. 
Dlatego też Rada Gminy zajmuje się również tą sprawą. 
 
Następnie poprosiła o wgląd do materiałów i przedstawiła propozycje Wójta Gminy 
i Komisji Stałych Rady Gminy poddając poszczególne propozycje pod głosowanie . 
 
- od budynków  lub ich części  mieszkalnych 0,31  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta i pozostałych komisji  
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 0,31 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,31 zł od               
1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części – mieszkalnych. 
 
- od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 17,90 zł od 1 m2powierzchni użytkowej , 
propozycja Wójta , Komisji Oświaty, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczej, 
natomiast propozycja Komisji Budżetowej to stawka 18 zł , ostateczna stawka Wójta 
to stawka 17,90 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – w związku  z powyższymi propozycjami poddała pod 
głosowanie najdalej idącą stawkę 18 zł . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 3 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” i 2 
głosami „wstrzymującymi” odrzuciła propozycję stawki 18 zł.           
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie  propozycję stawki 17,90 zł od                 
1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej . 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 6 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 5 
głosami „wstrzymującymi” przyjęła propozycję stawki 18 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej . 
 
- od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2powierzchni 
użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji  
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 8,86 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 8,86 zł od               
1 m2 powierzchni użytkowej od budynków  lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 
 
- od budynków  lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, propozycja Wójta i pozostałych komisji . 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 3,84 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,84 zł  od 1 
m2 powierzchni użytkowej - od budynków  lub ich części  zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych .                
 
- od budynków  lub ich części : pozostałych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
propozycja Wójta , Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej , Komisji Rolnej , 
natomiast Komisja Oświaty proponowała stawkę 3,70 zł , ostateczna propozycja 
Wójta to 3,75 zł. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę tj. 3,75 zł  
Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 10 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” 
przyjęła stawkę 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich 
części pozostałych. 
 
 - od budynków  lub ich części , pozostałych w tym : zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3,27 zł od 1 m2 powierzchni, propozycja Wójta, Komisji Budżetowej, 
Komisji Rewizyjnej , Komisji Rolnej , natomiast Komisja Oświaty proponowała 
stawkę 3,25 zł , ostateczna propozycja Wójta to 3,27 zł. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę tj. 3,27 zł  
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 10 głosach „za” i 3 głosach 
„wstrzymujących” przyjęła stawkę 3,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od 
budynków lub ich części pozostałych ,  w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego . 

 
- od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,64 zł od 1m2 

powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 0,64 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,64 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków .  
 
- od  gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 3,74 zł z ha powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 3,74 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 3,74 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych . 
 
- od  gruntów pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni propozycja Wójta i 
pozostałych komisji 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 0,10 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,10 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pozostałych. 
 
- od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,07 zł od 
1 m2 powierzchni, propozycja Wójta i pozostałych komisji 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 0,07 zł. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,07 zł od 1m2 

powierzchni, od  gruntów pozostałych, w tym : zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 
 
- od budowli  – 2 % ich wartości, propozycja Wójta i pozostałych komisji . 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 2%. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 2% ich 
wartości od budowli . 
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Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz  w sprawie  poboru tego podatku -  
stanowi on zał. nr 4  do protokołu 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/59/07 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008                         
oraz  w sprawie  poboru tego podatku -  stanowi ona zał. nr 5  do protokołu 
   
Ad.7 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – w dalszej części porządku obrad dokonała 
otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały w  sprawie cen skupu żyta 
przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w 
roku podatkowym 2008. 
 
Radny J.Nowak – zwrócił się z zapytaniem , jak to będzie wyglądać odnośnie 
subwencji , jeżeli będzie zmniejszona stawka podatku rolnego np. 37 zł , a nie 40 zł 
tak jak proponuje Wójt – jakie byłyby to straty kwotowe dla gminy ? 
 
Skarbnik D.Roszko – stwierdziła, że od strony kwotowej wygląda to tak , 
przyjmując stawkę  40 zł  propozycję Wójta , to na komisjach rady informowała i tam 
się wkradł się błąd, na jednej komisji zwrócono jej uwagę i przeliczyła to ponownie                  
i rzeczywiście za mało było podawane – przy stawce 40 zł , skutki subwencji to są 
182 tys. zł  na minus, i druga taka sama kwota nie wpłynie od rolników. 
Zmniejszenie o każdą złotówkę , czyli z 40 zł na 39 zł, to w subwencji skutki są                 
o 10 tys. na minus subwencji i 10 tys. zł nie wpłynie od rolników. 
Jeżeli o 3 zł zmniejszy się propozycję Wójta , to skutki subwencji 30 tys. zł i tyle samo 
nie wpłynie od rolników . 
 
