
str. 1 

 

 

Protokół Nr 2/2014 

z drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

z dniu 29 grudnia 2014 r. 

 

Ad.1  

Otwarcie II sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył II sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec zwołaną na dzień 29 grudnia 2014 r. 

Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta Arkadiusza Żak, 

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

sołtysów, zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. 

Poinformował również, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na 

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu. 
 

W związku z tym sesja dysponuje wymaganym kworum, co oznacza, że Rada Gminy może 

obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady 

są prawomocne. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że porządek obrad II sesji został przesłany 

radnym przy zawiadomieniu o sesji w dniu 22.12.2014 r. Problematyka podana w porządku 

obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projektach uchwał, przygotowanych 

stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym  

i przekazanych pod obrady Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że przed sesją radni otrzymali II wersję 

projektów uchwał. Ponieważ zmiany zaszły, głównie, jeżeli chodzi o numeracje Dzienników 

Ustaw (publikacja tekstów jednolitych). 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie II, Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok oraz zestawienia finansowego 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2015 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia stawki opłaty. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały.  
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015: 

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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2014-2017. 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy 

Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały. 

13. Interpelacje radnych i zapytania.  

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie II Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję, odnośnie propozycji do porządku obrad. 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie porządek obrad, który radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniami. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, głosów „przeciw”  

było, 1 głosem „wstrzymującym” przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Ad.3 

Wybór sekretarza obrad. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z następnym punktem porządku obrad „wybór 

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna E.Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Butlewskiej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto jest za 

przyjęciem kandydatury radnej Patrycji Butlewskiej na sekretarza obrad II sesji Rady Gminy, 

prosi o podniesienie ręki? 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, głosów „przeciw” nie było,  

1 głosem „wstrzymującym” na sekretarza obrad wybrała Patrycję Butlewską. 
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Ad.4 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt, Piotr Kosik – powitał wszystkich radnych, zaproszonych gości, sołtysów. 

Poinformował, że od 12 listopada 2014 r. do 29 grudnia 2014 r. zostało wydane 9 zarządzeń 

Wójta Gminy Waganiec. 

Niektóre z nich zostały wydane jeszcze przez Wójta poprzedniej kadencji, natomiast od czasu 

ślubowania na Wójta Gminy zarządzenia zostały wydane przez Wójta P. Kosik. 

 

Zarządzenie nr 51.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Wójt Piotr Marciniak powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodnicząca: Maria Binkowska - przedstawiciel Gminy Waganiec. 

Członkowie: 

1. Mirosława Grzegórska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach 

2. Wojciech Pawłowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

3. Krzysztof Kamiński - ekspert z listy ekspertów MEN 

4. Violetta Agata Cheda - ekspert z listy ekspertów MEN 

5. Krzysztof Haziak - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ „Solidarność" 

Celem prac Komisji było przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego pani Eweliny Nowakowskiej w dniu 24.11.2014 r. o godz. 10
00

    

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 52.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie: powołania składu Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Wójt Piotr Marciniak powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodnicząca: Maria Binkowska - przedstawiciel Gminy Waganiec. 

Członkowie: 

1. Violetta Smulska - Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie 

2. Wojciech Pawłowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

3. Krzysztof Kamiński - ekspert z listy ekspertów MEN 

4. Violetta Agata Cheda - ekspert z listy ekspertów MEN 

5. Grzegorz   Kotrych   -   przedstawiciel   związku   zawodowego   NSZZ „Solidarność" 

Celem prac Komisji było przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego pani Agnieszki Lasoty-Staszak w dniu 

24.11.2014 r. o godz. 11 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 53.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad 

prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu „Opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013.  

Zarządzenie wydał Wójt P.Marciniak na podst. art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, § 15 i 16 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
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funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. 

 

         Zarządzenie nr 54.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: powołania składu komisji 

inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych będących na 

stanie Urzędu Gminy w Wagańcu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Komisję Inwentaryzacyjną Wójt P.Marciniak podzielił na dwa zespoły spisowe:  

Zespół nr 1 

1) Ryszard Zwierzchowski - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 

2) Maria Kopaczyk - członek 

3) Ewelina Ferner-Kofel - członek 

4) Joanna Kulpa - członek 

5) Adam Syrocki - członek  

 

Zespół nr 2 

1) Zofia Madajczyk — z-ca przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 

2) Ola Woźniak - członek 

3) Anna Bierzyńska — członek 

4) Leszek Rafiński - członek 

5) Michał Milak - członek 

Komisja przeprowadziła inwentaryzację w dniach 27 listopada 2014 r. – 02 grudnia 2014 r. 

Komisyjne przekazanie majątku nastąpiło w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego  

i przejmującego mienie. 

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zobowiązano do sporządzenie sprawozdania    

z   przebiegu   i   zakończenia   czynności   inwentaryzacyjnych najpóźniej do 05 grudnia 2014 r. 

Wykonanie zarządzenia powierzono Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

       Zarządzenie Nr 56.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Zastępcy 

Wójta Gminy Waganiec. 

Wójt Piotr Kosik poinformował, że powołał Pana Arkadiusza Żaka na stanowisko zastępcy 

Wójta Gminy Waganiec z dniem 28 listopada 2014 r. 

Straciło moc zarządzenie Nr 49/10 Wójta Gminy Waganiec z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania zastępcy Wójta oraz zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Waganiec z dnia 07 stycznia 

2011 r. w sprawie zmiany treści § 1 zarządzenia Nr 49/10 Wójta Gminy Waganiec z dnia 02 

grudnia 2010 roku. Zarządzenie weszło w życie z dniem 28 listopada 2014 r. 

 

       Zarządzenie nr 57.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia 

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 

Zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pozostałych środków trwałych 

będących na stanie: Zastępcy Wójta 

- osobą materialnie odpowiedzialną, przekazującą jest p. Edward Musiał, 

- osobą materialnie odpowiedzialną, przejmującą jest p. Arkadiusz Żak, Marta Ziółkowska. 

 

Kierownika referatu gospodarki komunalnej 

-  osobą materialnie odpowiedzialną, przekazującą jest p. Przemysław Jankowski, 

- osobą materialnie odpowiedzialną, przejmującą jest p. Edward Musiał. 

 

Powołał Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:  

1.  Wojciech Mańkowski - przewodniczący 

2. Leszek Rafiński - członek  

3. Michał Milak - członek 

Komisja przeprowadziła inwentaryzację w dniach 03 - 09 grudnia 2014 r. Komisyjne 

przekazanie majątku nastąpiło w dniu inwentaryzacji w obecności przekazującego  

i przejmującego mienie. 
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Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zobowiązano do sporządzenie sprawozdania    

z   przebiegu   i   zakończenia   czynności   inwentaryzacyjnych najpóźniej do 12 grudnia 2014 r. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

         Zarządzenie nr 58.2014 z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na rok 2014. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano 

zmian w zakresie dotacji celowych: 

- zwiększono o 3.780,00 zł kwoty na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom 

niepełnosprawnych dzieci oraz o 12.610,00 zł środki na realizację świadczeń rodzinnych, 

- zwiększono o 18.765,00 zł kwoty na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, o kwotę 1.062,00 zł środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie 

rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 

zmniejszono natomiast o 242,00 zł środki na uiszczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające świadczenia w ramach zadań zleconych, 

- zwiększono o 8.895,00 zł kwoty na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz  

o 422,00 zł na wypłaty zasiłków stałych, 

- zwiększono o 7.200,00 zł środki na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł 

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, 

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014. Jednocześnie zmniejszono o 143,00 zł 

kwoty na uiszczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

świadczenia w ramach zadań własnych. 

Ponadto zrealizowano wnioski złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych. Na ich 

podstawie dokonano następujących zmian w ramach środków będących dotychczas do 

dyspozycji: 

- przemieszczono kwotę 1.070,00 zł z poz. „ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez gminę oraz Państwową Straż 

Pożarną" do poz. obejmującej zakup materiałów do remontu remizy we Włoszycy (320,00 zł) 

oraz na naprawę samochodu będącego we władaniu OSP Plebanka (750,00 zł), 

- dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.350,00 zł, zmniejszając o 400,00 zł kwoty na 

opłacenie badań lekarskich pracowników oraz o 950,00 zł kwoty zaplanowane na zakup opału, 

zwiększono natomiast środki na zakup materiałów w celu przystosowania pomieszczeń do 

wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Niszczewach. Na zrealizowanie powyższego 

zadania przeznaczono dodatkowo 250,00 zł ujęte na zakup środków czystości (zrealizowano 

wniosek Dyrektora Szkoły z 02 grudnia 2014 r.), 

- kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu dróg gminnych, 

zmniejszając środki w ramach usług, 

- urealniono plan zadań zleconych w zakresie prowadzonego rejestru wyborców, 

- w ramach środków ujętych dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie 

przemieszczono kwotę 5.000,00 zł z poz. zakup energii do poz. obejmującej zakup materiałów 

do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej oraz Stacji. 

 

        Zarządzenie Nr 59.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji 

dysponującej środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających 

z opieki zdrowotnej. 

Powołał komisję dysponującą środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w następującym składzie: 

1. Mirosława Centkowska - przewodniczący komisji 

2. Grzegorz Kotrych - członek komisji 

3. Michał Stróżyński - członek komisji 

Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącemu Komisji. 

Utraciło moc zarządzenie nr 25.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 lipca 2013 r. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Następnie Wójt Piotr Kosik przedstawił sprawy związane z pracą poszczególnych referatów. 
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Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: 

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe 

materiały i informacje pozwalające przeprowadzić właściwą weryfikację Propozycji utworzenia 

Aglomeracji Waganiec powyżej 2 000 RLM (równowaga liczba mieszkańców). 

Po otrzymaniu komunikatu prasowego - poinformowano producentów cebuli, kapusty  

i jabłek o możliwości uzyskania pomocy de minimis, po złożeniu wniosku do ARiMR  

w Aleksandrowie Kuj. przez producentów, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez 

Rosję embarga na polskie towary. 

Zamówiono 23 prenumerat rocznych na rok 2015 miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska" 

wydawanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz 

Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku. 

Wydano postanowienie przedłużające ważność wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Farmy 

Wiatrowej Waganiec Południowy wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego 

funkcjonowania Przedsięwzięcia i GPZ" o następne 2 lata. 

Przygotowano akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa Parku Wiatrowego Waganiec I i II na terenie 

gminy Waganiec" i przesłano do rozpatrzenia przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

we Włocławku. 

Przekazano dane dotyczące planowanej powierzchni uprawy maku niskomorfinowego  

w 2015r. oraz udzielono informacji o powodach braku plantacji upraw maku na terenie gminy 

Waganiec w 2014r. 

Zaproszono na spotkanie w dniu 7 stycznia 2015r. godz. 16 w Sali gimnastycznej ZS  

w Zbrachlinie: radnych, sołtysów, przedsiębiorców z terenu gminy, dyrektorów szkół oraz 

nauczycieli zajmujących problematyką ochrony środowiska - organizowane z Wykonawcą Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Waganiec. 

Udzielono odpowiedzi na ankietę Ministerstwa Środowiska dotyczącą zorganizowania 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła". 

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. wydano pozytywną opinię  

w przedmiocie przedłożonego projektu robót geologicznych ujęcia wód podziemnych  

z utworów czwartorzędowych otworem Nr 1 w miejscowości: Szpitalka, dz. nr 46/2 dla 

gospodarstwa rolnego Pana Sebastiana Kwiatkowskiego. 
 

Dokonano korekt w opracowywanej przez firmę GreenKey Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Waganiec i przekazano do ich uwzględnienia. 

Wydano cztery warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowych. 

Wydano dwanaście decyzji na usunięcie drzew. 

Przygotowano informację do mieszkańców (do rozpropagowania przez sołtysów) o możliwości 

składania do Gminy Waganiec wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków WFOSiGW 

w Toruniu na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających 

azbest pochodzących z pokryć dachowych. 

 

Z działalności stanowiska ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego: 
Zagospodarowanie przestrzenne, wydano: 7 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 2 decyzje 

o warunkach zabudowy. 

Wszczęto: 5 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (1 postępowanie 

umorzono na wniosek strony). 

Przygotowano i przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku 

dokumentację dotyczącą wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie Parku Siłowni Wiatrowych „PW IV", składającego się z 4 elektrowni 

wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia przewidzianych do realizacji na terenie gminy 

Waganiec, w związku z wnioskiem P. Kaźmierczak o jej uchylenie. 

