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Protokół Nr XIV/2016 

z czternastej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

zwołaną na dzień 27 czerwca 2016 r. – godz.10
00

. 

 

Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i zaproszonych 

gości. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Poinformował również, 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. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że porządek obrad XIV sesji został radnym 

doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 17 czerwca 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. 

 

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

obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady. 

6. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok. 

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

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 
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9. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik- Waganiec” za 2015 r. 

a) wystąpienie Prezesa Klubu. 

b) dyskusja. 

10. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2015 r. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

b) dyskusja. 

11. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2015 rok. 

a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 

b) dyskusja. 

12. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2015 r. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 

b) dyskusja. 

13. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2015 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. 

a) wystąpienie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

b) dyskusja. 

14. Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2015 r. 

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 

b) dyskusja. 

15. Informacja z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2015 r. 

a) wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. 

b) dyskusja. 

16.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. 

oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 

Waganiec absolutorium za 2015 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2015 r. 

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 

g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2015 r., 

h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 

2015 r.     

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

18. Interpelacje radnych i zapytania. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie XIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie przyjcie 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. 
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Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

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

protokołów z XI I i XIII sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekty protokołów z XII odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 r. i XIII sesji odbytej  

w dniu 14 czerwca 2016 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w 

celu umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z ich treścią, do rozpoczęcia sesji nie 

zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie 

protokołów z XII i XIII 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 protokołów  

z XII i XIII 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 protokoły z XII i XIII 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 XIV 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 XIV sesji 

Panią Patrycję Butlewską Wiceprzewodniczącą Rady. 

 

Ad.5 

Informacje Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że, jak co tydzień na stałym dyżurze przyjmuje 

mieszkańców w sprawie interpelacji, skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 16.00 do 17.00, jak  

i również w inne dni jak jest obecny w Urzędzie Gminy. Reprezentuje Radę Gminy na różnych 

uroczystościach, w tym brał udział w kolejnej edycji Festiwalu Orkiestr Dętych, jaki nasza gmina 

organizowała. Oczywiście również zajmował się korespondencją z różnymi organami administracji 

państwowej i samorządowej. 
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Ad.6 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że w okresie od 31 marca do 27 czerwca 2016 r. zostało 

podjętych 16 zarządzeń Wójta Gminy, w tym:  

 

Zarządzenie nr 14.2016 z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

Sprawozdanie obejmuje: 

1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. Bilans, 

3. Rachunek zysków i strat, 

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Wykonanie powierzył Skarbnikowi Gminy. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 15.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu - Pani Joanny Szczęsnej do prowadzenia postępowania  

z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Wykonanie zarządzenia powierzył p. o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzanie nr 16.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu - Pani Iwony Oźmina do prowadzenia postępowania  

w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach, a także 

prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów. 

Upoważnienie dotyczy: prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, przyznania 

świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużników alimentacyjnych oraz 

prowadzenia postępowań w sprawach wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego 

oraz prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów. 

Wykonanie zarządzenia powierzył p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 17.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego uniwersalnego marki FSC- LUBLIN 3302,  

o nr rejestracyjnym WKL 8777, rok produkcji 1997 stanowiącego własność Gminy Waganiec. 

Cena wywoławcza - 2 000, 00 zł (netto). 

Wysokość postąpienia - 200, 00 zł. 

Termin przetargu - 12 maja 2016 r. o godz.10
00

 w budynku Urzędu Gminy. 

Powołał komisję przetargową w składzie: Edward Musiał, Anna Bierzyńska, Małgorzata Szatkowska. 

Ogłoszenie o przetargu i regulamin zamieszczono na stronie BIP, tablicy ogłoszeń. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
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Zarządzenie nr 18.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości 

informacji za rok 2015. 

Podano do publicznej wiadomości następujące informacje za rok 2015: 

a) dochody budżetu zrealizowano w wysokości 16.868.446,61 złotych, wydatki 16.207.102,26 złotych, 

uzyskując nadwyżkę budżetową w kwocie 661.344,35 złotych, 

b) wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki  

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) w wysokości 219.792,63 złotych, 

c) o braku wymagalnych zobowiązań na 31.12.2015, 

d) o otrzymanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacji w kwocie  126.974,36 złotych 

oraz udzieleniu innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji w kwocie 24.228,10 złotych na 

zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), 

e) o nie udzieleniu poręczeń ani gwarancji, 

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 

na raty w kwocie przewyższającej 500, 00 zł, 

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości. 