Radny J.Nowak – poprosił o 10 min. przerwę przed głosowaniem . 
 
Przewodnicząca Rady – na wniosek radnego ogłosiła 10 min. przerwę . 
   
Następnie po przerwie wznowiła obrady i poinformowała, że Wójt proponuje cenę 
skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 40,00 
zł za 1 dt  żyta , propozycja Komisji Oświaty – 37 zł , Komisji Rewizyjnej – 37 zł , 
Komisji Rolnej – 37 zł, natomiast Komisja Budżetu proponuje dwie stawki 40 zł                       
i 41 zł , ostateczna propozycja Wójta to stawka 40 zł za 1 dt  żyta. 
 
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie najdalej idącą propozycję stawki     
41 zł za 1 dt  żyta. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 1 głosem „za” i 12 głosach 
„wstrzymujących” odrzuciła propozycję stawki 41 zł za 1 dt  żyta. 
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Następnie poddała pod głosowanie stawkę 40 zł za 1 dt  żyta przyjmowaną jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła cenę skupu żyta 
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 40,00 zł za 1 dt  
żyta. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie cen skupu żyta 
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w 
roku podatkowym 2008 – stanowi on zał. nr 6 do protokołu. 

 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/60/07 
w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008  – stanowi ona zał. nr 7 do 

protokołu. 

 
Ad.8 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj.   
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz w 
sprawie poboru tego podatku. Poprosiła o wgląd do materiałów i poinformowała, że 
wszystkie komisje były zgodne i przyjęły propozycję Wójta tj. cenę sprzedaży 1m3 
drewna przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku leśnego w wysokości 
147,28 zł za m3.  
 
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji z sali przestawiła projekt 
uchwały w sprawie  ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz w sprawie 
poboru tego podatku z uwzględnieniem proponowanej stawki 147,28 zł - stanowi on 

zał. nr 8 do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/61/07 
w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 rok oraz w sprawie poboru 
tego podatku - stanowi ona zał. nr 9 do protokołu. 

 

Ad.9 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2008 rok. Poinformowała, że na komisjach radni pracowali nad 
propozycjami tych stawek i wszystkie komisje były zgodne co do propozycji Wójta ,  
też odczyta projekt uchwały z tymi propozycjami i podda pod głosowanie  . 
 
Zwróciła się z zapytaniem , czy są inne propozycje do tych stawek ? 
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W związku z brakiem innych propozycji z sali poprosiła radnych o wgląd do 
otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i załącznika , odczytała  projekt  
załącznika do uchwały, i poddała pod głosowanie proponowane przez Wójta stawki 
podatku od środków transportowych . 

 
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony                    

i poniżej 12 ton: 
 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 655,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -        1.075,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  -        1.290,00 zł  

 
1.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony                      

i poniżej 12 ton wyposażone w  katalizator spalin: 
 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 605,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -        1.035,00 zł 
c) powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton   -        1.250,00 zł 

Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji 
pojazdu. 
 
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton: 
 

 
Liczba osi 

 
Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

2 osie   605,00 zł 1.350,00 zł 
3 osie 1.095.00 zł 1.700,00 zł 

4 osie i więcej 1.780,00 zł 2.560,00 zł 
 
3.1 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton  – 1.515,00 zł. 
 
3.2 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin – 1.465,00 zł. 
 
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy 
+ przyczepa ( w tonach ) 

Oś jezdna ( osie jezdne ) z  
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

 

a) do 36 ton włącznie   
- 2 osie 1.535,00 zł 1.995,00 zł 

          b) powyżej 36 ton   
- 2 osie 1.680,00 zł 2.250,00 zł 
- 3 osie 1.875,00 zł 2.580,00 zł 

 
 
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 
1.290,00 zł 
 
6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
 
 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa / przyczepa + pojazd 

silnikowy ( tonach ) 
 

 
Oś jezdna ( osie jezdne ) z 

zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

a) do 36 ton włącznie   
                      - 1 oś    810,00 zł 1.085,00 zł 
                      - 2 osie 1.200,00 zł 1.515,00 zł 