 

Gospodarka nieruchomościami, wszczęto:  1 postępowanie w sprawie zatwierdzenia podziału 

nieruchomości (postępowanie umorzono na wniosek strony), 
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Wydano: 2 postanowienia opiniujące podział nieruchomości, 1 opinię w sprawie połączenia 

działek gruntu, 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości,  

 

Drogi: dokonano zakupu żużla w ilości ok. 300 ton z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, zlecono transport żużla: 1 transport dostarczono na drogę w 

Siutkowie, 2 transporty na drogę w Konstantynowie, pozostały żużel został składowany na placu 

w Arianach 26, zakupiono tabliczki informacyjne z nazwami miejscowości: Lewin, Kaźmierzyn 

oraz umieszczonymi pod tą nazwą numerami posesji 19, 19 A, 19 B, 20, zakupiono znaki 

drogowe A-31: niebezpieczne pobocze po lewej stronie (2 szt.) i A-31: niebezpieczne pobocze 

po prawej stronie (2 szt.), wystąpiono z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Odolionie  

o naprawę uszkodzonego - zarwanego przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze 

powiatowej nr 2613C (ul. Dworcowa) w miejscowości Waganiec, wyrażono zgodę na 

prowadzenie prac na ul. Kujawskiej w celu budowy przyłącza kablowego do działki 204/11 

(Dino), uzgodniono lokalizację i wydano warunki techniczne na budowę projektowanych 

zjazdów dla potrzeb transportu projektowanej farmy wiatrowej FW Waganiec oraz uzgodniono 

lokalizację projektowanych tymczasowych (na czas budowy) poszerzeń zakrętów 

przylegających do dróg gminnych, wybrano wykonawców odśnieżania dróg gminnych w sezonie 

2014/2015. 

 

Oświetlenie: wystąpiono z pismem do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. o przesłanie inwentaryzacji 

punktów oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Waganiec wraz informacją 

o rodzaju i miejscu zainstalowanego sterowania, wystąpiono z pismem do Energa Oświetlenie 

Sp. z o.o. o wymianę wszystkich fotokomórek zmierzchowych sterujących samoczynne 

włączanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waganiec na zegary sterujące oświetleniem 

tak, aby była możliwość wprowadzenia przerwy nocnej w oświetleniu ulicznym. 

 

Ewidencja numeracji nieruchomości: złożono deklarację chęci współpracy z Głównym Geodetą 

Kraju przy realizacji projektu TERYT 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów 

adresowych -Etap I, wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 

 

Z realizacji zamówień publicznych: 

W dniu 03 grudnia br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych 

i budynkach jednostek organizacyjnych gminy". 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 grudnia br. Przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 

dwie oferty. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych została uznana i wybrana oferta złożona przez TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o.  

ul. Toruńska 186 62-600 Kolo BAZA PALIW-PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39,   

88-230 Piotrków Kuj. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte  

w SIWZ. Wykonawca zaoferował najwyższy upust cenowy netto w wysokości 113,15 zł/1000 

litrów na czas trwania umowy. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zaplanowane jest na 30 grudnia br. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia  

01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

 

W dniu 10 grudnia br. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była usługa odbioru  

i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec.  

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

a) W trybie zapytania o cenę poniżej 30.000 euro przeprowadzono postępowanie na obsługę 

bankową budżetu Gminy Waganiec realizowaną przez Urząd Gminy w Wagańcu. Do upływu 

terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.  
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Najkorzystniejszą ofertę złożył: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim  

ul. Chopina 3 87-700 Aleksandrów Kujawski. Czas trwania umowy obejmuje okres od 1 stycznia 

2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Sprawozdanie z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej za okres 

od 27.11.2014 r. do 23.12.2014 r. 

 

Z zakresu pracy kadr: 

Z dniem 28 listopada 2014 r. został powołany Pan Arkadiusz Żak na stanowisko zastępcy Wójta 

Gminy Waganiec (Zarządzenie nr 56.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2014 r.). 

 

Od dnia 06.12.2014 r. na wniosek pracownika Wójt Gminy Waganiec udzielił urlopu 

bezpłatnego Panu Przemysławowi Jankowskiemu, na czas trwania kadencji w związku  

z wyborem na Burmistrza Miasta Nieszawa. Pan Jankowski jest zatrudniony na stanowisku 

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 

Od dnia 08.12.2014 r. został zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej Pan Edward Musiał (umowa na czas nieokreślony,
 
½  etatu). 

 

W dniu 08.12.2014 r. na mocy porozumienia stron została rozwiązana umowa o pracę z Panią 

Marią Binkowską. Pani Binkowska była zatrudniona na stanowisku kierownika Zespołu Obsługi 

Szkół w Wagańcu. 

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na likwidacji stanowiska pracy radcy 

prawnego, zostało podpisane w dniu 22.12.2014 r. wypowiedzenie umowy o pracę z Panią 

Agnieszką Wiśniewską z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, które upływa w 

dniu 31 marca 2015 r. 

 

Praca dozorowana: 

Nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec w okresie od   

08.12.2014   r. do   12.12.2014   r. wykonywała 1 osoba (prace porządkowe w miejscowości 

Waganiec, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin) - łącznie odpracowano 20 godzin. 

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: 

Wpłynęło 7 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dokonano 7 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wydano 1 decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów do 4, 5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 1 decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4, 5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 1 decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

Promocja zdrowia: 

W dniu 17.04.2015 r. odbędą się badania mammograficzne. Bezpłatnymi badaniami 

mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1946-1965). 

 

Informacja podatkowa: 

Wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 

770,00 zł. 

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku, które zostało rozpatrzone 

pozytywnie na kwotę 608,00 zł. 

Wydano 9 zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

Udzielono odpowiedzi na 2 pisma różne. 

Wydano 10 decyzji zmieniających wymiar podatku. 
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Pobór podatków i opłat:  

Podatki( od nieruchomości, rolny, leśny), wystawiono: 87 upomnień na kwotę 46.579,00 zł,  

18 tytułów wykonawczych na kwotę 14.595,60zł. 

Liczba podatników zalegających z płatnościami - 174. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wystawiono: 21 tytułów wykonawczych na kwotę 3.430,00 zł, 

Liczba osób zalegająca z płatnościami - 222. 

 

Woda i ścieki:  

Ilość wystawionych faktur - 340, 

Ilość pozwów skierowanych do sądu - 4, 

Zaległości za wodę i ścieki na dzień 23.12 br. - 134.752,19 zł, 

Ilość odbiorców zalegających z płatnościami za wodę - 146, 

Ilość odbiorców zalegających z płatnościami za ścieki - 71. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi: 

Wystawiono (z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi): 1 postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania, 1 postanowienie o wszczęciu postępowania, 1 wezwanie do złożenia 

deklaracji, 9 wniosków o egzekwowanie należności pieniężnych, w tym: 3 z wynagrodzenia,  

4 zajęcia kont bankowych, 1 ze świadczeń KRUS, 1 ze świadczeń Wojskowego Biura 

Emerytalnego 

Wydano: 3 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy - na kwotę 545,61 zł miesięcznie (na 

okres 6 miesięcy), 3 decyzje przyznające dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu, 

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: 

Wydano jedno postanowienie w sprawie zmiany nazwiska; wydano sześć odpisów skróconych 

aktów stanu cywilnego; przekazano dwie księgi stanu cywilnego do archiwum państwowego; 

pięć przypisek do akt stanu cywilnego; jeden zgon; trzy zameldowania na pobyt czasowy 

(zewnętrzne); jedno wymeldowanie poza gminę; zgłoszenie pobytu czasowego poza gminą 

jedno; cztery prowadzone postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu 

stałego; dwa zgłoszenia meldunkowe urodzeń; zgłoszenia meldunkowe zgonów dwa; dwa 

nadania, zmiany, anulowanie nr pesel; udostępnienie danych osobowych na wniosek 

dwadzieścia sześć; wydano trzynaście poświadczeń zameldowania; liczba wydanych dowodów 

osobistych czterdzieści, liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego dwadzieścia;  

liczba wysłanych i przyjętych zapotrzebowań na koperty osobowe trzy; pośrednictwo  

w wydawaniu dowodów osobistych jedno; liczba przyjętych zgłoszeń utraty lub unieważnienia 

dowodu osobistego dziesięć; udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z dokumentacji 

wydanych dowodów osobistych cztery. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Panu Wójtowi P. Kosik i otworzył dyskusję 

w tym punkcie. 

 

Radny, M. Kołowrocki – zwrócił się z dwoma zapytaniami: 

- chodzi o odśnieżanie dróg, czy można wiedzieć, kto będzie te drogi odśnieżał? 

- czy już jest zakupiony ten pług do odśnieżania do naszego ciągnika? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o osoby, które przystąpiły i złożyły 

oferty na odśnieżanie dróg, to nie ma przy sobie tego wykazu, ale przedstawi tą informację 

później. 

Natomiast, jeżeli chodzi o pług do odśnieżania dróg gminnych, i nie tylko, to jest ten zakup 

planowany na początek stycznia 2015 r. Z tego powodu, że w projekcie budżetu, który został 

przedłożony przez Wójta P. Marciniaka nie było tego punktu ujętego. 
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Poinformował, że z zagospodarowanych środków, zabezpieczył środki finansowe tj. 14 tys. zł na 

zakup tego pługa, ale mając na uwadze to, że jest zima i jeszcze nie ma tego pługu, należało 

wyłonić osoby, które będą odśnieżały i ewentualnie, jeśli będzie ten pług na stanie, to zlecenie 

tych osób będzie pomniejszone o usługi wykonane naszym sprzętem.  

Postanowił zakupić ten sprzęt, gdyż jak obecni widzą jest nowy ciągnik Ursus z przednim 

napędem. Ciągnik ten w okresie zimowym stał w garażu, a można go bardziej efektywnie 

wykorzystać. 

 

Radny, M. Misiak – zapytał, że te firmy, które będą odśnieżać, to będą miały wyznaczone 

odcinki, czy też nie? Chciałby wiedzieć, kto gdzie będzie jeździł? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił Wójta o udzielenie odpowiedzi. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, ze dany wykonawca ma określony obszar działania, ale  

z doświadczenia wie, że jeżeli zostanie wykonany telefon do osoby, która obecnie porusza się po 

danym terenie, aby pojechał do innej miejscowości, to on tam pojedzie. Tak było to zadanie 

przez ostatnie lata realizowane. Źródłem informacji jest telefon komórkowy, na zasadzie 

komunikacji i osoby wykonujące to zadanie będą informowani przez Pana Ryszarda 

Zwierzchowskiego Pracownika Gospodarki Komunalnej, czy Pana Edwarda Musiał Sekretarza 

Gminy i Kierownika Ref. Gospodarki Komunalnej o kierunku odśnieżania. Ale pytania prosi 

kierować do referatu komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z tym, że nie ma pytań w tym punkcie, 

zamknął punkt, dot. informacji Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 5 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2015 r.  

Poinformował, że radni otrzymali drugi projekt uchwały oznaczony rzymska literą  

II w nagłówku.  

W podstawie prawnej, jeśli chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi będzie Dz. U. z 2012 r., a nie jak jest ujęte z 2013 r., i w § 3 nastąpi zmiana, gdyż 

była ta uchwała już zmieniana, musi być ujęty zapis „z późniejszymi zmianami”. 

 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. - stanowi on 

załącznik nr 2 do protokołu 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że jeśli chodzi o załącznik Nr 2, to 

otrzymał on brzmienie „Zestawienie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Waganiec na 2015 rok” i o ten zapis został 

ten załącznik uzupełniony. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Brak dyskusji z sali. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/9/14 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok oraz 

zestawienia finansowego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2015 r. – stanowi ona zał. nr 3 do protokołu 

 
Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  

na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad dotyczący 

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  

na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 

2015 rok. 

Stwierdził, że przed obradami radni otrzymali do wglądu drugi projekt uchwały oznaczony 

rzymską literą II. 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok – stanowi on zał. nr 4 do protokołu 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, również, że załącznik Nr 2 do tej 

uchwały, został zmieniony i otrzymuje brzmienie „Zestawienie finansowe do Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok”. 

 

Otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję, i poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2015 rok oraz zestawienia finansowego gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2015 rok, w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/10/14 w sprawie przyjęcia gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok oraz zestawienia finansowego 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok – stanowi ona zał. nr 5 do 

protokołu. 
 

Ad.7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia stawki opłaty. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj.  

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 
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Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady 

Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty – stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

Sołtys Niszczew, B. Lewandowska – zwróciła się z zapytaniem, jaka firma wygrała przetarg.  

I jaka będzie częstotliwość tych wywozów? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że sprawa jest skomplikowana, ponieważ przetarg 

został unieważniony, z tego względu, że nie ma środków finansowych na obsługę, na zapłatę za 

usługę, czyli brakuje kwoty, jaka została zaoferowana przez oferenta na obsługę gminy. I z tego 

powodu został unieważniony przetarg i została podpisana umowa z firmą Ekoskład na obsługę  

w I kwartale 2015 r., jest to firma, która obsługiwała gminę do tej pory. 