 

Zarządzenie nr 19.2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie: zasad rejestrowania czynności 

związanych z kontrolą zarządcza w Urzędzie Gminy w Wagańcu. 

Każda czynność kontroli zarządczej podlega rejestracji w formie pisemnej. 

Rejestr procedur prowadzi Pani Ewelina Ferner-Kofel. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Sekretarzowi Gminy. 

 

Zarządzenie nr 20.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania biegłego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Waganiec" realizowana w ramach projektu "Przywrócenie równowagi 

ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budową autostrady 

A-l w latach 2011-2015" 

Powołał na biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Pana Sebastiana 

Tomkowiaka - biegłego z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz autora ekspertyz na potrzeby Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Zadaniem biegłego jest weryfikacja złożonych ofert odnośnie wymagań technicznych  

i technologicznych. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 21.2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na 

„Najładniejszą posesję 2016 roku" na terenie Gminy Waganiec. 

Zatwierdziłem regulamin konkursu na „Najładniejszą posesję 2016 roku" dla mieszkańców Gminy 

Waganiec. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 22.2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej 

dla przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszą posesję 2016 roku" na terenie Gminy Waganiec. 

W skład komisji powołał następujące osoby: Panie Jadwigę Czekała, Jadwigę Michalską, Henrykę 

Malinowską, Iwonę Góralską, Annę Lewandowską i Pana Wojciecha Mańkowskiego. 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem Zastępcy Wójta. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



str. 6 

 

 

 

Zarządzenie nr 23.2016 z z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 

w Urzędzie Gminy Waganiec w 2016 r. 

Ustaliłem dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Waganiec, jako zamienny 

wyznaczam dzień pracy w dniu 04 czerwca 2016 r. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 24.2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec 

na 2016 rok Wprowadzono następujące zmiany: 

Zmieniono dochody z 15.994.916,14 zł na 16.110.165,67 zł, 

w tym: 

a) dochody bieżące z 15.282.611,14 zł na 15.397.860,67 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2  

i 3 ufp w kwocie 19.864,50 zł 

b) dochody majątkowe w kwocie 712.305,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3ufp  

w kwocie 41.650,00 zł 

Zmieniono wydatki z 15.882.309,56 zł na 15.997.559,09 zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące z 14.541.269,08 zł na 14.656.518,61 zł z tego:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.497.579,01 zł, 

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z 4.415.387,64 zł na 4.415.506,17 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z 3.237.574,43 zł na 3.352.705,43 zł, 

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 359.688,00 zł, 

- obsługa długu w kwocie 20.000,00 zł, 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ufp  

w kwocie 11.040,00 zł, 

 

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.341.040,48 zł z tego: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.341.040,48 zł w tym: wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 74.000,00 zł. 

Uległy zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zarządzenie nr 25.2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki 

rachunkowości oraz planu kont w ramach operacji „Przebudowa drogi gminnej 160512C  

w miejscowości Michalin i Wiktoryn". 

Wprowadziłem jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont w ramach operacji 

„Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn" w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg gminnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 26.2016 z dnia 02.06.2016 r. w sprawie: powołania zespołu doradczego ds. 

kierunków rozwoju i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 

Powołał zespół doradczy ds. kierunków rozwoju i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w 

składzie: Panie Patrycja Butlewska -Przewodnicząca Zespołu; Danuta Roszko - Zastępca 

Przewodniczącej Zespołu; członkowie Panowie Arkadiusz Żak, Maciej Włoch oraz Panie Małgorzata 

Szatkowska, Anna Bierzyńska. 
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Zadania zespołu: opracowanie i przedstawienie propozycji kierunków rozwoju; ocena możliwości 

pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, a w szczególności: monitorowanie programów  

w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych; analiza przygotowywanych wniosków 

aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania realizowane przez Gminę Waganiec 

lub jej jednostki organizacyjne (np. GOPS, ZOS, GBP, szkoły itp.), przy współpracy komórek 

organizacyjnych; analiza opracowywanych uzupełnień do wniosków aplikacyjnych i koniecznej 

dokumentacji; koordynacja i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i rozliczeń przedsięwzięć 

prowadzonych przez Gminę Waganiec w ramach projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych; pomoc i doradztwo innym jednostkom i instytucjom z terenu Gminy w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych (przy opracowywaniu projektu, w zakresie uzupełnień do 

wniosku aplikacyjnego i do koniecznej dokumentacji, sporządzaniu sprawozdań oraz rozliczeń);  

informowanie mieszkańców Gminy o możliwości pozyskania środków z konkretnych programów, 

funduszy, fundacji, instytucji czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków 

przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. 

