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Protokół Nr XII/2016 

z dwunastej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XII sesję VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec zwołaną na dzień 29 kwietnia 2016 r. – godz.10
00

. 

Następnie powitał wszystkich radnych, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, Skarbnika Gminy 

– Danutę Roszko, kierowników organizacyjnych jednostek, sołtysów i zaproszonych gości. 

Lista obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Poinformował, że radni zostali poinformowani o nieobecności Wójta Gminy Piotra Kosik na 

obradach, stwierdził, że wyjaśni pozostałym, gdyż sesja Rady Gminy miała być w innym 

terminie, dużo wcześniej Wójt dzisiejszy dzień miał zaplanowany, z tego też powodu Wójt na 

obecnej sesji Rady Gminy jest nieobecny. Zastępca Wójta Arkadiusz Żak na ewentualne 

zapytania będzie udzielał odpowiedzi. 

 

Następnie poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na 

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, 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 XII sesji został 

radnym doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 22 kwietnia  

2016 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.  

o samorządzie gminnym i przekazanych pod obrady Rady Gminy, które zostały przesłane 

wraz z zaproszeniem na obrady. 

Poinformował również, że w zawiadomieniu o sesji, jeżeli chodzi o podstawę prawną 

zawiadomienia, to w miesiącu kwietniu ukazał się tekst jednolity ustawy o samorządzie 

gminnym, dlatego w drugim akapicie, jako podstawa prawna będzie „tekst jednolity Dz. U.  

z 2016 r. poz.446.” 

Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do proponowanego porządku obrad? 

 

Brak propozycji z sali.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, kto jest za tym, aby przyjąć 

porządek obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

Waganiec na lata 2016 -2021. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 r. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywna Jesień" w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/93/2016 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wagańcu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy 

Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Interpelacje radnych i zapytania. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie XII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

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

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

przyjęcie protokołu XI sesji VII kadencji Rady Gminy.  
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Poinformował, że projekt protokołu z XI sesji odbytej w dniu 31 marca 2016 r. był wyłożony 

do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w celu umożliwienia wszystkim 

radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią, do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione 

poprawki, ani uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu z XI 

sesji bez czytania.  

Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 

Następnie w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 

protokołu z XI sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła protokół z XI sesji VII kadencji Rady Gminy,  

bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostały sporządzone.  

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

„wybór sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 

Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Butlewskiej. 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – wyraziła zgodę. 

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 XII sesji Rady 

Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Patrycję Butlewską. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na sekretarza obrad 

Wiceprzewodnicząca Rady Panią Patrycję Butlewską. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poprosił o udzielenie głosu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu zastępcy wójta. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że w związku z tym, że nie ma Wójta 

Gminy, jak również w związku z tym, że w dniu dzisiejszym odchodzi jeden z pracowników, 

jest to informatyk, konieczne są do przeprowadzenia wszystkie formalności organizacyjne, 

aby to zakończyć w godzinach pracy. Dlatego poprosił obecnych na sali, aby ograniczyć 

wszelkie dyskusje, wnioski, czy interpelacje, czy też zapytania do niezbędnego minimum, aby 

sprawnie można tą sesję przeprowadzić. 
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Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.  

 

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

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2016 rok, przedstawił projekt uchwały – stanowi ona załącznik Nr 2 do 

protokołu. 

Poinformował, że na sali obecna jest Pani Marta Ziółkowska – Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej, projekt uchwały radni 

otrzymali w przesłanych materiałach, otwiera dyskusję.  

 

Udzieli głosu Pani Pełnomocnik i poprosił o przedstawienie informacji nt. tych zmian do 

projektu uchwały, dlaczego te zmiany zostały wprowadzone?  

 

Pani M. Ziółkowska Pełnomocnik ds. RPA i PS – poinformowała, że zmiany dotyczą 

kwestii finansowej programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zmieniona jest kwota, z uwagi 

na to, że wpłynęły świadczenia wyższe ze sprzedaży ze sklepów z terenu gminy i dlatego jest 

wyższa kwota o 15 tys. zł, i zmieniona jest kwota, tj. pozostały środki z zeszłego roku, które 

nie zostały wykorzystane i przechodzą na ten rok, tj. 22 tys. zł. Kwota zwiększenia będzie 

37.513,36 zł. 