Harmonogram jest przygotowany i mieszkańcy go otrzymają. Jest on na obsługę na styczeń, 

luty, marzec, już po wyższych stawkach, ale mogła być sytuacja, że nie byłoby pieniędzy na 

zapłatę za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych. I dlatego została podpisana 

umowa z firma Ekoskład i będzie rozpisany następny przetarg, co on pokaże, to tego nie wie, ale 

ma nadzieję, że firmy, które mają obsługę gminy, że te 9 zł i 15 zł wystarczy. Mimo tej 

podwyżki, to z budżetu gminy dokładane jest 95 tys. zł, wywóz odpadów komunalnych, 

dodatkowo do tych kwot pozyskanych od mieszkańców. Zależy na tym, aby firma Ekoskład 

obsługiwała gminę, jednak, jakie będą wyniki przetargu, to nikt nie wie. 

Stwierdził, że trudno mu wyobrazić, że jakby wygrała inna firma, i przy wejściu na teren gminy, 

poprzednia zabiera pojemniki, nowa ustala nowe zasady, nie wie gdzie się poruszać, nie wie 

gdzie, kto mieszka? 

 

Sołtys Niszczew, B. Lewandowska – poinformował, że tam gdzie wywozi firma Groneko, to za 

kosze pobiera opłaty i tu nie będzie 9 zł, tylko 12 zł. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że, dlatego jemu też zależy, aby była to firma 

Ekoskład, negocjacje obejmuję zawężenie częstotliwości do 4 tygodni. Tutaj trzyma się tego 

założenia, bo 6 tygodni to jest za długo. 

 

Radna, E. Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, jaka w tej chwili po nowych stawkach będzie 

suma, i za jaką kwotę firma będzie mogła wywieźć te śmieci, oczywiście jak wszyscy zapłacą? 

Ile musi mieć gmina środków finansowych, aby jakaś firma podpisała umowę na wywóz? 

 

Skarbnik Gminy, Danuta Roszko – dla porównania przedstawiła oferty, jakie wpłynęły na 

przetarg, który został unieważniony. 

Firmy chciały od 416 tys. zł do 449 tys. zł, za wywóz w budżecie jest 340 tys. zł zaplanowana 

podwyżka o 2 zł i o 1 zł dałyby zakładane 84 tys. zł wg szacunków, czyli pozwoliłyby uzyskać 

tą kwotę, jaka chciałyby poszczególne firmy. 

 

Radny, R. Zwierzchowski – poinformował, że z budżetu dokłada się, to, co brakuje i jest to 

kwota ok. 200 tys. zł.? 

 

Skarbnik Gminy, D.Roszko – poinformowała, że dokładane jest, 95 tys. zł, natomiast, jeżeli nie 

zostanie podwyższona stawka, to do tych 95 tys. zł należy dołożyć 84 tys. zł. 

 

Sołtys Bertowa, P.Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, za jaka kwotę usługę wykonywała 

firma Ekoskład do tej pory, chodzi o cały rok? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że do końca roku 340 tys. zł, ale weszła ustawa 

śmieciowa i firmy tez chciały pozyskać klientów.  
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Miał spotkanie z Prezesem firmy, Ekoskład i on przekonywał, że nie oszacowali kosztów 

związanych z obsługą gmin. I za tą stawkę żadna firma gminy nie obsłuży, firmy weszły na 

rynek, i po roku wiedzą, jaka jest sytuacja. Dobrze by było, aby umowa była na 2 lata, ale 

wówczas firmy na taki okres się nie zgodziły. 

 

Radny, M. Kołowrocki – poinformował, że byłoby dużym problemem, aby uzyskać kserokopie 

tych harmonogramów. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że ma kserokopie harmonogramu, ale dotyczy on tylko 

Sierzchowa, bo otrzymał to w swojej skrzynce, te harmonogramy rozsyła firma Ekoskład. 

 

Radny, M. Kołowrocki – poinformował, że skoro przez te 3 m-ce mieszkańcy będą płacić już 

po wyższych stawkach, gmina również zapłaci już po tych wyższych stawkach, to firma 

Ekoskład powinna odbierać te śmieci częściej. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jest to ukłon w stronę gminy, że w ogóle Ekoskład 

chciał podpisać aneks, bo wolałby umowę na cały rok, aby mieć rok zaplanowany z góry. 

Dlatego takie doraźne rozwiązanie 3 miesięczne pomimo tego, że jeszcze ten kwartał obsłużą 

gminę. Ale co będzie jak inna firma wygra przetarg, to te ustalenia, co 4 tygodnie już nie będą 

aktualne.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem zapytań z sali, zamknął dyskusję  

w tym punkcie. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/11/14 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty – stanowi 

ona zał. nr 7 do protokołu. 
 

Wójt Gminy, P. Kosik – zwrócił się do sołtysów i radnych, aby zorganizowali zebrania sołeckie  

w swoich obwodach, w których również chce uczestniczyć, w celu wytłumaczenia wszelkich 

zapytań mieszkańców w sprawie tej podwyżki jak i innych spraw.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – na wniosek radnych zarządziła 10 min. przerwę ( godz. 

11
15

) . 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznowił obrady ( godz. 11
25

) . 

Otworzył następny punkt porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2015: 

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. 
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Poinformował, że zgodnie z tymi podpunktami będzie prowadzony ten punkt. 

W dniu dzisiejszym radni otrzymali II projekt tej uchwały, następnie przedstawił II wersję 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 - stanowi ona 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 6/2014 Składu 

Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2015 r. 

Skład orzekający w osobach: przewodnicząca – Halina Strzelecka, członkowie: Elżbieta 

Osińska, Jan Sieklucki, uchwalił, co następuje – zaopiniować pozytywnie projekt uchwały 

budżetowej Gminy Waganiec na 2015 rok. 

Uchwała RIO – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zgodnie z podpunktem c, poprosił przewodniczących 

stałych Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii i wniosków radnych. 

Poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, Panią Patrycję Butlewską. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, P. Butlewska – poinformowała, że członkowie komisji 

zapoznali się z materiałami na posiedzeniach Komisji Budżetowej i nie wnoszą uwag do 

budżetu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, Pana Radosława Zwierzchowskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, R. Zwierzchowski – poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na swoim posiedzeniu również zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. i nie wnosi zastrzeżeń do tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Panu Zbigniewowi Czajkowskiemu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Z. Czajkowski – poinformował, że komisja nazywana  

w skrócie oświaty przeanalizowała projekt budżetu, była burzliwa dyskusja nad środkami, jakie 

zaproponował Pan Wójt - zmniejszenie wydatków na sport. 

Jest zobowiązany przedstawić opinię całej komisji, osobiście z tym do końca się nie zgadza. 

Opinia Komisji Oświaty, jest pozytywna do przedstawionego projektu budżetu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Jarosława Budnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, J. Budny - poinformował, że Komisji Rolnictwa 

zapoznała się z projektem budżetu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w związku z tym, że Państwo Radni 

otrzymali w dniu dzisiejszym III wersję z autopoprawkami do projektu uchwały. 

Poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie, czym różni się wersja III autopoprawek od wersji II? 

 

Skarbnik Gminy, Danuta Roszko – poinformowała, ze w imieniu Pana Wójta wyjaśni, czym 

różni się wersja II, którą otrzymali radni w przesłanych materiałach na sesje, od wersji III, którą 

radni otrzymali w dniu dzisiejszym. 

Zmiana dotyczy pozycji przedostatniej i ostatniej, czyli w przedostatniej jest to wynagrodzenie 

dla radcy prawnego.  
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Tam była kwota zapisana na podstawie umowy zlecenie, że będzie pracował kolejny radca 

prawny.  

Natomiast w związku z tym, że została zawarta już umowa i będzie to umowa  

z kancelarią prawna zmieniona została klasyfikacja z umowy zlecenie na zwykłą umowę  

i kwotę z 10 tys. zł na 20 tys. zł. 

Ostatnia pozycja, to jest taka wynikowa, jeżeli zamieniają się tu czynniki, to również ulega 

zmianie wysokość rezerwy ogólnej i celowej, w związku z tym należało rezerwę celową 

zwiększyć o 100 zł, a zmniejszyć ogólną o 100 zł. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są chętni do dyskusji nt. 

budżetu? 

 

Wywiązała się dyskusja na sali. 

Skarbnik Gminy, D.Roszko – poinformowała, że trwa dyskusja nt. wynagrodzenia radcy 

prawnego, dlatego też dopowie, że nie zostało nic zwiększone, natomiast dotychczasowy radca 

prawny pracuje na podstawie umowy o pracę, jego wynagrodzenie jest łącznie  

z wynagrodzeniem wszystkich pracowników Urzędu Gminy ujmowane, natomiast nowa 

sytuacja, jaka będzie od miesiąca kwietnia, będzie to nowy radca prawny – Pan prowadzący 

Kancelarię Prawną. W związku z tym z wynagrodzeniem osobowym pracowników tam gdzie był 

dotychczasowy radca, przerzucone są pieniądze do umów. Jest to tylko taka zmiana między 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. Natomiast niedokładane są żadne dodatkowe środki. Do 

końca roku jest to kwota 20 tys. zł, czyli od kwietnia na 9 m-cy pracy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, gdzie ta kancelaria ma 

siedzibę? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jest to Kancelaria Prawna Pana Andrzeja 

Mogielińskiego z Włocławka. Ten Pan obsługuje również Gminę Lubanie. 

 

Radny Z. Czajkowski – zwrócił się z pytaniem dotyczącym wyłonienia obsługi prawnej. 

Poinformował, że z tego, co słyszał w zakładach, jest to praktykowane w formie przetargu, i tak 

to się odbywa. Czy jest to zamówienie z wolnej ręki, czy był taki ogłoszony przetarg na obsługę 

prawną urzędu?  

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że przetarg nie był ogłoszony. Rozstrzygnięcie ofert 

nastąpiło po ówczesnym zapoznaniu się z dorobkiem na płaszczyźnie doradztwa w sferze 

samorządowej przez Wójta Gminy, po zapoznaniu się z informacjami udzielonymi przez Pana 

Andrzeja Mogielińskiego oraz po zapoznaniu się z opiniami urzędników w Gminie Lubanie 

podjął taką decyzję. A kwota nie obligowała do przeprowadzenia przetargu. 

 

Radny, Z. Czajkowski – zwrócił się z uzupełniającym zapytaniem, czy to jest zgodne  

z prawem? Z wolnej ręki, bez przetargu? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że taka procedura jest zgodna z prawem. Stwierdził 

również, że jest obecna na sali Pani radca A. Wiśniewska, z której pracy jest zadowolony, jednak 

tak postanowił, absolutnie nie ma żadnych zastrzeżeń do merytorycznej pracy Pani Mecenas i 

nie ma żadnych poróżnień. Po prostu za porozumieniem stron doszedł do wniosku i takiej 

decyzji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – czy są pytania? 

 

Radny, R. Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, na jakie cele ta rezerwa 100 zł jest 

przeznaczona? 
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Skarbnik Gminy, D.Roszko - poinformowała, że jest ustawa odnośnie zarządzenia 

kryzysowego, która obliguje Gminy do odpisu na rzecz tej rezerwy , jest to 0,5% od budżetu, 

minus wynagrodzenia, minus inwestycje i minus spłata pożyczek od tego trzeba naliczyć 0,5%  

i trzymać te pieniądze, gdyby coś się działo jakaś sytuacja kryzysowa jest np. powódź, czy inne, 

aby w każdym momencie mieć je do dyspozycji.  

Nawet jak w ciągu roku widzi się, że są niewykorzystane, to pozostają do końca roku 

niewykorzystane i wchodzą w skład nadwyżki budżetowej. To jest zwiększenie o 100 zł. 

Natomiast w budżecie jest kwota 29 tys. zł, z uwagi, że budżet został przeliczony na nowo,  

z uwagi na zwiększenie, to należało 100 zł dołożyć i jest 29.100,00 zł, w projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J.Różański – zwrócił się do obecnych na sali radnych, czy są pytania? 

 

Brak dyskusji z sali. 

    

Przewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że przedstawi autopoprawki III Wójta 

Gminy i każda autopoprawka będzie głosowana osobno, gdyż jest taka procedura. 