Termin wykonania zadań do końca trwania bieżącej (2014 - 2018) kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Wykonanie Zarządzenia powierzył Sekretarzowi. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 27.2016 z dnia 02.06.2016 r. w sprawie: zasad prowadzenia zbiorczego rejestru 

umów w Urzędzie Gminy Waganiec. 

Wprowadzono jednolity sposób postępowania przy rejestracji umów, których stroną jest Gmina 

Waganiec, zwanym „Zbiorczym rejestrem umów Gminy Waganiec". 

Zarządzenie nie dotyczy umów wynikających ze stosunku pracy i umów na używanie pojazdów 

prywatnych do celów służbowych. 

Każda umowa podlega rejestracji w Zbiorczym rejestrze umów prowadzonym przez pracownika do 

spraw obsługi kasy i archiwum. 

Nie podlegają rejestracji umowy o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami, które nie 

prowadzą działalności gospodarczej. 

Zobowiązał kierowników referatów oraz podległych im pracowników, pracowników na samodzielnych 

stanowiskach pracy i pełnomocników wójta, do przekazywania przedmiotowego rejestru, w formie 

elektronicznej na adres mailowy. 

Powyższe informacje należy przekazywać do piątego dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w rejestrze, a w sytuacji, gdy takowych zmian nie było - wówczas 

należy przekazać „informację o braku zmian". 

Wykonanie zarządzenia powierzył pracownikowi do spraw obsługi kasy i archiwum. 

Traci moc Zarządzenie nr 40.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zasad 

prowadzenia zbiorczego rejestru umów w Urzędzie Gminy Waganiec. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej.  

 

Zarządzenie nr 28.2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej 

urządzeń z demontażu Stacji Uzdatniania Wody Sprzedaż urządzeń z demontażu stacji uzdatniania 

wody tj. 5 sztuk pionowych zbiorników filtracyjnych (odżelaziaczy). 

Ustalono cenę za 1 sztukę w wysokości 700,00 zł brutto. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 29.2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do 

podlewania ogródków, terenów zielonych, nawadniania upraw rolnych i napełniania stawów  

i innych zbiorników wodnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Waganiec. 

Wprowadzono zakaz poboru wody z wodociągów gminnych w godzinach od 6: 00 do 10: 00 oraz od 16: 

00 do 23: 00 z przeznaczeniem do: podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, 

podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, podlewania folii i szklarni ogrodowych, 

napełniania stawów i innych zbiorników wodnych. 
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Zobowiązano mieszkańców Gminy Waganiec, podmioty gospodarcze i instytucje zlokalizowane na jej 

terenie do racjonalnego korzystania z wody pitnej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

Zarządzenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Nastepnie Wójt Gminy przedstawił informację z pracy referatu Urzędu Gminy. 

Z zakresu pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska wydano pozytywne opinie w przedmiocie 

przedłożonych przez Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kuj. projektów robót geologicznych ujęć 

wód podziemnych: w miejscowości Józefowo, dz. nr 167/5 - 1 studnia dla gospodarstwa rolnego Pana 

Łukasza Rewers, w miejscowości Przypust, dz. nr 88 - 2 studnie dla gospodarstwa Pani Stanisławy 

Kopyłowskiej, w miejscowości Przypust, dz. nr 73/5 - 3 studnie dla gospodarstwa Pana Jarosława 

Budny, w miejscowości Józefowo, dz. nr 17/3 - 1 studnia dla gospodarstwa Pana Marcina Śmieszny. 