- 3 osie 1.290,00 zł 1.515,00 zł 
b) powyżej 36 ton   

- 2 osie 1.410,00 zł 1.915,00 zł 
- 3 osie 1.340,00 zł 1.830,00 zł 

 
7.1   Autobusy wyprodukowane w 1998 roku i później  ( zarówno z katalizatorem jak 
i bez katalizatora ) o  liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc   - 655,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  -       1.630,00  zł 

 
7.2 Autobusy wyprodukowane przed 1998 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora ) o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc   - 760,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  -       1.730,00 zł 
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Wszystkie stawki podatku od środków transportowych w kolejności jak wyżej 
były poddawane głosowaniu i Rada Gminy w obecności 13 radnych przy 12 
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła proponowane stawki podatku 
od środków transportowych . 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok – stanowi on zał. 

nr 10 do protokołu. 

 
Następnie zarządziła głosowanie nad tym projektem uchwały wraz z załącznikiem. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym”   
podjęła uchwałę Nr XII/ 62/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2008 rok – stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 

 
Ad.10 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. podjęcie 
uchwały w sprawie  ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2008. 
Poinformował, że również jak w poprzednich stawkach podatkowych , nad tymi 
stawkami komisje pracowały na swoich posiedzeniach i przedstawia się to 
następująco : 
- propozycja Wójta  
1.   1,75 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
2. 2,60  zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
- propozycja Komisji Oświaty : 
1.   1,73 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
2.   2,55  zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
- propozycja Komisji Budżetowej : 
1.   1,75 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
2.   2,60  zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
- propozycja Komisji Rewizyjnej : 
1.   1,73 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
2.   2,55  zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
- propozycja Komisji Rolnej : 
1.   1,73 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego.  
2.   2,55  zł  za odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej  
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w związku z powyższym i brakiem 
innych propozycji od radnych z sali podda pod głosowanie najdalej idącą stawkę za 
zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego tj. 1,75 zł. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 7 głosami „za” i 6 głosami ”przeciw” 
przyjęła stawkę 1,75 zł  za zużycie 1m3 wody z wodociągu gminnego. 
 
Wójt – poinformował, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków określa jedną generalną zasadę : związku komunalne                    
i gestorzy urządzeń nie mogą zarabiać na urządzeniach oczyszczających                               
i odprowadzających wodę. Ale jest druga część tego zapisu , że gmina nie powinna 
ponosić kosztów tzn. Rada Gminy powinna ustalić taką stawkę , która by 
zabezpieczyła działanie tych urządzeń zarówno odprowadzenie wody jak                           
i oczyszczenie ścieków , powinno to się zamykać zerowym wynikiem. 
I za trzy kwartały koszt oczyszczania 1m3 wynosi 4,76 zł i przyjmując , że energetyka 
zapowiada wzrost cen energii o 10 % - to powinna Rada przyjąć taką stawkę. 
Rozumie jednak pomimo , że obszar całej Gminy nie jest objęty kanalizacją ,  że jakby 
nie można wymagać od mieszkańców , aby w związku z zanieczyszczeniem 
środowiska płacili dodatkowe pieniądze skorelował  tylko wskaźnik inflacji , to jest 
ten wskaźnik który proponuje 2,60 zł . Tu też nie uwzględnił propozycji Komisji 
Rady , tylko podtrzymał własną stawkę i bardzo prosi Wysoką Radę , aby miała to 
na uwadze. 
  
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najdalej idącą stawkę za 
odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji gminnej tj. 2,60 zł . 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 2 głosami „za” , 1 głosem „przeciw” i 10 
głosami „wstrzymującymi” przyjęła stawkę 2,60  zł  za odprowadzenie 1m3 
ścieków do kanalizacji gminnej. 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 
2008 i poddała jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. nr 12 do protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 3 głosami „za” , 1 głosem „przeciw” i 9 
głosami „wstrzymującymi” nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na 
rok 2008. 
 
Wójt poinformował, że w tej sytuacji uchwała powyższa nie została przyjęta - przy 
głosowaniu nad uchwałą musi być ona przyjęta bezwzględną większością głosów (50 
procent plus 1 ) , jeżeli chodzi o przyjęcie stawki ta zasada nie obowiązuje, i w tym 
przypadku to stawki zostały przyjęte , jednak jak uchwała nie została przyjęta, to 
niestety gmina nie  będzie mogła pobierać opłat od nowego roku za wodę i ścieki.  
 