 

Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2015 – wersja III, podane zgodnie  

z kolejnością pod głosowanie: 

 

Dochody  

Dział 756, rozdz.75616, paragraf 0490  

„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” zwiększenie 84.000,00 zł, zmniejszenie  

0, 00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

84.000,00 zł – Dochody „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

 

Wydatki 

Dział 900, rozdz. 90002, paragraf 4300 

„ Wywóz odpadów komunalnych” zwiększenie 84.000,00 zł , zmniejszenie 0,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 84.000,00 

zł – wydatki „Wywóz Odpadów Komunalnych” 

 

Dział 700, rozdz.70004, paragraf 6050  

„ Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Plebance, ul.Słoneczna 12” zwiększenie  

0,00 zł, zmniejszenie 5.000,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosów „za”, głosów „przeciw” brak, 1 głos 

„wstrzymujący” - przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 5.000,00 zł –wydatki 

„ Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Plebance, ul. Słoneczna 12” 

 

Dział 700, rozdz. 70004, paragraf 6050 

„Adaptacja budynku administracyjno - mieszkalnego na mieszkalne w Arianach 26” zwiększenie 

5.000,00 zł , zmniejszenie 0.00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosów „|za”, głosów „przeciw” brak, 1 głos 

„wstrzymujący” - przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 5.000,00 zł – wydatki  

„Adaptacja budynku administracyjno- mieszkalnego na mieszkalne w Arianach 26” 

 

Dział 750, rozdz. 75023, paragraf 4210 

„Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy” zwiększenie 10.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10.000,00 

zł – wydatki „Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy” 
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Dział 750, rozdz. 75075, paragraf 4210 

„Współpraca z Rosją, w tym: - zakup materiałów” zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 1.000,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęła 

przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 1.000,00 zł – wydatki „Współpraca z Rosją,  

w tym: - zakup materiałów” 

 

Dział 750, rozdz. 75075, paragraf 4300 

„Współpraca z Rosją, w tym: - zakup usług” zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 6.000,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

6.000,00 zł – wydatki „Współpraca z Rosją, w tym: - zakup usług” 

 

Dział 750, rozdz. 75075, paragraf 4410 

„Współpraca z Rosją, w tym: - podróże służbowe krajowe” zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 

500,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 500,00 zł 

– wydatki „Współpraca z Rosją, w tym: - podróże służbowe krajowe” 

 

Dział 750, rozdz. 75075, paragraf 4420 

„Współpraca z Rosją, w tym: - podróże służbowe zagraniczne” zwiększenie 0,00 zł, 

zmniejszenie 2.500,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

2.500,00 zł – wydatki „Współpraca z Rosją, w tym: - podróże służbowe zagraniczne” 

 

Dział 754, rozdz. 75412, paragraf 4210 

„Zakup materiałów, paliwa (OSP Zbrachlin)” zwiększenie 600,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 600,00 zł 

– wydatki „Zakup materiałów, paliwa (OSP Zbrachlin)” 

 

Dział 754, rozdz. 75412, paragraf 4210 

„Zakup kostki brukowej, obrzeża i krawężniki (OSP Sierzchowo)” zwiększenie 7.330,00 zł, 

zmniejszenie 0,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosów „za”, głosów „przeciw” brak, 1 głos 

„wstrzymujący” - przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 7.330,00 zł – wydatki  
„Zakup kostki brukowej, obrzeża i krawężniki (OSP Sierzchowo)”. 

 

Dział 754, rozdz. 75412, paragraf 4210 

„Materiały do ocieplenia strażnicy, wymiana okien, montaż kraty zabezpieczającej (OSP 

Plebanka)” zwiększenie 500,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 500,00 zł 

– wydatki „Materiały do ocieplenia strażnicy, wymiana okien, montaż kraty 

zabezpieczającej (OSP Plebanka)” 

 

Dział 754, rozdz. 75412, paragraf 4210 

„Materiały do remontu strażnicy – dach i garaż (OSP Włoszyca)” zwiększenie 300,00 zł, 

zmniejszenie 0,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 300, 00 zł 

– wydatki „Materiały do remontu strażnicy – dach i garaż (OSP Włoszyca)” 
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Dział 900, rozdz. 90015, paragraf  6050 

„Zakup lampy solarnej wraz z kosztami dostawy i montaż w m. Lewin” zwiększenie 0,00 zł, 

zmniejszenie 8.000,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

8.000,00 zł – wydatki „Zakup lampy solarnej wraz z kosztami dostawy i montaż w m. 

Lewin” 

 

Dział 600, rozdz. 60016, paragraf  6060 

„Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych (pług do odśnieżania)” zwiększenie 14.000,00 zł, 

zmniejszenie 0,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

14.000,00 zł – wydatki „Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych (pług do 

odśnieżania)” 

 

Dział 600, rozdz. 60016, paragraf  4210 

„Zakup materiału do remontu dróg gminnych (żużel)” zwiększenie 7.330,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 7.330,00 

zł – wydatki „Zakup materiału do remontu dróg gminnych (żużel)” 

 

Dział 600, rozdz. 60016, paragraf  4300 

„Zakup materiału do remontu dróg gminnych (żużel) plus koszty transportu” zwiększenie 

22.940,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

22.940,00 zł – wydatki „Zakup materiału do remontu dróg gminnych (żużel) plus koszty 

transportu” 

 

Dział 926, rozdz. 92605, paragraf  2820 

„Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele związane z 

realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu” zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 

45.000,00 zł 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące” przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 45.000,00 zł – wydatki 

„Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele związane 

z realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu” 

 

Dział 600, rozdz. 60016, paragraf  6050 

„Budowa dróg gminnych” zwiększenie 5.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł. 

 

Dyskusja. 

Przewodniczący Rady, J.Różański – udzielił głosu radnej E.Pietrus. 

 

Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, o jakiej drodze jest tu mowa? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że został umieszczony ten punkt w autopoprawkach, 

dlatego, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że środki z Unii Europejskiej, które 

wpłyną do budżetu kraju, na najbliższe 4 lata będą mogły być wykorzystywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego, na budowę dróg, czego do tej pory nie było, dlatego tu ta kwota  

5 tys. zł. Jest to tylko takie zabezpieczenie na ewentualne pojawienie się tych środków.  

Wspólnie z radnymi i sołtysami wypracuje się priorytety, które drogi chcemy budować  

z wykorzystaniem środków unijnych. 
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Ta pozycja będzie zabezpieczeniem, aby nie szukać w ciągu roku tej pozycji, tylko ewentualnie, 

aby przenieść te fundusze do działu „Budowa dróg gminnych”, aby to już było. 

Tu chodzi nie tyle o budowę, tylko dokumentację, projekty budowlane na dane odcinki drogowe, 

gdy pojawią się dotacje unijne na remonty dróg, aby mieć wcześniej te projekty i wówczas 

będzie można składać wniosek o dotację. Zakłada, że to będzie ok. 5-10 dróg kluczowych  

w gminie, robi się dokumentację, projekty i czeka się na fundusze unijne. Jest duże 

prawdopodobieństwo, że w następnych latach te pieniądze się pojawią. 

 

Radny, R. Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem do punktu 12, koszt transportu, czy on 

jest taki duży i przewyższa cenę materiału? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że udało mu się wynegocjować cenę 1 tony żużla,  

za 6, 00 zł netto. A koszt transportu niestety przewyższa koszty samego materiału, to jest  

w przypadku żużla, bo w przypadku innego kruszywa, jak kamień wapienny lub bazalt, to te 

koszty materiału są wyższe, a niżeli koszty transportu. 

 

Radna, J. Czekała – zwróciła się z zapytaniem, skąd jest ta firma przewozowa? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jest to firma z Włocławka, która świadczy usługi 

również dla Elektrociepłowni Włocławek w MPEC, w której kupuje się ten żużel. 

Poinformował, że w przeszłości nie można było stosować żużla do remontu dróg publicznych, 

ale udało mu się uzyskać Certyfikat zgodności z tego przedsiębiorstwa, który zaświadcza, że 

tego rodzaju budulec może być stosowany do remontu dróg. Oczywiście to nie jest idealne 

rozwiązanie, kiedyś uważano, że idealnym rozwiązaniem na drogi jest żużel, później zabroniono 

stasowanie żużla, następnie pojawił się wapień, to też nie jest idealny materiał, bo się strasznie 

kurzy latem. 

Teraz jest możliwość powrotu do żużla, gdzie za wapień płaci się od 40 zł – 60 zł, za 1 tonę, a za 

1 tonę żużla 6 zł, to żal nie wykorzystać, ponieważ elektrociepłownia jest blisko we Włocławku. 

 

Sołtys Bertowa, P. Kuliński – poinformował, że nie chciałby mieszkać przy takiej drodze  

i współczuje tym mieszkańcom jak będzie się kurzyło w okresie letnim. Zwrócił się  

z zapytaniem, czy tylko żużel będzie zakupiony na remont dróg gminnych i za jaką kwotę? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik - poinformował, że na dzień dzisiejszy żużel za kwotę ok. 30 tys. zł, jest 

to ok. 1000 ton żużla. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję informując, że można do niej powrócić 

w wolnych wnioskach, następnie powrócił do głosowania autopoprawek.  

 

Poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę wcześniej tj.  

Dział 600, rozdz. 60016, paragraf  6050 

„Budowa dróg gminnych” zwiększenie 5.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

5.000,00 zł – wydatki „Budowa dróg gminnych” 

 

Dział 750, rozdz. 60014, paragraf  4430 

„Opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych  

z infrastrukturą drogową” zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 5.000,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

5.000,00 zł – wydatki „Opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych 

niezwiązanych z infrastrukturą drogową”. 
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Dział 750, rozdz. 75023, paragraf  4010 

„ Wynagrodzenie dla Radcy Prawnego- wynagrodzenie osobowe” zwiększenie 0,00 zł, 

zmniejszenie 20.000,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

20.000,00 zł – wydatki „Wynagrodzenie dla Radcy Prawnego- wynagrodzenie osobowe”. 

 

Dział 750, rozdz. 75023, paragraf  4300 

„ Wynagrodzenie dla Radcy Prawnego- wynagrodzenie osobowe – zakup usług” zwiększenie 

20.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

20.000,00 zł – wydatki „Wynagrodzenie dla Radcy Prawnego- wynagrodzenie osobowe – 

zakup usług”. 

 

Dział 758, rozdz. 75818, paragraf  4810 

„ Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)” zwiększenie 100,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 100, 00 zł 

– wydatki „ Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)” 

 

Dział 758, rozdz. 75818, paragraf  4810 

„ Rezerwa ogólna” zwiększenie 0, 00 zł, zmniejszenie 100, 00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

100, 00 zł – wydatki „ Rezerwa ogólna”. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że po przegłosowaniu III wersji 

autopoprawek kwota ogólna w dochodach i wydatkach zwiększenie 177.100,00 zł,  

zmniejszenie 93.100,00 zł. 

Projekt budżetu po zmianach wynosi: dochody 16.234.000,00 zł, wydatki 16.234.000,00 zł. 

 

Autopoprawki wersja III – stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że radni przystąpią do głosowania 

projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami do projektu budżetu 

Gminy Waganiec na 2015 rok. 

Kto z Pań i Panów radnych jest „za” przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2015 wraz z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek? 

 

Głosowanie.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/11/14 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2015 – stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec przyjęła uchwałę 

budżetową na 2015 rok. 
 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec 

na lata 2014-2017. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na 

lata 2014-2017. 
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Poinformował, że zgodnie z podpunktem przedstawi opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała Nr 6/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015 -2018. 

 

Skład orzekający w osobach: przewodnicząca – Halina Strzelecka, członkowie: Elżbieta 

Osińska, Jan Sieklucki, uchwalił, co następuje – postanowił zaopiniować pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec. 

Uchwała RIO – stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Waganiec na lata 2014-2017 – stanowi on załącznik Nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Dyskusji Brak. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusję,  

i przeszedł do przegłosowania projekty uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2014-2017, w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/12/14 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2014-2017 – stanowi ona załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 
Radny, M. Kołowrocki – poprosił o przerwę w obradach sesji. 

 

Radny, R. Zwierzchowski – zaproponował, aby zarządzić przerwę po następnym punkcie. 

 

Radny, M. Kołowrocki – wyraził zgodę. 

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2014. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2014. Radni, III projekt uchwały otrzymali przed obradami do wglądu. 

 

Następnie przedstawił III projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi on załącznik Nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian  

w budżecie na 2014 rok. 

 

Skarbnik Gminy, D.Roszko – poinformował, że przedstawi zmiany budżetowe na 2014 rok,  

o które wnosi Wójt Gminy. 

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 26.11.2014 r. została przyznana ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej kwota 5.572,00 zł, na dofinansowanie wyposażenia  

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole 

Podstawowej w Zbrachlinie.  
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 W ramach zadań zleconych z zakresu USC i OC dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 

137,68 zł. Wyasygnowano ponadto 400,00 zł ze środków własnych na opłacenie kosztów usług, 

zmniejszając kwoty na zakup materiałów w Urzędzie Gminy.  