Złożono wnioski i uzyskano zaświadczenia o nie zaleganiu Gminy Waganiec z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) oraz nie figurowaniu w rejestrze dłużników  

z tytułu kar pieniężnych nałożonych za przekroczenia lub naruszenie pozwoleń i decyzji określających 

warunki korzystania ze środowiska (z WIOŚ Bydgoszcz) w celu przedłożenia ich do WFOSiGW  

w Toruniu. 

Udzielono odpowiedzi na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zbrachlinie - czy wymagane jest 

wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. 

Wojciecha w Zbrachlinie. 

Udzielono informacji publicznej dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Waganiec. 

Wydano 14 szt. decyzji na usuniecie drzew. 

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi 

gminnej w Józefowie (koło przepustu przez rów przy Panu Terpiłowskim) i uzyskano zezwolenie na 

jego usunięcie. 

Naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2015 i przekazano na konto Urzędu 

Marszałkowskiego - w kwocie ogólnej 27 478 zł, w tym: za wprowadzanie gazu do powietrza 

(kotłownie, pojazdy) - 1 034 zł, pobór wód podziemnych - 22 472 zł, odprowadzanie ścieków oraz wód 

opadowych - 3 972 zł. 

Kontynuowano działania mające na celu weryfikację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec - przeprowadzaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Wydano zezwolenia (decyzje) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dla: Firmy Handlowo-Usługowej „MACIEK" 

Maciej Kułakowski, Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”  

w Ciechocinku. 

Udzielono odpowiedzi na pismo Senatora Józefa Łyczak w sprawie budowy tuczami w Przypuścić 

Przygotowano informację do Programu Rewitalizacji Gminy, dotyczącą mieszkań w poszczególnych 

sołectwach nie podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz nie posiadających łazienki  

i ubikacji. 

Wydano 7 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. 

Wydano 1 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. 

Wydano 11 szt. zapewnień dostawy wody. 

Wydano 6 szt. zapewnień zrzutu ścieków. 

 

Z zakresu pracy referatu zamówień publicznych.  

W dniu 18 maja br. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec realizowaną w ramach projektu 

"Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w 

związku z budową autostrady A- 1 w latach 2011-2015".  

Unieważnienia dokonano, gdyż było ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W dniu 19 maja br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec realizowaną w ramach projektu 

"Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego  

w związku z budową autostrady A- 1 w latach 2011-2015".  
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Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

wybudowanie 17 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem możliwości 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji polegającej na tym, że Zamawiający może zwiększyć 

zakres zamówienia w ilości maksymalnej do 5 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 

W dniu 3 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert. Przed upływem terminu składania ofert wpłynęły trzy 

oferty.  

Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrana oferta złożona 

przez: Firmę Handlowo-Usługową „KRZYŚ" Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22 87-704 Bądkowo. 

Wykonawca zaoferował za wykonanie 1 kpi. przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków  

z prawem opcji i bez prawa opcji cenę netto: 9.870,00 zł, w tym za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej cenę netto: 200,00 zł, a za wybudowanie cenę netto: 9.670,00 zł.  

Wykonawca zaoferował termin płatności faktur od 15 do 30 dni. Umowa w sprawie zamówienia 

publicznego będzie obejmowała 20 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 

 

Z pracy kadr, z dniem 31.03.2016 r. rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron  

z Panem Leszkiem Rafińskim zatrudnionym na stanowisku pracy kierowcy. Umowa była zawarta na 

czas nieokreślony. Od dnia 01.04.2016 r. zatrudniony zastał Pan Zbigniew Zrąbkowski na stanowisku 

pracy kierowcy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Z dniem 29.04.2016 r. rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron z Panem Michałem 

Milak zatrudnionym na stanowisku pracy mł. ref. ds. obsługi informatycznej. Umowa była zawarta na 

czas nieokreślony. 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. zostały zawarte 

następujące umowy: Nr 167/2016 w dniu 15.04.2016 r. o skierowanie do odbycia stażu 2 osób 

bezrobotnych na okres czasu od 18.04.2016 r. do 17.10.2016 r. (Izabela Puchalska-stanowisko: 

pracownik administracyjny, Tadeusz Malinowski -stanowisko: robotnik placowy),  

Nr 8/ST.EFS/1.1.2/2016 w dniu 06.05.2016 r. o skierowanie do odbycia stażu 1 osoby bezrobotnej na 

okres czasu od 06.05.2016 r. do 05.11.2016 r. (Mariusz Błażewski -stanowisko: pracownik placowy), 

Nr 7/ST.EFS/8.1/2016 w dniu 06.05.2016 r. o skierowanie do odbycia stażu 1 osoby bezrobotnej na 

okres czasu od 06.05.2016 r. do 05.11.2016 r. (Stanisław Maciejewski -stanowisko: pracownik 

placowy). 