Przewodnicząca Rady – zarządziła 10 min. przerwę – godz.1125. 
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Przewodnicząca Rady po przerwie wznowiła obrady – godz.1135, udzieliła głosu 
radnemu J.Nowakowi. 
 
Radny J.Nowak – zgłosił reasumpcję głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia 
opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
gminy na rok 2008. 
 
Radna M.Kulińska – po przerwie nie powróciła na obrady . 
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym” przyjęła wniosek radnego J.Nowaka . 
 
Przewodnicząca Rady – ponownie odczytała uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 
2008  i poddała ja pod głosowanie .  
 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za” , 1 głosem „przeciw”                    
i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XII/63/07 w sprawie ustalenia 
opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
gminy na rok 2008 – stanowi ona zał. nr 13 do protokołu. 
 
Ad.11 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. podjęcie 
uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół . 
 
Na obrady powróciła radna M.Kulińska – godz. 1145. 
 
Wójt – poinformował, że uchwała była już podjęta przez Wysoką Radę , jednak po 
analizie w Kuratorium Oświaty nastąpiły z ich strony zastrzeżenia do zapisu § 2 
ust.5 zostały nadmienione uprawnienia , które Wójt Gminy sobie przypisał. 
Wycofał się z tego zapisu i drugi powód o który prosi to uchylenie kwestii 
interpretacji , gdyż Nadzór Wojewody  Wydział Prawny uznał, że uchwała nie 
podlega publikacji , jest to korzystne , gdyż z chwilą podjęcia przez Wysoką Radę tej 
uchwały będzie można już przystąpić do tych prac. 
  
Przewodnicząca Rady – w związku z brakiem dyskusji przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół – stanowi on zał. nr 14 do 

protokołu. 
 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/64/07 
w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół – stanowi ona zał. nr 15 do protokołu. 
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Ad.12 
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia następnego punktu tj. powołanie Komisji 
ds. utworzenia regulaminu przyznawania odznaczeń dla mieszkańców Gminy - był 
to wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka . 
 
Radny J.Nowak – poinformował, że wniosek był złożony przez Panią Sołtys ze 
Zbrachlina H.Malinowską z załączoną listą podpisów mieszkańców Gminy i do tej 
pory nie jest to realizowane, właśnie  na brak takiego regulaminu. Dlatego wnosi o 
jego utworzenie. 
 
Wójt – poinformował, że taki regulamin musi zostać przygotowany , musi on 
zawierać uregulowania jakie warunki zwykły obywatel musi posiadać. 
 
Radny J.Nowak – poinformował, że zostało pismo skierowane od społeczeństwa                 
i trzeba to rozwiązać. 
 
Radny K.Rydlewski – zaproponował, aby przygotować uchwałę o powołaniu takiej 
Komisji i przełożyć tą sprawę do następnej sesji. 
Stwierdził również , że należałoby podjąć działania nad utworzeniem insygnia 
gminy Waganiec , i uważa, że jest też ważna sprawa aby gmina miała swój herb, a w 
dalszej kolejności przystąpić do prac nad utworzeniem takiego regulaminu. Uważa , 
że można by poczekać z nadawaniem takich tytułów jak będą ustanowione symbole 
gminy tj. herb i barwy. 
 
Wójt – poinformował, że na następna sesja będzie sesją budżetową i projekt uchwały 
będzie przygotowany na pierwszą sesją w 2008 roku. 
 
Radny J.Nowak – przychylił się do ww wyjaśnień. 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska – otworzyła następny punkt tj. zapytania i 
interpelacje radnych. Udzieliła głosu radnym. 
 
Radny M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem jak przebiega sprawa przystanków z 
przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół na terenie gminy? 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem czy są prowadzone dalsze 
przygotowania w sprawie  budowy drogi przy ul.Osiedlowej? 
 
Radna J.Michalska – zwróciła się z zapytaniem , czy po byłej kolejce wąskotorowej 
nie można by było wykorzystać tego terenu na ścieżkę rowerową? 
 
Wójt – poinformował, że został ogłoszony przetarg na „Budowa pieszojezdni ulicy 
Osiedlowej w Wagańcu (część II)” wartość: procedura uproszczona, termin składania 
ofert: 5 grudnia 2007  . 
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Jeżeli chodzi o przystanki, to nie wywiązał się z zapewnień , gdyż jak wcześniej 
wspomniał zwrócił się do radnych , Komisji Rewizyjnej , aby rozwiązać problem tych 
przystanków , w chwili obecnej autokar bardzo często się zatrzymuje. Do tej pory nie 
uzyskał konkretnych propozycji w tym temacie. Przystanki są wykonane i czeka na 
informacje odnośnie ich umieszczenia.  
 