 Natomiast w planie finansowym Urzędu Gminy dokonano zmian na kwotę 300,00 zł, 

zwiększając środki na opłacenie kosztów usług telefonii stacjonarnej.  

 Zrealizowano wnioski dyrektorów szkół, dokonując następujących zmian: 

- kwotę 750,00 zł przeznaczoną na opłacenie dowozu posiłków do stołówki szkolnej w 

Niszczewach przeznaczono na opłacenie kosztów przygotowania pomieszczeń do wydawania 

posiłków, 

- kwotę 2.600,00 zł zaplanowaną dotychczas na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły 

Podstawowej w Zbrachlinie przemieszczono do poz. wynagrodzeń osobowych pracowników 

Przedszkola, 

- kwotę 2.000,00 zł przesunięto z wynagrodzeń osobowych pracowników Szkoły Podstawowej 

w Brudnowie do poz. wynagrodzeń osobowych pracowników Gimnazjum. 

  Ponadto zrealizowano wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z 18.12.2014 r. 

zwiększając środki na opłaty za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych znajdujących 

się poza terenem gminy o 1.200,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu o 

3.100,00 zł. Należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego Kierownika ZOS 

oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika, który udokumentował dodatkowy okres zatrudnienia. 

Na pokrycie tych potrzeb wykorzystano niewydatkowane środki na pomoc materialną dla 

uczniów.  

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła w dniu 18.12.2014 r. wniosek 

o dokonanie zmian w zakresie realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na łączną kwotę 6.352,00 zł. Ponadto przeznaczono dodatkową kwotę 2.000,00 zł 

na wypłaty zasiłków celowych, angażując środki dotychczas zaplanowane na pokrycie kosztów 

ewentualnego pochówku podopiecznych.  

W ramach zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 556,00 zł.  

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję. 

Dyskusji brak. 

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusję  

i zarządził głosowania nad projektem uchwały w wersji zaproponowanej. 

 
Głosowanie. 

Rada Gminy 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/13/14 w sprawie zmieniającej uchwałę 

Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi 

ona załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – na wniosek radnego Kołowrockiego zarządził 15 min 

przerwę - godz. 12:55 

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznosił obrady godz.13: 15, i otworzył 

następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Waganiec. 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec – 

stanowi on załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 
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Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zarządził głosowane nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec, w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr II/14/14 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Ad.12 

Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec 

do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 

podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do 

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do 

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 

 

Radny Jarosław Budny – zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Urbańskiego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy kandydat wyraża zgodę? 

 

Radny J. Urbański – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Czajkowskiego.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytanie, czy kandydat wyraża zgodę? 

  
Radny Z. Czajkowski – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku na brak innych zgłoszeń z sali, zamknął listę 

zgłoszeń kandydatów. 

 

Radny M. Kołowrocki – poinformował, że jest dwóch kandydatów, i radni muszą podjąć 

decyzję w sprawie wyboru jednego kandydata, i wiadomo, że któryś z tych Panów będzie 

reprezentował Gminę Waganiec w powiecie, to, dlatego prosi o przedstawienie przez 

kandydatów ich informacji na temat ZGZK w Aleksandrowie Kuj. Czy wiedzą, o co tam chodzi 

w tym Związku, gdyż nie sztuka być tylko, aby być? Przyznał, że on sam nie bardzo to wie.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – stwierdziła, że pozwoli sobie odpowiedzieć na to 

pytanie, z racji tego, że pracowała w ZGZK, jak i pracuje w podobnej organizacji 

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, i może przybliżyć, na czym to polega. 

Związek Gmin jak sama nazwa wskazuje, jakby łączy z sobą wszystkie samorządy powiatu 

aleksandrowskiego, są to wszystkie gminy i miejskie i wiejskie. I tak jak funkcjonuje gmina, 

Związek Gmin ma Zarząd, to jest władza wykonawcza oraz zgromadzenie delegatów tj. jakby 

władza ustawodawcza, kontrolna itd. 

Zgromadzenie członków Związku Gmin odbywa się raz na kwartał. Jest Pani księgowa, która 

prowadzi sprawy finansowe, jest biuro Związku Gmin, oni przedstawiają cały budżet, jaki 

zrealizowali, co robią itd. 

Jak wszyscy dobrze wiedzą, posiada swoją jakby własną firmę EKOSKŁAD i właśnie głównie 

na tym polega działalność Związku Gmin. 
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Ma nadzieję, że w następnym okresie programowanie, jeśli chodzi o środki unijne Związek 

Gmin wykaże się większą działalność i nie będzie skupiał się tylko na swoim wysypisku,  

a zajmie się też innymi sprawami. Bo z tego, co wie, to biuro funkcjonuje, są tam zatrudnione 

osoby, a tak naprawdę oprócz ścieżki rowerowej nie dzieje się nic.  

Poinformowała, że jej organizacja Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej robi 

znacznie więcej, ma tylko dwóch pracowników i tak w skrócie na tym polega działalność ZGZK. 

 

Pan Arek Najder (mieszkaniec gminy obecny na sesji) – zabrał głos i poinformował, że to było 

pytanie do kandydatów na delegatów, i to dziwnie wyszło. 

 

Radny, M.Kołowrocki – poinformował, że będzie dociekał, aby kandydaci się zaprezentowali. 

Jednak tu Pani, wiceprzewodnicząca poinformował, że ZGZK jest właścicielem Spółki 

Ekoskład.  

I teraz się narzuca ta myśl, że jak jesteśmy właścicielem Ekoskładu, to, dlaczego szukamy firm, 

kandydatów i organizujemy przetargi. Jeżeli mamy swój zakład, bo tez gmina płaci składki i to 

nie mało, to czy nie można by było zlecać usługę tej firmie bez przetargów? 

I by było tu zadanie dla kandydata i wójta, aby w przyszłości, to w ten sposób było rozważone. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu wójtowi gminy. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – stwierdził, że na to pytanie można odpowiedzieć połowicznie. Szczere 

intencje są takie, aby ZGZK funkcjonował dobrze na naszą korzyść. Jako gmina możemy 

pomagać, dbać o jego majątek, ale jest wolny rynek, niestety ZGZK jest to organizacja,  

a Ekoskład, to jest spółka. I tak jak na wolnym rynku, wygrywa lepszy, zostaje silniejszy, 

przegrywa słabszy. Niestety Ekoskład, to jest spółka ze swoimi strukturami wewnętrznymi  

z Prezesem, z Zarządem, z budżetem, z zadaniami, majątkiem z kredytami, z leasingami i to na 

tej zasadzie działa. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – poinformował, że jeśli chodzi o to działanie, jeśli 

ZGZK zacznie w końcu działać, bo składka członkowska z gminy Waganiec wynosi 14 tys. zł,  

Reprezentuje organizację stowarzyszenie, i gmina płaci składkę 3 tys. zł, jak każda gmina  

z powiatu i myśli, że stowarzyszenie robi znacznie więcej, i gmina pozyskała znacznie więcej 

pieniędzy jak ścieżka rowerowa. 

Dlatego ma prośbę, do delegata jak zostanie wybrany, aby działał w ten sposób, aby w związku 

Gmin trochę się zmieniło, aby oni zaczęli działać i robić coś więcej, a nie tylko skupiać się na 

śmieciach. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu radnemu Z. Czajkowskiemu. 

 

Radny, Z. Czajkowski – poinformował, że trzeba wrócić do historii, kiedy powstał ZGZK? 

Powstał on na początku lat 90-tych i to było zrzeszenie się wszystkich gmin z terenu powiatu 

aleksandrowskiego. 

Dlaczego powstał? 

Wtedy były zamiary, aby wspólnie uregulować tą gospodarkę śmieciową, ale jako ZGZK była 

okazja pozyskać fundusze na budowę wysypiska śmieci w Rożnie –Parcele i dlatego też  

Związek Gmin wtedy powstał. 

Pamięta to, gdyż w tym okresie był radnym i wie, jakie były początki tej budowy, Jest to 

ogromna inwestycja ona na początku nie była samofinansowana nie było szans, były dotacje  

z gminy, jako składka członkowska. W Związku Gmin są prowadzone wspólne inwestycje jak 

ścieżki rowerowe, oczyszczalnie ścieków, można sięgnąć do historii też poprzez ZGZK. 

Założycielem są wszystkie gminy i gminy mają swoich przedstawicieli w postaci wójtów  

i burmistrzów i dodatkowego delegata. Przykład Gmina Aleksandrów Kujawski i Miasto 

Ciechocinek, które przy głosowaniach ważnych na walnym zebraniu decyzji mają więcej 

głosów. 
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I tak są gminy, które mają 3 głosy, natomiast gmina Waganiec będzie miała tylko 2 głosy. I to 

jest zadanie, aby ważne sprawy przeforsować w Związku. 

Poinformował, że wie, na czym polega działalność, ZGZK i jakie ma zadanie delegat  

i oczywiście jest to funkcja typowo społeczna, bez diet. 

    

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął dyskusję  

i przystąpił do głosowania kandydatów na przedstawiciela gminy Waganiec do Zgromadzenia 

ZGZK. 

Poinformował, że podda poszczególne kandydatury pod głosownie wg kolejności zgłoszeń. 

Jako pierwsza kandydatura padła radnego Jerzego Urbańskiego i ona będzie pierwsza 

głosowana, następnie zostanie poddana pod głosowanie kandydatura radnego Zbigniewa 

Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się do radnych, kto z Pań i Panów radnych jest za 

tym, aby kandydatem gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s 

w Aleksandrowie Kujawskim był radny Jerzy Urbański, poprosił o podniesienie ręki. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – oddała 6 głosów „za” kandydaturą, głosów 

„przeciw” brak, i 9 głosów „wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że za wyborem kandydatury J.Urbańskiego 

było 6 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się do radnych, kto z Pań i Panów radnych jest za 

tym, aby kandydatem gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s 

w Aleksandrowie Kujawskim był radny Zbigniew Czajkowski, poprosił o podniesienie ręki. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – oddała 9 głosów „za” kandydaturą, głosów 

„przeciw” brak, i 6 głosów „wstrzymujący. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że za wyborem kandydatury Z.Czajkowskiego 

było 9 głosów „za” i Rada Gminy Waganiec wybrała na dodatkowego przedstawiciela gminy 

Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim 

radnego Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela 

gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie 

Kujawskim z uwzględnioną kandydaturą po głosowaniu – stanowi on załącznik Nr 19 do 

protokołu. 

 
Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela 

gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie 

Kujawskim w przedstawionej wersji. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy 15 radnych – 14 głosami „za”, głosów „przeciw” brak  

1 głosem „wstrzymującym podjęła uchwałę Nr II/15/14 w sprawie wyznaczenia 

dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim – stanowi on załącznik Nr 20 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec przyjęła 

przedmiotową uchwałę. 
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Ad.13 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański– otworzył następny punkt porządku obrad tj. interpelacje 

radnych i zapytania. Poprosił radnych o zabranie głosu. 

 

Radny, M. Kołowrocki – przypomniał pytanie odnośnie odśnieżania, na które Pan Wójt miał 

udzielić odpowiedzi. 

Zwrócił się z zapytaniem odnośnie tego żużla, gdyż tu sołtys mówił, że się kurzy, itp., ale są  

w naszej gminie takie drogi, które w najbliższych latach nie mogą liczyć na asfalt i może na te 

drogi by ten żużel przeznaczyć. 

I nie uszczęśliwiać nikogo na siłę, gdyż ktoś może nie chcieć. 

Następna sprawa, aby nie sypać go tam, gdzie będzie wchodziła firma budująca wiatraki. 

 

Sołtys Bertowa, P. Kuliński - poinformował, że Pan Wójt w informacji międzysesyjnej 

wspomniał o podjętych działaniach o zakupie znaków drogowych. Przypomina, że rok temu 

składał wniosek o znak ograniczenie prędkości w m. Bertowo. 

Następnie poinformował, że przed chwilą rada podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta, 

a w jakiej wysokości pozostały diety, zarówno dla sołtysów jak i radnych? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – jeżeli chodzi o diety, to odpowie, że zostały na poziomie, 

na jakim były. 

Następnie poprosił Wójta Gminy o odpowiedź na zapytanie. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – stwierdził, że jeśli chodzi o jego wynagrodzenie, to przyjął 

stanowisko, aby nie obciążać budżetu, to przyjąć stawki na tym samym poziomie. Ponieważ 

można było w projekcie budżetu ująć pewne podwyżki, jednak, aby skądś wsiąść, to należy 

skądś zabrać doszedł do kompromisu, że żadnych podwyżek nie będzie. 