W okresie czasu od 02.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w Urzędzie Gminy odbyła szkolenie praktyczne 

uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu (Paulina Dziedzic). 

W okresie czasu od 10.05.2016 r. do 10.06.2016 r. w Urzędzie Gminy odbyła szkolenie praktyczne 

studentka Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (Żaneta Olga Masłowska). 

Od dnia 21.05.2016 r. zastała zawarta kolejna umowa o pracę z Panią Mariolą Stefańską (stanowisko 

pracy: pracownik gospodarczy). Umowa na czas określony od 21.05.2016 r. do 20.05.2017 r. 

Z dniem 23.05.2016 r. wygasł stosunek pracy (śmierć pracownika) z Panem Tadeuszem Pawłowskim 

zatrudnionym na stanowisku pracy konserwatora urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. 

Praca dozorowana: nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec w 

okresie od 23.03.2016 r. do 22.06.2016 r. wykonywało 6 osób (prace porządkowe na terenie Gminy 

Waganiec łącznie odpracowano 220 godzin) 

Organizacja imprez: w dniu 04.06.2016 r. na boisku sportowym w Zbrachlinie odbył się „XII 

Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych" oraz festyn z okazji dnia dziecka „Strażacy -Dzieciom".  

W festiwalu wzięło udział 7 orkiestr z następujących miejscowości: Grabkowo, Zławieś Wielka, 

Chełmno, Raciążek, Inowrocław, Osięciny, Waganiec. 

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 17 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonano 17 wpisów do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 

4,5% alkoholu oraz na piwo. 

Promocja Zdrowia: w dniu 17.06.2016 r. odbyły się badania mammograficzne. W badaniach udział 

wzięły 94 panie. 
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W ramach pracy referatu budownictwa, wydano: 27 zaświadczeń o braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 8 decyzji o warunkach zabudowy, 3 wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

1 zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym nieruchomości, 5 decyzji zatwierdzającą podział 

nieruchomości, 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej 

w' miejscowości Waganiec i Nowy Zbrachlin, podjęto prace związane z wykonaniem w/w zamierzenia. 

Wszczęto: 19 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie  

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 

Zawieszono1 postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 

Drogownictwo: w dniu 12.04.2016 r. zostało przekazane przez firmę SigmaProjekt Maciej Marczuk 

oprogramowanie do prowadzenia ewidencji dróg EwdiMaster wraz z fotorejestracją pasa drogowego  

i przeglądami okresowymi dróg gminnych, zamówiono 1 tonę mieszanki mineralno - asfaltowej na 

zimno w celu remontu dróg. Wydano warunki techniczne na budowę zjazdu - 2 szt. 

Zakupiono barierę typu gdańskiego - 3 szt. 

Wymieniono naklejki na tabliczkach informacyjnych z nazwami ulic - 10 szt. 

 

Energetyka: przystąpiono do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na 

dostawę energii elektrycznej w roku 2017 w ramach aleksandrowsko-radziejowskiej grupy zakupowej. 

Podpisano umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 12 lokali mieszkalnych  

w miejscowości Ariany 26. Podpisano umowę na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla nowych 

punktów poboru na potrzeby oświetlenia drogowego w Przypuście (4 oprawy oświetleniowe, stacje 

transformatorowe Przypust 1 i Przypust 2), Konstantynowie (5 opraw oświetleniowych, stacja 

transformatorowa Turzynek 3), Lewinie (1 oprawa oświetleniowa), Sierzchowie (6 lamp 

oświetleniowych). 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi, wystawiono: 210 faktur za wodę i wprowadzone ścieki, 178 faktur 

za najem lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym 7 not), 44 wezwania do zapłaty za wodę  

i wprowadzone ścieki, 1 wezwanie do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

1 pozew za wodę i wprowadzone ścieki, 1 wniosek o wszczęcie egzekucji (woda i wprowadzone ścieki), 

3 wnioski o nadanie klauzuli. 