 

Brak dyskusji z sali.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję nad tym punktem i przeszedł do 

głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 

grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/103/2016 w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.6  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016 -2021. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec 

na lata 2016 -2021.  

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016 -2021 – stanowi on zał. Nr 4 do protokołu. 
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Otworzył dyskusję.  

 

Radni nie podjęli dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 

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

2016 -2021. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/104/2016 w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok, poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały. 

Poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

Pani Skarbnik D.Roszko – przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. W związku z tym, że między 

okresem, gdy radni otrzymali zawiadomienia, a sesją w dniu dzisiejszym wpłynęły 

zawiadomienie do gminy o zmianach w budżecie gminy, te zmiany zostały naniesione i został 

radnym wyłożony II projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

 

Dochody 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego dokonano następujących zmian: zwiększono o 227.000,22 zł  

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zwiększono o 3.744,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (różnica za 2015 r.  

i I kw. 2016 r.), zwiększono o 9.755,00 zł na wychowanie przedszkolne, zwiększono  

o 1.006,62 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zwiększono 

o 31.893,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz 

zasiłków stałych 2.514,00 zł, zwiększono o 6.670,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego 

gminie przez administrację wyborczą.  

 

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 

dokonano korekty wcześniej przyjętych wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zwiększając o kwotę 5.935,00 zł.  Również dokonano korekty części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok bieżący.  
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Ostateczna kwota dla naszej gminy, wynikająca z ustawy budżetowej została zmniejszona  

o 89.013,00 zł.  

Na podstawie promesy z dnia 30 marca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji do wysokości 64.124,00 zł na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Waganiec”.  

 

Zwiększono o 230.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku  

od nieruchomości. Podstawę stanowi korekta deklaracji złożona przez jednego z podatników.  

Również zwiększono o 15.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania od mieszkańców 

zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z wnioskami Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych zwiększono 

planowane do pozyskania kwoty z tytułu tzw. rozliczeń z lat ubiegłych na łączną kwotę 

5.200,00 zł oraz o 3.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Przedszkole  

w Zbrachlinie z tytułu opłat za dodatkowe zajęcia.  Dokonano ponadto zmiany klasyfikacji 

budżetowej dla wpływów pozyskiwanych z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

 

W związku z dokonaną w dniu 12 kwietnia 2016 r. zmianą szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych zmieniono zastosowany dotychczas rozdz. 85295, paragraf 2010 na rozdział 

85211, paragraf 2060 w przypadku realizowanych świadczeń wychowawczych na kwotę 

1.269.765,00 zł.  

 

Wydatki  

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych (222.549,24 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania  

w sprawie jego zwrotu (4.450,98 zł).  

 

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Stacji 

Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie wraz z pochodnymi zwiększono o 3.080,00 zł, 

natomiast zmniejszono o 100, 00 zł kwoty na szkolenia pracowników.    

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup urządzeń alarmowych na Stacji.  

 

W związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego zagwarantowano kwotę 

25.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi 

gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”, które będzie realizowane w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

Zrealizowano wniosek sołectwa Waganiec, dokonując zmian w ramach środków Funduszu 

Sołeckiego. Kwotę 3.200,00 zł przemieszczono z usług do zakupu materiałów w ramach 

planowanego remontu chodnika.   

Sołectwo Plebanka wniosło w dniu 06 kwietnia 2016 r. o zwiększenie o 790, 00 zł środków 

na remont chodnika. Zrezygnowano z zakupu lustra drogowego za kwotę 1.500,00 zł. 

Zaplanowano do realizacji nowe zadanie dot. budowy chodnika w ciągu ulicy Słonecznej za 

kwotę 3.180,00 zł.  
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Zwiększono o 20.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów rozgraniczenia dróg, wykonania 

projektów w ramach planowanej budowy dróg oraz o 10.000,00 zł, środki na opłacenie usług 

wykonywanych na gminnych drogach.  

Zmniejszono o 130.000,00 zł kwoty zaplanowane na rozpoczęcie budowy ścieżek 

rowerowych na terenie naszej gminy. 

 

Na opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontu budynku przy ul. Słonecznej 12  

w Plebance przeznaczono 500, 00 zł, natomiast budynków komunalnych przy ulicy 

Dworcowej w Wagańcu kwotę 10.244,06 zł (dotyczy remontu pomieszczeń GOPS). 