Wójt złożył deklaracje, że jego osobę nie będą obejmowały żadne podwyżki w przeciągu 4 lat. 

Wszelkiego rodzaju podwyżki dla pracowników będą obejmowały pracowników poza osoba 

wójta. 

 

Jeżeli chodzi o znaki, nic nie wiedział o znakach do Bertowa, jednak może zagwarantować, że 

być może w przyszłym roku. 

W przyszłym roku zorganizował spotkanie z radnymi mające na celu wytypowanie od 5-10 dróg 

gminnych, priorytetowych, które zostaną zbudowane od podstaw. 

I dlatego wspólnie zostanie opracowany plan projektowania dróg, które będą miały  

w przyszłości status dróg ubiegających się o dotacje unijne. 

Jeżeli chodzi o żużel, zakładał sobie tak, że są 23 sołectwa, na przyszły rok jest zakupione 1000 

ton żużla i planował sobie, że w każdym sołectwie sołtys lub radny wyznaczał miejsce na 

składowania 1 łódki 24 tonowej tj. ok. 30 m
3
, aby docelowo z Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej jeździły do danej miejscowości. Chodzi tu o czas reakcji, jeśli chodzi  

o przewoźników komunalnych, aby był on jak najkrótszy. 

To nie jest tak, że pracownicy komunalni nic nie robią. W pierwszej kolejności jest kanalizacja, 

w przyszłym roku ponad 3 mln zł, na realizację tego etapu tej inwestycji i będzie praktycznie 

cała gmina skanalizowana w ramach obszaru gdzie ta kanalizacja powstanie, ale pracownicy 

gdzie zamiast teraz jeździć i łatać dziury, to czyszczą kanalizację z pampersów, koszulek  

i innych. Jest dużo do zrobienia, czyszczenie rowów, łatanie dziur, ustawianie znaków. 

 

Odnośnie zapytania w sprawie odśnieżania, to wpłynęło 8 ofert, zostały wybrane 

najkorzystniejsze: „Duszpol” Kamil Duszyński Lubanie, Andrzej Kulpa Siutkowo, Piotr Paś 

Rudunki, Janusz Linek Wiktoryn, Zenon Kotrych Michalinek i Grupa Pol-Frut z Sierzchowa. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina, H.Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, czy wójt zapoznał się  

z drogą gminną w Nowym Zbrachlinie, zaniedbana przez poprzedniego wójta, chodzi o drogę, 

którą Pan Wiatrowski zaorał, która została prawnie zamieniona.  
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W 2011 r. była przejęta przez gminę i długo nic z tym nie robiono, dopiero jak Pan Wiatrowski 

zaorał drogę, mieszkańcy nie mieli przejazdu, dopiero jest awantura w gminie. 

W końcu jest, wykorytowana, co nie powinno być, wykorytowane, bo było to pole uprawne. 

Nawieziony został kamień z torów, który był z gliną i samochody ciężarowe nie mogą 

przejechać, ani nawrócić. Jak jest żużel, to uważa, że należy ją wyrównać i utwardzić.  

W budżecie jest ujęta naprawa tej drogi, jest ujęty mały jej odcinek ok. 130 m, a nie cała droga  

(biegnie ona od szosy do Pani Mirowskiej i ma ok. 260 m).  

Następna sprawa w pasie wjazdowym jest drzewo, monitowała tą sprawę do Pana Musiała, ale 

on nic z tym nie zrobił, tylko był bardzo zdziwiony. Jest tam zrobiony na dziko mostek, który się 

zarwał, zgłaszała to Pana Jankowskiego, kłamał, że został zrobiony. Mostek jest zarwany, jest to 

przy drodze powiatowej, i drzewo stoi też przy drodze powiatowej. Należy zgłosić do powiatu tą 

sprawę. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że na rok 2015 zabezpieczył kwotę 5 tys. zł na tą 

konkretną drogę w Nowym Zbrachlinie. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina, H. Szudzik – potwierdziła, że o tym wie, ale zabezpieczone jest 

tylko na 137 m, a droga ma 260 m. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – stwierdził, że nie chce spychać winy na poprzednich pracowników, ale 

pomiar tej drogi był powierzony kierownikowi Jankowskiemu, i nie będzie osądzał, bo nie ma 

do tego podstaw. Musi uzgodnić to z Panem Jankowskim jak przebiegała inwentaryzacja tej 

drogi i jakie tam są pomiary. 

Po inwentaryzacji metraż tej drogi został przekazany do działu komunalnego i konstruując 

budżet opierano się na danych, które są w Urzędzie w poszczególnych referatach. Z referatu 

komunalnego wynikło, że tam jest 137 m. Pani sołtys mówi, że jest więcej, nie umie się odnieść 

do tego, w tej chwili. Na pewno zajmie się tą drogą, gdyż jest to droga gminna, jeżeli chodzi o to 

drzewo, to wniosek zostanie złożony do powiatu 

Jeśli chodzi o mostek, to są rury betonowe, i postara się to naprawić. Jeśli chodzi o ustalenie 

długości tej drogi, to zostanie to ustalone. 

 

Poinformował, również, że sołtysi i radni muszą rozważyć stan dróg, gdyż nie należy żużla 

stosować na drogi nieubite, ponieważ się rozjeżdżą.  

W przepadku tej drogi w Nowym Zbrachlinie, ten żużel się nie nadaje, musi być tam zrobione 

podbudowa z grubego tłucznia, lub z gruzu betonowego, a później można sklinować żużlem.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o ewentualne zapytanie do wójta. 

 

Sołtys Włoszycy, E.Marciniak – poinformował, że składał wniosek o tablicę informacyjną i jej 

nie otrzymał, a w innych sołectwach się pojawiły. Stwierdził, też, że jeśli chodzi o żużel, to we 

Włoszycy – Byzie jest odcinek drogi, gdzie ten żużel by się przydał i poprawił stan drogi. 

 

Wójt Gminy, P. Kosisk – poinformował, że jeśli chodzi o miejsce składowania żużla, to będzie 

uzgodnione z sołtysami i radnymi.  

Jeśli chodzi o tablice ogłoszeniowe, to będzie odbiegał od realizacji tych tablic, które były 

zamówione w tym roku, są one nieestetyczne. Chciałby w przyszłym roku ustawić tablice 

sołeckie z herbem gminy Waganiec, takie jak to jest w ościennych gminach, jak np. w Raciążku. 

Powstały te tablice sołeckie, które powstały, chwała inicjatorom za to, że są, ale nie podoba się 

ich wykonanie. I dlatego będzie chciał iść w kierunku tych zamykanych z herbem, tych bardziej 

estetycznych. 

Zwrócił się do sołtysa Włoszycy, że jak one będą, to będzie pierwszym, który ją otrzyma. 

 

Sołtys Konstantynowa, J. Wiwatowski – poinformował, że jeśli będzie akcja odśnieżanie,  

to zgłasza, aby osoby odśnieżające skontaktowały się z sołtysem danej wsi, w celu 

pokierowania. 
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Wcześniej zdarzały się różne sytuacje z tym odśnieżaniem, z uwagi na to, że operator sprzętu nie 

znał terenu. 

 

Radna, J. Czekała – poinformował, że jak będzie taka akcja odśnieżania, to, do kogo zgłaszać 

problemy, jak będzie pilna sytuacja. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że zgłoszenia będą kierowane do Pana Musiał, Pana 

Zwierzchowskiego pracowników Urzędu i oni będą koordynować te zlecenia. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, że nie było chętnych 

do zadawania pytań, zamknął punkt 13 porządku obrad. 

  

Ad.14 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański– dokonał otwarcia punktu 14 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny, M. Kołowrocki – poinformował, że zanim zgłosi wniosek powróci do tego żużla. Byłby 

za tym, aby jak najwięcej wysypać bezpośrednio na drogę. Uzgodnić z sołtysami, z radnymi. 

Został zrobiony kawałek na próbę w Konstantynowie, i ten Pan, który wozi tą szlakę, bardzo 

ładnie rozsypuje ten materiał. 

Jest to gminna równiarka, robi to Pan Dybowski i należy go za to pochwalić. 

Uważa, że jest to robota praktycznie bez kosztowo robiona, bardzo ładnie zrobiona gminną 

równiarką, jest zrobiona droga. 

Wnosi, aby nie sypać hałdy, tylko po prostu wybrać i zrobić trzy – cztery drogi. 

Dlatego wnosi, żeby nie na pryzmę, gdyż jest taka sytuacja, że np. Pan Urbański Siutkowo jest 

na tyle operatywny, że sam sobie rozwiezie, ale 98% sołectw, będzie musiała czekać jak Pan 

wójt da pracowników do rozwiezienia. 

 

Następnie złożył wniosek o dokończenie remontu drogi gminnej N160506C w miejscowości 

Konstantynowo. 

Stwierdził, że uzasadni, dlaczego Konstantynowo- tam w Konstantynowie jak wcześniej sołtys 

powiedział są, aż cztery długie drogi. Ta droga, o której teraz mówił, brakuje tak trzech łódek 

żużla i byłaby zrobiona, jak byłyby te trzy wywrotki tej szlaki, tam na ta drogę na 

Konstantynowie. Wówczas można by było tą drogą puścić autobus szkolny, w tej chwili jeździ, 

ale po drodze wojewódzkiej przez Dąbrówkę, tj. gminą Raciążek. Aby ten autokar tam 

przejechał, to konieczne jest odśnieżanie tej drogi, nasuwa się pytanie, dlaczego mamy odśnieżać 

gminę Raciążek, jak może on jeździć gminną drogą. Skraca się czas jazdy autobusu, kierowca  

i tak się nie może wyrobić, i wtedy byłoby to ulepszeniem. 

Następna spraw, dla której dobrze byłoby tę drogę skończyć- mieszkańcy Konstantynowa, jako 

jedyni nie mają wiaty dla dzieci dojeżdżających do szkoły. Mieszkańcy chcą ze swojego 

funduszu sołeckiego postawić tą wiatę i gdyby ta droga byłaby dokończona, postawiliby ją  

w centrum swojego sołectwa, teraz wiatę postawią na końcu drogi.  

Dziecko musi przejść na koniec drogi ok. 1200 m po błocie w deszczu, po to, aby na 2-3 min. 

stanąć pod wiatą i wsiąść do autokaru. 

Ta wiatę można by było postawić w środku sołectwa, jest mieszkaniec, który daje ten grunt pod 

ta wiatę. 

 

Radna, E.Pietrus – poinformowała, że można by było zwrócić się do powiatu o pomalowanie 

pasów na jezdni, na ul. Kujawskiej, w związku z otwarciem sklepu „DINO”. Zwraca się  

z zapytaniem jak to zrobić, gdyż jest to droga powiatowa, a natężenie ruchu wzrosło, a tam 

nawet nie ma pobocza. 
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Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że pasy mogą być wytyczone od chodnika do chodnika. 

Jest to możliwe, ale należałoby się zastanowić nad lokalizacją ewentualnego, chociaż kawałka 

tego chodnika po stronie „DINO”.  

Na pewno będzie wnioskował do Zarządu Dróg Powiatowych, ale podejrzewa, że ZDP 

stwierdzi, iż nie ma na to środków finansowych. Zarząd w pierwszej kolejności realizuje drogi. 

Chodniki są na dalszym planie, ale gdyby gmina partycypowała w kosztach, trochę z funduszu 

sołeckiego i wspólnie można coś zrobić. 

 

Radny, R. Zwierzchowski – złożył wniosek, aby w Niszczewach przy posesji Pana 

Olenderskiego, zostało utworzone skrzyżowanie równorzędne. 

Wnioskował, już o tą sprawę w poprzedniej kadencji. Teraz ponawia tą sprawę w tej kadencji 

Rady Gminy. 

 

Sołtys N. Zbrachlina, H. Szudzik – złożyła wniosek o wymianę lampy na ul. Kujawskiej przed 

posesją Pani Mazurek. 

Poinformował, że już ją zgłaszała, że ona nie świeci i poprzedni Pan Wójt powiedział, że trzeba 

wymienić tą lampę. Jeżeli już wtedy powiedział, że trzeba wymienić, i trzy lata nie wymienił, to 

niestety tego nie wie jak z nią jest, być może tylko żarówkę należy wymienić. 

 

Radny, M. Misiak – zwrócił się z zapytaniem, kto obcina w naszej gminie zarośla w rowach? 

Zwrócił uwagą, że było to zgłaszane już dawno, ale od tego sadu plebańskiego byłego nikt nigdy 

nie jeździł i nie wycinał tych zarośli. 