Wydano: 11 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - na kwotę 1.683,63 zł, miesięcznie (na okres 

6 miesięcy), 25 decyzji przyznających dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. 

  

Pobór podatków i opłat, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, wystawiono: 111 

upomnień na kwotę 55.136,25zł, 17 tytułów wykonawczych na kwotę 16.788,58 zł, Liczba podatników 

zalegających z płatnościami - 202. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wydano 11 decyzji określających wysokości opłaty ( dotyczy zaległości), Liczba osób zalegająca  

z płatnościami - 270. 

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności: zarejestrowano 9 urodzeń, 4 małżeństwa,  

8 zgonów, zameldowania na pobyt stały 10, zameldowania na pobyt czasowy 1, wymeldowanie 4, 

decyzje o wymeldowaniu w trybie administracyjnym 1, poświadczenia zameldowania 9, nadanie 

numeru PESEL2, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych 9, 

transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego 2, sprostowanie aktu stanu cywilnego 1, uzupełnienie 

aktu stanu cywilnego 1, zapewnienia dot. zawarcia małżeństwa 5, zaświadczenia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa 4, wydane odpisy aktów stanu cywilnego 68, przyjęto wniosków  

o wydanie dowodu osobistego – 83, zgłoszenie utraty dowodu osobistego 7, sporządzone akty stanu 

cywilnego 8, migracja aktów stanu cywilnego 18, usuwanie niezgodności danych – 374. 

 

Referatu Gospodarki Komunalnej, w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 odbył się II przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wagańcu, przy ul. Wspólnej 1. 

Zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. nikt nie 

wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. 
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W dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 10
00

 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

samochodu ciężarowego uniwersalnego marki FSC- Lublin 3302. Zakończył się wynikiem 

negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu. 

W dniu 19 maja 2016 r. zawarto porozumienie z ENERGA Oświetlenie na podniesienie standardu 

oświetlenia na terenie Gminy Waganiec w ramach środków z funduszu sołeckiego i własnych gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Wójtowi za udzieloną informację i otworzył 

dyskusje. 

Następnie w związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad.   

 

Ad.7 

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 następny punkt 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. 

Poinformował, że II wersja projektu została radnym rozłożona przed obradami, następnie przedstawił 

ten projekt uchwały – stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.   

 

Poinformował, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek corocznego uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także jego zmian. 

Do zadań własnych gminy, na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te finansowane są ze 

środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Konieczność zmian wynika z potrzeby przesunięcia środków, które nie zostaną wykorzystane   

w całości na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2016 r. Niewykorzystana kwota 

8.100,00 zł została podzielona i przypisana do innych zadań programu. 

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie przedkładanej 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 r.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję. 

Brak chętnych do zebrania głosu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem 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 w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIV/112/2016 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 4 do protokołu. 
 

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

 



str. 12 

 

 

 

 

Ad.8 

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, w dniu 

dzisiejszym został wyłożony do wglądu II projekt tej 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 pierwszej kolejności przedstawiła dochody. 

 Zmniejszono planowane do pozyskania dochody budżetowe o kwotę 30.000,00 zł z powodu 

nierealnych do pozyskania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.  

 Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 maja 2016 r. pomiędzy Gminą  

a Towarzystwem Ubezpieczeniowym do budżetu wpłynie odszkodowania za uszkodzone elementy stałe 

budynku Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce w kwocie 4.000,00 zł. 

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 czerwca 2016 r. zwiększył plan dotacji 

celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (szkoły podstawowe 14.508,00 zł i gimnazja 

10.730,00 zł).  

 Zwiększono o 150, 00 zł kwoty z tytułu odsetek płatnych za zwłokę w uiszczaniu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Zmniejszono o 3.136,50 zł kwoty zaplanowane do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako refundacja kosztów poniesionych na opracowanie 

planu gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Następnie przedstawiła zmiany, o jakie wnosi Wójt po stronie wydatków.  

 Zwiększono o 2.400,00 zł kwoty niezbędne na uiszczenie opłat na rzecz Urzędu Dozoru 

Technicznego za przeprowadzone badania doraźne i kontrolne urządzeń pracujących na Stacji 

Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.  