Radny J.Nowak – złożył wniosek , aby pojemniki do selektywnej segregacji 
odpadów w Wagańcu , które są ustawione przy placu zabaw zostały przestawione w 
inne miejsce. 
I ponawia wniosek o opróżnianie pojemników na śmieci na przystankach 
autobusowych. 
 
Radny J.Dybowski – wnioskuje o utwardzenie drogi żużlem w Arianach, Ariankach. 
Zgłasza również do naprawy oświetlenie w Kaźmierzynie. 
 
Wójt – poinformował, że żużel jest , lecz ma problem z transportem , jeśli by się 
wioski zorganizowały , to byłby wdzięczny. 
Odnośnie oświetlenia poinformował, że w projekcie budżetu jest zaplanowana 
wymiana wszystkich lamp i jeżeli ta propozycja pozostanie to będzie to realizowane. 
 
Radna M.Kulińska – poinformował, że są prowadzone wstępne rozmowy na temat  
ustawienia na Placu Targowym przy Urzędzie choinki i zorganizowania tam 
Wspólnego Powitania Nowego Roku, impreza będzie zorganizowana na Placu 
Targowym z myślą o mieszkańcach gminy. 
 
Obecni na sali przyjęli w/w informację z wielkim aplauzem. 
 
Ad.14 
Przewodnicząca Rady M.Bierzyńska –  dokonała otwarcia punktu dotyczącego 
wolnych wniosków i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – poruszyła sprawę wałęsających się psów i bałaganu 
przy koszach ,  psy te wyciągają z nich  śmieci. 
Wnosi o wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów wzdłuż drogi przy 
Urzędzie Gminy , uzasadniając, że samochody te sprawiają duże niebezpieczeństwo 
w ruchu pieszych . 
 
Radna J.Michalska – poinformował, że w projekcie budżetu nie znalazły się zapisy 
odnośnie budowy oświetlenia w Michalinie i Michalinku. 
Zgłasza naprawę drogi w Michalinie przy posesji Pana Ziomko. 
Ponawia wnioski o ustawienie pojemników do segregacji odpadów w m.Kolonia 
Święte i Michalinie . 
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Sołtys Zbrachlina H.Malinowska – złożyła wniosek o równiarkę na drogę w 
Zbrachlinie tzw.”Brudnowianka” . 
 
Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski – poruszył sprawę , że są mieszkańcy na 
terenie gminy którym się remontuje mieszkania za co nie płacą , i są mieszkańcy 
którzy mają dotację z gminy na mieszkania komunalne. A są również mieszkańcy na 
terenie gminy którzy płacą podatki i im się nic nie należy. 
Jest rodzina potrzebująca pomocy , która mieszka w Konstantynowie i tej pomocy 
nie może otrzymać. 
Zwrócił również uwagę na sprawę boiska w Brudnowie , że Rada Gminy z Wójtem 
powinni się przymierzyć do wykupu tego terenu. 
 
Wójt – poinformował, że z dodatku mieszkaniowego może korzystać każdy 
mieszkaniec, który spełniał będzie warunki nałożone przez ustawodawcę tj. 
powierzchnia mieszkania, liczba mieszkańców i dochód rodziny. I na terenie Gminy 
wiele osób otrzymuje taką pomoc. 
 
Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – poinformowała, że słyszy się , iż Ksiądz Proboszcz 
ze Zbrachlina chce się pozbyć tego budynku , który był przeznaczony na katechetkę. 
Należałoby się zastanowić , czy ten budynek nie przydałby się na potrzeby gminy , 
jest on usytuowany przy boisku w Zbrachlinie. Gmina nie ma Domu Kultury, 
orkiestra też miałaby pomieszczenia do nauki i ćwiczeń. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że pracownik ODR Zarzeczewo Pani 
Katarzyna Chudziak przedstawiła propozycję prenumeraty czasopisma „Nasza 
Wieś” dla sołtysów z terenu Gminy , sprawa ta zostanie  przedyskutowana przy 
pracach Komisji Rady Gminy nad projektem budżetu gminy na 2008 r. 
 
Ad.15 
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
XII  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1310               
 
Protokołowała:                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy 
Insp. ds. obsługi Rady Gminy                                                                   Monika Bierzyńska 
Iwona Marciniak                                                                                        
 

 
 
 
                        