Poinformował, że płot plebański jest w fatalnym stanie, wali się na drogę i również z tym nikt 

nic nie robi, rozumie to, że nikogo nie można zmusić, żeby sobie wyremontował płot, ale można 

zasygnalizować ten problem właścicielom. W tym płocie jest dziura, na dziurze, przechylony jest 

on na drogę i jakby było tego mało, to ok.0,5 m droga gminna spada coraz niżej, a burta zostaje 

cały czas, gdyż ta droga przez to się zwęża. Przejazd tą drogą dwóch samochodów jest 

niemożliwy, ponieważ się nie miną.  

Zawraca się z wnioskiem, aby zwrócić się do właścicieli tego płotu, aby coś z tym zrobić, 

poprawić, czy też rozebrać. 

Jakby było tego mało, to nie wycinają wzdłuż płotu zarośli. Podczas zimy i śniegu, to jest ten 

odcinek drogi bardzo zaśnieżony, śnieg tam się zatrzymuje, co utrudnia również odśnieżanie, 

gdyż fadroma przez ogrodzenie ten śnieg musi przerzucać. 

      

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że nikogo nie zmusi do pewnych działań, ale postara 

się coś z tym zrobić. 

W sprawie płotu, poinformował, że przy PlantiCo, też podjął wstępne rozmowy, ten płot też 

niczemu nie służy, straszy i nie można tam wyciąć krzaków, bo przeszkadza. 

Pan Góralski Dyrektor PlantiCo wyraził wolę, że po okresie zimowym, może wspólnie 

pracownikami gminy, pracownikami socjalnymi, jeżeli będą, to ten płot zostanie usunięty. 

Aby pracownicy gminni mogli też zadbać o ten wjazd do Wagańca. 

Pracownicy komunalni zostali poproszeni o usunięcie trawy, która wchodzi na chodnik, 

nieczystości przy krawężniku. To wszystko sukcesywnie, ale opracował nowy plan działu 

komunalnego.  

Wójt poinformował, że dział komunalny będzie miał zadania na tydzień określone przez niego, 

że w ciągu tygodnia mają wykonać pewne zadania. Stwierdził, że tego rodzaju rzeczy będą już 

teraz na bieżąco sukcesywnie zgodnie z planem realizowane, bo dotychczas tego nie było. 

Pan Kierownik działu komunalnego będzie miał organizer, każdy tydzień będzie miał rozpisany 

na dane zadanie i będzie, co tygodniowo rozliczany z realizacji tych zadań.  

 

Pan Arkadiusz Najder (mieszkaniec gminy) – zwrócił się z zapytaniem, kiedy w Wagańcu 

(bloki), w końcu powstanie świetlica. Jest XXI wiek, jest kanalizacja i inne rzeczy, a mieszkańcy 

Wagańca nie mają gdzie zrobić zebrania. Niedługo będą wybory sołeckie i mieszkańcy nie będą 

mieli gdzie się spotkać. Sprzedano z tyłu bloków kotłownia 109 tys. zł, to może tą kwotę 

przeznaczyć na postawienie świetlicy.  
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Tam mieszkańcy chcieli zrobić świetlicę, był świetny projekt, ale niestety to sprzedano. Szkoda, 

że gmina z mieszkańcami tego nie uzgodniła, może mieszkańcy mieli jakiś pomysł na 

zagospodarowanie tego terenu. 

Mieszkańcy chcieli zrobić Mikołajki, ale nie mieli gdzie? Pod blokiem na powietrzu? 

Nie ma takiego miejsca w XXI w, że młodzież nie może w tenisa pograć. W innych sołectwach 

są takie świetlice, jeżeli już te pieniądze zostały rozdysponowane, to jest lokal po dawnym Barze 

„Koziołek”. 

Stwierdził, że najgorsze jest to, że ktoś sprzedaje majątek, po co sprzedawać majątek gminny, 

jak można go wykorzystać. 

Wystarczyło zrobić z mieszkańcami zebranie i może ktoś miałby dobry pomysł.  Mieszkańcy 

mieli wiele pomysłów, świetlica, ściana wspinaczkowa itd.  

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o sprzedaż majątku komunalnego, to 

ten pomysł do końca też mu się nie podobał Niestety transakcja została sfinalizowane za 

poprzedniej władzy za poprzedniej również Rady Gminy. 

Był też wówczas radnym, może i jego wina, że w tym względzie powinni coś więcej zrobić. 

Pojawił się oferent, który zaoferował taką kwotę, a nie inną. Oczywiście można teraz 

dyskutować, czy dobrze, czy źle. 

Nawiązując do braku świetlic, to wyszedł z inicjatywą adaptacji budynku administracyjno – 

mieszkaniowego po byłym WPOZH Ariany na mieszkania socjalne. 

Według wstępnych ustaleń będzie tam zlokalizowane 14 mieszkań. 

Projekt już jest wstępnie zaakceptowany oraz świetlica, która byłaby świetlicą dla mieszkańców 

min. Ariany, Kaźmierzyn, Józefowo. Rozumie, że jest problem na osiedlu w Wagańcu. 

Stwierdził, że była tam na miejscu stołówka, też to zostało sprzedane. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – poinformował, że właścicielem było PlaniCo. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – rozumie to, ale mieszkańcy mogli podjąć inicjatywę. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – stwierdził, że mieszkańcy nie mieli funduszy, aby to 

kupić, nikt z prywatnych środków finansowych na teki cel nie wyłoży. 

 

Wójt Gminy, P.Kosik – poinformował, że chodzi tu o podjęcie inicjatywy, a nie przerzucanie 

się obowiązkami. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – jeżeli chodzi o majątek gminy, to stwierdził, ze nie 

można takich błędów więcej popełniać, jest była szkoła w Sierzchowie, niech ona będzie do 

końca własnością gminy. 

Sam ma kilka pomysłów na zagospodarowanie tej szkoły. A ta dawna kotłownia, to ręce 

opadają, była przy samym osiedlu. 

Jest fundusz sołecki, ok. 20 tys. zł i nie można nic z tym zrobić, bo to jest wspólnota, teren 

prywatny, nawet mieszkańcy chodników za te środki finansowe nie mogą zrobić, jest problem. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o teren to już można, są instrumenty 

prawne, które zezwalają na wydawania pieniędzy sołeckich na terenie sołectwa. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – zwrócił się z zapytaniem, co z ta kwotą ze sprzedaży 

kotłowni? 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że wszelkiego rodzaju aktywa, które pochodzą ze 

sprzedaży nieruchomości wchodzą w nadwyżkę budżetową, czyli praktycznie są i praktycznie 

ich nie ma, bo ta nadwyżka min. przyczyniła się do tworzenia i spięcia projektu budżetu gminy. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – poinformował, że nowa władza powinna pomyśleć  

o Wagańcu. Bo to jest tak, że mieszkańcy mają płacić podatki i chodzić na wybory i nic więcej.  

 



str. 31 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, ze należy dać mu szansę, gdyż m-c czasu sprawuje 

urząd. Poinformował, że ok. 6 lat mieszkał w blokach i ma na względzie nie tylko mieszkańców 

byłego SHRO, ale ma na względzie wszystkich mieszkańców, dlatego tutaj też Pan Bróżek 

apelował o to, że nie mają świetlicy. Były pomysły, aby na miejscu tej świetlicy zrobić 

mieszkania, nie zgodził się na to będzie wydzielona świetlica mała, ale będzie. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – poinformował, że jest dużo społeczników na terenie 

Wagańca, którzy by chcieli realizować swoje pomysły, ale nie mają gdzie, nawet Mikołajek nie 

mieli gdzie zrobić. 

 

Pani Chyda Bojenko (mieszkaniec gminy) - zwróciła się z zapytaniem, o ten budynek po 

dworcu PKP, który tutaj stoi, to on należy do PKP. 

PKP teraz ma taką akcję od paru lat dawania takich nieruchomości na rzecz Gminy. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że tam mieszkają cztery rodziny, należy zastanowić się 

czy gminę stać na to, aby wziąć na swoje barki utrzymanie tego obiektu. 

Poinformował, że były lokal po barze „Koziołek” w planach wójta jest umiejscowienie siłowni, 

dla młodzieży, ale to są tylko plany. 

Stwierdził, że na jego ręce wpłynął wniosek Pani Kulińskiej Klub „Mimoza” o utworzenie tam 

świetlicy, na miejsce spotkań, na różnego rodzaju występy. 

Poinformował, również, że nastąpiła realizacja projektu zagospodarowania całej przestrzeni po 

byłym Grene. W dniu dzisiejszym jest tam wylewana posadzka w systemie maszynowym. 

Będzie tam sala trzy razy większa niż ta obecnie, będzie tam zaplecze kuchenne, będą tam dwie 

toalety. Będzie tam również szatnia, będą tam dwa pomieszczenia biurowe.  

Wszelkiego rodzaju spotkania, sesje, na które mogą przychodzić mieszkańcy, ale jest problem, 

obecnie gdzie ten mieszkaniec ma usiąść. Dlatego jest tam adoptowana duża sala podjęte zostały 

działania najprawdopodobniej w przyszłym roku już będzie otwarte. 

Będzie łącznik, który połączy Urząd poprzez obecną kasę z nowym pomieszczeniem.  

Jeżeli chodzi o pomieszczenia po Koziołku, to są pomysły, ale należy to przedyskutować  

z sołtysami, Radą Gminy. 

 

Pan A. Najder (mieszkaniec gminy) – poinformował, że z mieszkańcami też. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że należy pamiętać, że przedstawicielami mieszkańców 

jest sołtys i radny. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański - poinformował, że musi opuścić obrady, to przekazuje 

prowadzenie obrad Pani Patrycji Butlewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – zwróciła się z zapytaniem, czy są jeszcze wnioski? 

 

Sołtys Śliwkowa, J. Lasota – złożyła wniosek o zabezpieczenie rowu, pobocza przy posesji 

Pani Roszko w m.Śliwkowo. Jest tam bardzo niebezpiecznie, była tam również kolizja. 

 

Radna, J. Michalska – poinformowała, że zgłaszała żużel, ale nadal jest problem, jeszcze  

z drogą Wiktoryn – Niszczewy. 

Tematem ruch samochodów jest skierowany przez Michalin, ponieważ ta droga do szkoły jest 

zniszczona i są same wyrwy- dziury. I w Michalinie mieszkańcy cieszyli się z drogi, ale niestety 

teraz ta droga tez się sypie, bo zwiększyło się natężenie ruchu przez tamtą drogę. 

 

Składa wniosek o utwardzenie drogi ferezowiną od Szkoły Podstawowej w Niszczewach  

w kierunku Wiktoryna – trudności z przejazdem wyrwy w drodze. 

 

Radna, J. Czekała – złożyła wniosek o niewyłączanie oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Sierzchowo w godzinach nocnych. Zdarzają się tam kradzieże coraz częściej. Jest to droga po 

remoncie i w godzinach nocnych zdarzają się tam wyścigi samochodowe. 
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Radny, R. Zwierzchowski – zgodził się z Panią Czekała i złożył wniosek o nie wyłączanie 

oświetlenia ulicznego na całej gminie. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że w projekcie budżetu, który został już przygotowany 

nie ma zabezpieczonych środków finansowych na zwiększenie czasu pracy lamp ulicznych. 

Ale może obiecać wszystkim radnym, że od przyszłego roku w okresie zimowym będzie czas 

pracy wydłużony o 1 godz. A docelowo za 2-3 lata będą paliły się przez całą noc, chce do tego 

doprowadzić, tu wszystko chodzi o środki finansowe. Może wydłużyć, ale to są duże koszty. 

 

Radny R. Zwierzchowski – zaproponował, żeby zapalały się o godz. 20
00

, czy 21
00

 – wówczas 

całą noc mogłyby się palić. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że należy mieć na uwadze również to, że w okresie zimowym 

pora wieczorowa zaczyna się od godz. 16
00. 

I od godz. 16
00

 do 20
00

 jest bardzo duży ruch na 

terenie gminy, gdy mieszkańcy wracają z pracy. Może być tak, że będą się paliły o  20
00

 , ale 

jakie będzie wówczas odebranie przez społeczeństwo. 

Obecnie społeczeństwo jest przyzwyczajone do tego, że te lampy gasły. 

Poinformował, że w przyszłorocznym budżecie znajdzie środki finansowe na wydłużenie czasu 

pracy lamp w okresie zimowym, od godziny do dwóch godzin.  

Stwierdził, że docelowo za 2-3 lata chciałby wprowadzić ten okres całorocznego oświetlenia 

lamp, chciałby to zrealizować już za 2 lata. Jednak prosi o czas, gdyż obecnie na to nie ma 

środków finansowych. Wówczas jak zaczną spływać pieniądze, z inwestycji elektrowni 

wiatrowej – Sierzchowo, to wówczas będą środki finansowe. Te wiatraki już stoją tylko czeka na 

złożenie deklaracji i spływające środki finansowe. Niewykluczone, że już w przyszłym roku 

lampy będą się paliły całą noc, ale prosi o czas. 