 Zwiększono o 14.050,00 zł kwoty na utrzymanie dróg gminnych (z tego: na utwardzenie terenu 

przy ul. Dworcowej w Wagańcu 6.400,00 zł oraz za czyszczenie rowu w m. Kolonia Święte 7.650,00 

zł). Zwiększono również o 7.000,00 zł środki na budowę dróg gminnych (tj. na sporządzenie map do 

celów projektowych, map w wersji numerycznej i map stanu prawnego dla kolejnych dróg gminnych).   

 Na opłacenie kosztów remontu chodnika wzdłuż ul. Widok w Wagańcu (od skrzyżowania  

z ul. Dworcową do banku) przeznaczono 5.000,00 zł.  

 W związku z planowanym uruchomieniem (z wykorzystaniem środków unijnych) Klubiku dla 

dzieci, należy wyasygnować własne środki na opłacenie części kosztów remontu pomieszczeń przy  

ul. Dworcowej 9. Przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. 

 Na dokończenie remontu pomieszczeń GOPS-u przeznaczono dodatkową kwotę 19.200,00 zł.  

 W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania 

inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 

40.000,00 zł.  

Kwoty przewidziane na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2025 roku oraz 

Strategii Rozwoju Gminy Waganiec zmniejszono o 11.000,00 zł, gdyż w wyniku przeprowadzonego 

rozeznania cenowego uzyskano kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. 

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych 

dokonano zmian na kwotę 500,00 zł, natomiast w ramach środków na opłacenie opinii dot. warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 3.000,00 zł.  

 W ramach środków będących do dyspozycji młodzieżowej orkiestry zmieniono przeznaczenie 

kwoty 200,00 zł.  
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 Na dokończenie remontu pomieszczeń Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 22.000,00 zł.  

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.000,00 zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.  

 Kwotę 10.100,00 zł ujętą w planie wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy 

przemieszczono do poz. wynagrodzeń bezosobowych. Powodem jest zmiana formy zatrudnienia 

informatyka. Ponadto zwiększono środki o 7.200,00 z na opłacenie kosztów monitoringu projektów 

finansowanych ze środków unijnych jak i innych źródeł zewnętrznych oraz o 3.100,00 zł na opłacenie 

opinii nt. prowadzonego postępowania przetargowego obejmującego budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

Zwiększono o 250, 00 zł środki na opłacenie stowarzyszeniom, których Gmina jest członkiem składek 

członkowskich. 

 Kwoty ujęte w budżecie gminy zwiększono o 25.000,00 zł na pokrycie kosztów imprez 

promujących gminę Waganiec.  

 Zrealizowano wniosek Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Plebanki z dnia  

10 czerwca 2016 r. dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 250,00 zł.   

 

 Zrealizowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 02 czerwca 

2016 r. przeznaczając kwotę 12.000,00 zł na odprawę emerytalną dla nauczyciela przechodzącego na 

emeryturę. 

 Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

skorygowano po stronie wydatków kwoty zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych.  

 Kwotę otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (24.988,00 zł ) oraz na zakup materiałów niezbędnych do 

zrealizowania zadania (250,00 zł).  

 Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 10 czerwca 2016 r. 

dokonując zmian w planie finansowym szkoły podstawowej i gimnazjum na łączną kwotę  

800,00 zł.  

 Również 10 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół. 

Uwzględniono w całości, przemieszczając kwotę 475,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

klasyfikacji budżetowej.  

Stosownie do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  

06 czerwca 2016 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej (z, „9” na „0”) 

co do kwoty 11.040,00 zł. Kwota ta miała stanowić udział gminy w projekcie obejmującym 

wypoczynek dzieci i młodzieży. Ponieważ wniosek nie spełnił wymogów formalnych, środki należy 

przeznaczyć na realizację innych zadań. Stąd też przed wnioskowanymi zmianami w budżecie nastąpiła 

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 06 czerwca 

2016 r. wraz z późniejszą zmianą z dnia 10 czerwca 2016 r. dokonując przesunięć pomiędzy zadaniami  

z zakresu świadczeń wychowawczych, zadań asystenta rodziny i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej na łączną kwotę 12.861,00 zł.  

  

Sołectwo Brudnowo we wniosku złożonym w dniu 16 czerwca 2016 r. wniosło o zwiększenie  

o 356,00 zł środków na budowę oświetlenia drogowego, zmniejszając kwoty na montaż opraw 

oświetlenia drogowego.  