Zmniejszono natomiast o 2.800,00 zł środki na zakup materiałów do remontu innych 

obiektów komunalnych.  

Zwiększono o 4.195,00 zł środki na opłacenie kosztów regulacji mienia komunalnego, aktów 

notarialnych obejmujących darowizny gruntów na rzecz Gminy.  

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania 

inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano 

kwotę 20.000,00 zł.  

 

Na opłacenie kosztów przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2025 roku oraz 

Strategii Rozwoju Gminy Waganiec wyłożono dodatkowe 30.000,00 zł.  

W związku z koniecznością dokonania aktualizacji studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy należy wyasygnować kwotę 5.000,00 zł.  

 

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, 

pracowników gospodarczych, pracowników robót publicznych, osób zatrudnionych po 

odbytym stażu wraz z pochodnymi zmniejszono o 11.985,00 zł, również zmniejszono środki 

zaplanowane na opłacenie kosztów rozmów telefonicznych o 1.734,00 zł.  

W dniu 24 marca 2016 r. sołectwo Szpitalka złożyło wniosek o zmiany w Funduszu 

Sołeckim. Zmniejszono o 2.000,00 zł środki na organizację spotkania promującego gminę, 

zwiększając na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. 

Na opłacenie kosztów zakupu dodatkowych tablic sołeckich przeznaczono 10.000,00 zł. 

Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w kwocie 3.744,00 zł przeznaczono na opłacenie 

usług w ramach zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, 

udostępniania danych i dowodów osobistych, dodatkowo urealniono ustalony poprzednio plan 

zadań zleconych.  

Kwotę 8.500,00 zł przewidzianą na zakup strojów dla grupy tanecznej występującej wraz                   

z orkiestrą działającą przy Zarządzie Gminnym OSP przemieszczono z poz. zakup materiałów 

do zakupu usług.  

 

Kwotę 6.670,00 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na pokrycie kosztów 

zakupu przezroczystych urn wyborczych.    

 

Na zakup materiałów koniecznych do remontu pomieszczeń remizy OSP w Zbrachlinie 

przewidziano kwotę 5.000,00 zł. Również kwotę 5.000,00 zł przeznaczono dla Jednostki OSP            

z Sierzchowa na opłacenie remontu podłogi w remizie. 

Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Jednostki OSP z Plebanki            

i Włoszycy na kwotę 806,00 zł.  

 

Zrealizowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie przeznaczając 

kwotę 25.000,00 zł na wykonanie gruntownego remontu szkolnego korytarza na pierwszym 

piętrze wraz z klatką schodową.  
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Kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na dokończenie remontu dachu na budynku sali 

gimnastycznej i łączniku Zespołu Szkół w Zbrachlinie.  

Kwotę 4.430,00 zł zaplanowano na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego oraz prace 

remontowe w stołówce szkolnej w Niszczewach.  

Zrealizowano wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

dokonując przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na kwotę 750, 00 zł.  

  

W związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przeanalizowano 

plany finansowe placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Szkół.  

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

zmniejszono środki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu opału na kwotę 

69.510,00 zł.  

Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r. wskazał kwotę 

39.199,00 zł, o którą można zmniejszyć plany finansowe w zakresie również płac  

i pochodnych.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach po przeanalizowaniu budżetu 

zaproponowała zmniejszenia na kwotę 4.555,00 zł.  

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wskazała oszczędności na kwotę 4.840,00 zł, jednocześnie 

wniosła w zwiększenie budżetu o 17.595,00 zł w związku ze zmianami kadrowymi, 

podwyżką wynagrodzeń i zatrudnieniem osoby skierowanej przez Urząd Pracy po odbytym 

stażu.  

Na podstawie otrzymanej tzw. metryczki subwencji oświatowej oraz kalkulacji części 

oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, urealniono kwoty umieszczone  

w budżetach poszczególnych szkół na zrealizowanie tych zadań. Poczyniono zmiany na 

kwotę 18.345,00 zł. 

   

W związku z uznaniem części kosztów realizowanego w 2011 r. projektu „Lepszy START – 

lepsza przyszłość” za niekwalifikowalne należy dokonać zwrotu kwoty 1.734,00 zł.  