 

Radna, J. Czekała – zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość, aby np. tak jak jest  

w Sierzchowie w centrum, czy jest możliwość, aby te lampy się paliły przez całą noc? 

Chodzi tu tylko o to chuligaństwo, gdyż tam jest bardzo niebezpiecznie, chociaż te 3 lamy. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – stwierdził, że istnieje taka możliwość, również radny Bróżek się 

zwracał z zapytaniem o te newralgiczne miejsca, w danych miejscowościach. Poinformował, że 

można, ale to się wiąże z nowym sterowaniem, który miał być zamontowany na danej lampie, 

które to sterowanie będzie obsługiwało tylko tą lampę, tylko gaszenie i zaplanowanie tylko tej 

jednaj lampy. 

Jednak uważa, że należy poczekać ten rok czasu i będzie to taniej, gdyż teraz są żarówki sodowe, 

te lampy paliły się będą cały rok wszędzie. Urządzenie sterujące, wynoszą ok. 2-3 tys. zł. i takie 

urządzenie do każdej lampy. 

 

Radna, J. Czekała – zwróciła się z zapytaniem, czy można jak powtórzy się sytuacja  

w Sierzchowie odnośnie wandalizmu, czy można przedzwonić do Urzędu o zapalanie tych lamp 

przez 3 dni na weekend. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że jest to do zrealizowania. 

 

Radny, M. Kołowrocki – zwrócił się do wójta, aby poczynił starania odnośnie tej szkoły  

w Sierzchowie, jej zagospodarowania. W poprzedniej kadencji były próby, aby ją przekazać,  

o mały włos im się udało, ale wyszło, jak wyszło. Może należałoby spróbować jeszcze raz, jest 

nowy dyrektor zakładu, osoba, która miała chęć to doprowadzić do końca.  

 

Wójt Gminy, P. Kosik – stwierdził, że jest tu ta rozbieżność interesów, przed chwilą, na tej sali 

Pan Najder mówił, aby absolutnie nie przekazywać majątku gminy innym podmiotom. 

Dlatego należy znaleźć rozwiązanie. Uważa, że jest to dobry pomysł. Jednak nie wie czy powiat 

chciałby jeszcze raz podejść do tego tematu. 

Stwierdził, że ma również pomysł na zagospodarowanie tego majątku, ale również to się wiąże  

z funduszami unijnymi.  



str. 33 

 

Jednak nie jest wiadomo na dzień dzisiejszy, na jakie obszary będzie przeznaczony. Chciałby się 

asekurować projektami budowlanymi na drogi, że gdy wejdą fundusze na drogi, to będzie to już 

zrobione. 

Poinformował, że są pomysły na zagospodarowanie tego terenu, razem z Panią Patrycją 

Butlewską, i radnym powiatowym Panem Maciejem Włochem. Uważa, że można coś ciekawego 

zrobić. Jeżeli będą dobre fundusze i poczynione zostaną prace, to nie będzie konieczności 

przekazywać tego powiatowi, i można to samemu zrobić. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy P. Butlewska – poinformowała, że należy tu poczekać, 

gdyż pierwsze pieniądze będą w 2016 r. i wówczas będzie można ciekawe pomysły zrealizować. 

 

Radny, M. Kołowrocki – poinformował, że nie ma już na sali Pana Najder, ale może ktoś mu 

przekaże. Dobrze, że upomina się o świetlicę w Wagańcu, u niego w Brudnowie też chcą 

mieszkańcy świetlicę, i uważa, że jest to dobry pomysł. Tylko, że mieć świetlicę, to trzeba ją 

utrzymać i trzeba tutaj do nowych radnych się zwrócić, jeżeli nie ma pieniędzy, aby zrobić 100m 

drogi, aby autokar szkolny mógł dowieźć dzieci do szkoły. 

A w każdej miejscowości będzie się robić świetlicę, nie jest przeciwny temu, ale trzeba 

zauważyć, co jest ważniejsze. 

I tu na tej sali wnosi o 3 wywrotki żużla, a tu radny mówi, że jest to za dużo. 

A tutaj mieszkańcy wnoszą o świetlicę, rozumie to. Można powiedzieć, że mają praktycznie 

wszystko, i tylko brakuje im tylko świetlicy. 

Ale trzeba popatrzeć na te sołectwa, które są oddalone od Centrum, gdzie nie mogą do Kościoła 

lub szkoły dojechać. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że tutaj analogiczna sytuacja ma się, jeśli chodzi  

o budowę środowiskowej hali sportowej w m. Zbrachlin. Prędzej czy później przyjdzie zmierzyć 

się z tym tematem, ponieważ istnieje możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu, jest to 

ok.700 tys. z ł, ale np. na rok 2016 na ten cel jest przeznaczone 450 tys. zł, na 2017 r. 950 tys. zł, 

a na 2018 r. 1mln 100 tys. zł. Razem to 2.500.000 zł. 

I tutaj jest tez ważny cel, mieć taką halę sportową, ale jednak jak powiedział radny trzeba ją 

utrzymać, załatwić przynajmniej 3 pracowników na cały etat, aby ich zatrudnić. 

Przykładem jest hala sportowa w Ciechocinku, co się z nią dzieje.  

Jest super inwestycja Gmina się szczyci, ale niestety ta inwestycja przynosi same straty dla 

budżetu miasta. Hala stoi pusta. Ciechocinek jest bogatszą gminą od Wagańca, a i tak nie w pełni 

wykorzystuje tego typu obiekty. 

Uważa, że dobrze mieć tego typu inwestycje, ale jak mówi radny, w pierwszej kolejności drogi, 

oświetlenie, mniejsze świetlice, remizy, a dopiero później budowanie hali sportowej. Oczywiście 

to pozostanie na dalsze dyskusje posiedzeń sesji. 

Ale analogicznie jest sytuacja, jeżeli chodzi o świetlicę, czyli należy zaadoptować pomieszczenie 

w m.Ariany. Jeżeli trzeba zaadoptować pomieszczenie w Arianach, to rozumie jest miejsce 

adaptacja niewiele kosztuje, ale wybudowanie czegoś od podstaw, to są już horrendalne koszty. 

Należy zrealizować najpierw priorytety związane z podstawowymi potrzebami mieszkańców, 

czyli chodzi o komunikację oświatową, a później pozostałe. 

 

Radny, W. Stefański – zwrócił się z zapytaniem, czy zostaną zakończone prace na drodze  

we Włoszycy? 

W ostatnich dniach ruszyły tam prace na drodze, została przywieziona jedna przyczepa i na tym 

koniec, co będzie dalej z tą drogą? Jest tam dziura na dziurze, a jest to trasa autokaru szkolnego. 

 

Wójt Gminy, P. Kosik – poinformował, że rozmawiał z Panem Jawroskim Prezesem OSP 

Włoszyca, który również monitował tą sprawę. Dzwonił do Pana Zwierzchowskiego, dlaczego 

nie łata dziur, otrzymał odpowiedź, że czyści, kanalizę. 

Niestety jest duże utrapienie z niekutrymi mieszkańcami, którzy nieodpowiedzialnie korzystają  

z kanalizacji. 

Droga jest ujęta w pracach naprawczych i jak skończą pracownicy te prace, to od Bertowa od 

przejazdu kolejowego w stronę spalonego sklepu mają załatać frezowiną wszystkie dziury. 
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Poinformował, że jeździ raz na tydzień po całej gminie i widział tą drogę, będzie ona 

naprawiana. 

 

Radny, J. Urbański – poruszył sprawę rowu w Zbrachlinie, że należałoby pomyśleć, aby ten 

rów przy Panu Biernackim zakryć i zrobić ten chodnik w kierunku figurki. Dzieci chodzą tą 

jezdnią ten rów jest głęboki, to jest ok.1,20 m długości. 

 

Wójt Gminy P. Kosik – stwierdził, że został ogłoszony przetarg i należy poczekać na 

zgłoszenie się oferentów. Jest to zadanie na zagospodarowanie całego placu przy orliku. Być 

może nie zgłoszą się oferenci, bo jest okres zimowy, ale razem z zastępcą wójta był w Urzędzie 

Marszałkowskim, aby przedłużyć ten termin do marca i czeka się na warunki pogodowe. 

Jeżeli będą warunki na to, to firma wchodzi i przez 2 miesiące powinna to zrobić. 

Ale jeżeli nie zrobi się tutaj inwestycji tj. utwardzenie placu przy Orliku plus ten pas przy Panu 

Biernackim. 

Jeżeli nawet nie zrobi się tego z dotacji, gdyż w budżecie gminy 103 tys. z i z dotacji 175 tys. zł. 

Jeśli nie dotrzyma się warunków umowy, nie zrealizuje się tego z dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego, to liczył, że jest możliwe, że metodą gospodarczą, to uda się zrobić za 150 

tys. zł z mniejszymi firmami w wyniku przetargu z dużo mniejszymi stawkami. Cała kwota 

inwestycji opiewa 280 tys. zł. 

Przypomniał sytuację chodnika powiatowego, ile kosztowało z przetargu założenie m
2 

chodnika. 

Leży mu to na uwadze, gdyż jest to ciąg ścieżki rowerowej, parkują tam rodzice przywożący 

dzieci do szkoły. Jest to priorytet, jeśli chodzi o 2015 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – w związku z wyczerpaniem dyskusji i zgłaszanych 

wniosków, zamknęła listę wniosków. 

 

Radny, M. Kołowrocki – złożył wniosek o ich przegłosowanie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – na wniosek radnego Kołowrockiego poddała 

zgłoszone wnioski na II sesji Rady Gminy pod głosowanie: 

 

Wnioski z II sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 29 grudnia 2014 roku: 

1. Radny Mieczysław Kołowrocki – wnioskuje o dokończenie remontu drogi Nr 160506 C 

w miejscowości Konstantynowo – dostarczenie trzech wywrotek żużla i pomoc przy jej 

wyrównaniu.  

 

2. Radny Radosław Zwierzchowski – złożył wniosek, aby zwrócić się do Powiatu 

Aleksandrowskiego o zmianę skrzyżowania na równorzędne przy posesji Pana 

Olenderskiego w miejscowości Niszczewy – droga powiatowa. 

 

3. Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – złożyła wniosek o wymianę lampy 

oświetleniowej przy ul. Kujawskiej w Wagańcu przed posesją Pani Mazurek – sprawa do 

wyjaśnienia wymiana, czy naprawa. 

 

4. Radny Marcin Misiak – wniosek o zwrócenie się do właściciela ogrodzenia wzdłuż sadu 

plebańskiego o wycięcie zarośli wzdłuż ogrodzenia, poprawienie jego stanu ( pochylony 

na drogę) i uporządkowanie tego terenu z uwagi na zwężenie drogi i trudności  

z przejazdem. 

 

5. Sołtys Śliwkowa Jadwiga Lasota – wniosek o zabezpieczenie rowu, pobocza przy posesji 

Pani Roszko w miejscowości Śliwkowo – barierki. 

 

6. Radna Jadwiga Michalska – złożyła wniosek o utwardzenie drogi ferezowiną od Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach w kierunku Wiktoryna – trudności z przejazdem wyrwy  

w drodze. 
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7. Radna Jadwiga Czekała – wnioskuje o niewyłączanie oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Sierzchowo w godzina nocnych- z uwagi na wandalizm i kradzieże. 

 

8. Radny Radosław Zwierzchowski – złożył wniosek o niewłączanie oświetlenia ulicznego 

we wszystkich sołectwach na terenie gminy Waganiec. 

 

9. Radna Jadwiga Czekała – ponowiła wniosek, jeżeli nie ma możliwości włączenia całego 

oświetlenia, to, chociaż 3 lampy w centrum Sierzchowa, z uwagi na częste kradzieże. 

 

10. Radny Wacław Stefański – złożył wniosek o dokończenie utwardzenia drogi  

w miejscowości Włoszyca – z uwagi na trasę autokaru szkolnego. 

 

11. Sołtys Jerzy Urbański – wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  

o zakrycie rowu w Zbrachlinie od szkoły do figurki wzdłuż boiska „Orlik” – z uwagi na 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Zbrachlinie. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie („za” 13 głosów, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła do realizacji wnioski z II sesji, z dnia  

29 grudnia 2014 roku.  

 

Ad.15 

Zamknięcie II Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – przeszła do punktu 9 porządku obrad tj. 

zamknięcie obrad II sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – poinformowała, że w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad II sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 29 grudnia 

2014 r. – godz. 15
10 

 
Protokołowała:                                                                                         Wiceprzewodnicząca  

                                                                                                                          Rady Gminy 

                                                                                                                      Patrycja Butlewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