 

Kwotę 22.513,36 zł nie wydatkowaną w 2015 roku na realizację Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku 

bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększając 

dodatkowo o 15.000,00 zł.  

  

Środki  otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych            

w wysokości 31.893,00 zł, zasiłków stałych 2.514,00 zł oraz dodatków energetycznych wraz                  

z kosztami obsługi zadania w kwocie 1.006,62 zł.  

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 

kwietnia 2016 r. zwiększając o 8.767,00 zł kwoty potrzebne na opłacenie kosztów pobytu 

podopiecznego Ośrodka w domu dla bezdomnych lub schronisku. Na pokrycie części 

kosztów zmniejszono środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracowników Ośrodka o 817, 00 zł.  

 

W związku z dokonaną zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej zmieniono zastosowany 

dotychczas rozdz. 85295 na rozdział 85211 w przypadku realizowanych świadczeń 

wychowawczych na kwotę 1.269.765,00 zł. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia 

środków na kwotę 500, 00 zł. 

   

Kwotę 64.124,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport                  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. 
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Zabezpieczono kwotę 2.367,00 zł na opłacenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie 

wymaganego w 2014 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 

odpadów komunalnych.      

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce wraz z pochodnymi oraz ewentualnymi ekwiwalentami 

za niewykorzystany urlop, nagrodą jubileuszową oraz odprawami zwiększono o 21.610,00 zł.  

Zmniejszono natomiast o 2.270,00 zł środki dla pracowników obsługujących system 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o 725,00 zł kwoty na opłacenie podatku od 

środków transportowych. 

Zrealizowano wniosek sołectwa Michalin, dokonując zmian w ramach środków Funduszu 

Sołeckiego. Zrezygnowano z zakupu lampy do oświetlenia drogi, przekazując kwotę 750,00 

zł na zakup dodatkowego materiału do remontu dróg.  

Sołectwo Konstantynowo we wniosku złożonym w dniu 31 marca 2016 r. wniosło  

o zwiększenie o 523,65 zł środków na zakup lampy oświetleniowej, zmniejszając kwoty na 

organizację spotkania promującego gminę.  

Sołectwo Plebanka wniosło w dniu 06 kwietnia 2016 r. o zmniejszenie o 470,00 zł środków 

na dokonanie nasadzeń drzew i krzewów.  

Sołectwo Waganiec Osiedle wniosło o zmniejszenie o 13.498,65 zł kwot planowanych na 

budowę linii oświetlenia ulicznego, przeznaczając na przełożenie chodnika przy  

ul. Kujawskiej wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Dworcowej.  

Zwiększono o 2.000,00 zł kwoty na zakup lamp oświetlenia drogowego, natomiast  

o  5.000,00 zł na wykonanie dodatkowych nasadzeń na istniejących terenach rekreacyjnych. 

Kwota zaplanowana na opłacenie kosztów wykonania 19 szt. przydomowych oczyszczalni 

ścieków okazała się niewystarczająca, należy zwiększyć o 10.000,00 zł.  

Na zakup narzędzi do Gminnej Oczyszczalni Ścieków przeznaczono 5.000,00 zł.   

 

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego                 

w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz dla animatorów sportu wraz z pochodnymi 

zwiększono o 1.770,00 zł. Sołectwo Plebanka zrezygnowało z organizacji spotkania 

promującego kulturę fizyczną, sport i rekreację, przeznaczając kwotę 2.000,00 zł na realizację 

innych zadań.  

 

W efekcie poczynionych zmian dochody budżetowe zaplanowano o 112.606,58 zł 

wyższe od planowanych wydatków budżetowych.  

Wprowadzono do budżetu kwotę 557.962,20 zł tzw. wolne środki, (jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych).  

Nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 670.568,78 zł zostanie 

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na realizację zadań 

inwestycyjnych. Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym 

kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani Skarbnik za przedstawione zmiany  

i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 

Budżetu Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycją 

Butlewską i przedstawienia opinii komisji odnośnie procedowanego punktu. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu - poinformowała, że komisja budżetowa na posiedzeniu 

analizowała proponowane zmiany, Pani Skarbnik udzielała wyjaśnień. Komisja Budżetu nie 

ma żadnych uwag do proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. po stronie dochodów  

i wydatków budżetowych i opiniuje je pozytywnie. 

 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i przedstawił II projekt uchwały 

sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok i zarządził głosowanie nad 

przedmiotową uchwałą - II projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/105/2016 w sprawie zmian  

w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywna Jesień" w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu 

partnerskiego pn. "Aktywna Jesień" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Przedstawił projekt uchwały – stanowi ona zał. Nr 8 do protokołu. 

Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały, poinformował, że osobą zaangażowaną w tym 

projekcie jest Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Patrycja Butlewska, poprosił ją  

o zabranie głosu. 

Wiceprzewodnicząca Rady P. Butlewska – poinformował, że Stowarzyszenie Partnerstwo 

dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim złożyło taki wniosek, w 90% może 

powiedzieć, że będzie realizowany. Także będą te zadania wykonywane od sierpnia do 

połowy grudnia i będą realizowane na terenie gminy Waganiec, Bądkowo i Aleksandrów 

Kujawski. Będą skierowane do osób starszych w wieku 60+. Będzie to weryfikacja zgodnie  

z formularzem zgłoszeniowym. Zajęcia będą różne od obsługi komputera i internetu po 

gimnastykę, wyjazdy na basen, wyjazdy do opery, teatru. Będą spotkania towarzyskie, 

organizowane będą kluby dyskusyjne dla osób starszych, to wszystko zakończy się 

spotkaniem wigilijnym w grudniu, na którym będą wszystkie osoby zarówno z gminy 

Bądkowo, Waganiec, Aleksandrów Kujawski. Także łącznie przewiduje się, że ok. 120 osób, 

będzie brało w tym udział, z terenu gminy, będzie objętych wsparciem 40 osób. Ten konkurs 

będzie można składać, co roku.  

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

przedstawionym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Waganiec do realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywna Jesień" w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/106/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego 

pn."Aktywna Jesień" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020 – stanowi ona załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

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

uchwałę i na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę – godz. 11
07

.  

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/93/2016 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady – godz. 11
15

 i otworzył 

następny punkt porządku obrad w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/93/2016 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu i przedstawił II projekt przedmiotowej uchwały, który radni otrzymali 

przed obradami – stanowi on zał. Nr 10 do protokołu. 

Poinformował, że na sali jest obecna Pani Elżbieta Rolirad Kierownik GOPS, dlatego też 

otwiera dyskusje do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/107/2016 w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XI/93/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian 

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu – stanowi ona załącznik 

Nr 11 do protokołu. 

 

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

uchwałę.  

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu. 

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

uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 

Radni przed obradami otrzymali II projekt uchwały, zmiany dotyczą zapisu dotyczącego 

publikacji przedmiotowej uchwały.   
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Otworzył dyskusję.  

Brak dyskusji.  

 

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

i poddał pod głosownie projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wagańcu – stanowi on załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/108/2016 w sprawie zmian w 

Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 

13 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy 

Waganiec. 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Waganiec. 

Poinformował, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem.  

Przedstawił projekt uchwały sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy 

Waganiec – stanowi on załącznik Nr 14 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 

przedmiotową uchwałę. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XII/109/2016 w sprawie przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 15 do 

protokołu. 

 

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

uchwałę, podziękował Pani E. Rolirad Kierownik GOPS za udział w sesji. 

 

Ad.12 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

interpelacje radnych i zapytania.  

Otworzył dyskusję 

Brak dyskusji z sali. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że nie było chętnych do zadawania 

pytań i interpelacji radnych, zamknął punkt 12 porządku obrad. 

 

Ad.13 

Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 13 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Sołtys Sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – poinformował, że jest brak dobrych dróg 

w Józefowie, ale są dwa wiatraki, wie dokładnie, że z każdego wiatraka jest 60 tys. zł, tj. 

jakby sołectwo dostało 145 tys. z każdego, kwotę 30 tys. zł na drogi, to ich stan by się 

poprawił, dlatego składa wniosek do realizacji przez Wójta Gminy o przeznaczenie kwoty  

15 tys. zł pozyskanej z farmy wiatrowej, z dwóch wiatraków w m. Józefowo na budowę dróg 

gminnych w m. Józefowo.  

 

Sołtys Sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska – poinformowała, że wniosek był 

zgłaszany do przedstawiciela ZDP na VII sesji w dniu 28.10.2015 r., ale go ponowi,  

o zgłoszenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi przy ul. Dworcowej  

w Wagańcu (jest to na odcinku byłej piekarni w kierunku do sklepu Euro-Dom do końca tego 

chodnika) wraz z budową chodnika powstał ubytek drogi, który jest zasypany piaskiem,  

w wyniku tego powstała dziura, która jest między chodnikiem, a jezdnią. 

Poinformował, że była mowa na ten temat na zebraniu, mieszkańcy wnioskowali o tą sprawę 

o tym radna również wie, rowerzysta jadąc nie ma szans i wpada w ten dół, jest to droga 

powiatowa. 

  

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że są duże szanse, że będzie ten wniosek 

zrealizowany. 

 

Sołtys Sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – zgłosiła wniosek o zmianę oznakowania 

na skrzyżowaniu w m. Józefowo w kierunku m. Sierzchowo, obecnie jest kierunek oznaczenia 

„Dąbrówka” – propozycja oznaczenia „Sierzchowo”, „Raciążek” lub „Ciechocinek”, jest to 

droga powiatowa, a to oznakowanie „Dąbrówka”, to nic nie mówi i wprowadza w błąd. 

 

Radny Jarosław Budny – ponawia wniosek już zgłaszany w sprawie uzupełnienia 

nawierzchni drogi frezowiną w m.Przypust, jest to wniosek mieszkańców. Stwierdził, że 

jeszcze trochę i tą drogą nie będzie można przejechać. Jest w planie, że ma być ta droga 

robiona, ale będzie to w przyszłym roku, a obecnie doraźnie należy jej stan poprawić.   

 

Sołtys Sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki – złożył wniosek o uzupełnienie 

oznakowania miejscowości Sierzchowo z numerami posesji. Z brakiem tego oznakowania jest 

ciągły problem, obecnie jest dużo kurierów i błądzą, byłoby to duże ułatwienie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z wyczerpaniem dyskusji i zgłaszanych 

wniosków, zamknął listę wniosków zgłoszonych na XII Sesji VII kadencji Rady Gminy  

w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że wnioski zostaną przedstawione 

Wójtowi Gminy do realizacji. I razem z Wójtem postara się te wnioski zrealizować, w miarę 

jak najsprawniej. Niektóre będą możliwe do zrealizowania.  



str. 14 

 

Następnie podziękował obecnym za zrozumienie i przychylenie się do jego prośby na 

początku sesji, żeby dało się tą sesje w miarę sprawnie przeprowadzić, żeby było można te 

kwestie, o których wspomniał w dniu dzisiejszym zrealizować.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Sekretarza obrad Panią  

P. Butlewską i przedstawienie zgłoszonych wniosków. 

 

Sekretarz obrad P. Butlewska – odczytała zgłoszone wnioski:  

 

Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska  

1. Wnioskuje o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł pozyskanej z farmy wiatrowej, z dwóch 

wiatraków w m. Józefowo na budowę dróg gminnych w m. Józefowo. 

2. Wniosek o zmianę oznakowania na skrzyżowaniu w m. Józefowo w kierunku  

m. Sierzchowo, obecnie jest kierunek oznaczenia „Dąbrówka” – propozycja 

oznaczenia „Sierzchowo”, „Raciążek” lub „Ciechocinek”. 

 

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska  

Ponowne zgłoszenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi przy  

ul. Dworcowej w Wagańcu (jest to na odcinku byłej piekarni w kierunku do sklepu Euro-Dom 

do końca tego chodnika) wraz z budową chodnika powstał ubytek drogi, który jest zasypany 

piaskiem, w wyniku tego powstała dziura, która jest między chodnikiem, a jezdnią (wniosek 

był zgłaszany do przedstawiciela ZDP na VII sesji w dniu 28.10.2015 r.) 

 

Radny Jarosław Budny 

Ponowienie wniosku w sprawie uzupełnienia nawierzchni drogi frezowiną w m.Przypust. 

 

Sołtys sołectwa Sierzchowo Wysocki Tomasz  

Wnioskuje o uzupełnienie oznakowania miejscowości Sierzchowo z numerami posesji.  

 

Wnioski przyjęte do realizacji bez głosowania. 

 

Ad.14 

Zamknięcie XII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad XII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad XII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu  

29 kwietnia 2016 r. – godz. 11
35 

 

Protokołowała:   