Kwotę 4.000,00 pozyskaną w ramach odszkodowania przeznaczono na opłacenie remontu 

budynku Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.  

O kwotę 15.000,00 zł zmniejszono środki zaplanowane na ewentualne odprawy, ekwiwalenty 

dla pracowników kończących zatrudnienie. Również zmniejszono o 2.000,00 zł środki na zakup usług w 

ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o 4.636,50 zł środki zaplanowane na 

wywóz nieczystości z terenu gminy. 

Przeznaczono dodatkową kwotę 8.000,00 zł na opłacenie kosztów remontu pomp pracujących na 

oczyszczalni, kwotę 2.000,00 na opłacenie kosztów szkoleń pracowników oraz 1.500,00 zł na 

zainstalowanie monitoringu w budynku oczyszczalni.  

Z środków zaplanowanych na wynagrodzenia kwotę 6.900,00 zł przesunięto na wypłatę odprawy 

pośmiertnej.  
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 Dołożono kwotę 800,00 zł na zamontowanie opraw oświetlenia drogowego.  

 Sołectwo Waganiec Osiedle we wniosku złożonym w dniu 16 czerwca 2016 r. wniosło  

o dokonanie zmiany przeznaczenia środków w wysokości 900,00 zł zaplanowanych na zorganizowanie 

spotkania promującego kulturę fizyczną, sport i rekreację. 

 

Na pokrycie występujących potrzeb, przedstawionych przeze mnie zmniejszono m.in.  

o 83.850,00 zł środki na zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz o 106.000,00 zł 

rezerwę celową zaplanowaną na pokrycie wydatków związanych z realizacją programów 

finansowanych z udziałem środków unijnych.  Z dotychczasowej kwoty 196.500,00 zł pozostawiono 

90.500,00 zł.   

 

Skarbnik Gminy zaprezentowała zmiany, które zostały przesłane radnym w materiałach na 

dzisiejszą sesję Rady Gminy oraz które były omawiane na posiedzeniu komisji w dniu 14 czerwca br.  

W międzyczasie wpłynęły kolejne wnioski, o uwzględnienie, których prosi Pan Wójt. 

W dniu 23 czerwca br. wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj.  

o zmianę sprzętu, jaki miałby być kupiony przez naszą gminę dla tejże jednostki. W budżecie gminy 

było zaplanowane 5.000,00 zł na zakup miernika prędkości i dwóch latarek z nakładkami. Obecnie 

poproszono o umożliwienie zakupu analizatora wydechu wraz z drukarką. 

Kwota ujęta w budżecie na wykonanie remontu cząstkowego dróg asfaltowych oraz remont sprzętu 

okazała się niewystarczająca. Aby wykonać najpilniejsze prace potrzebna jest kwota ok. 23.000,00 zł. 

Dlatego też brakującą kwotę 4.000,00 zł przesunięto z poz. obejmującej zakup usług. 

W związku ze zmianą na dzisiejszej sesji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych należy uaktualnić plan finansowy tych zadań. Kwotę 6.100,00 zł 

przesunięto, z poz. zakup usług do poz. obejmującej zakup materiałów.  

 

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 proponowanych zmian budżetowych, o które wnosi Wójt po 

stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

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. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że Wójt wnosi o zmianę po stronie dochodów  

i wydatków budżetowych do budżetu gminy, w związku z tym ma pytanie, kwota 5 tys. zł dokładana 

jest do położenia chodnika, Wójt wspomniał, że być może Kujawski Bank Spółdzielczy dołoży jakąś 

kwotę, jak to się przedstawia, czy były rozmowy na ten temat, czy też Bank się wycofał? 

 

Wójt Gminy P. Kosik – poinformował, że była to deklaracja Prezesa Banku Spółdzielczego, złożona 

kilka miesięcy temu. Przy okazji spotkania w późniejszym terminie z Panem Prezesem poruszył tą 

sprawę, jednak wówczas Prezes stwierdził, że należy wrócić do tego tematu i się skontaktuje. Nie jest 

teraz w stanie powiedzieć czy będzie poczuwał się do takiej współpracy, jednak trzeba zauważyć, że 

gmina Waganiec na prośbę Prezesa przemontowała jedną oprawę ze skrzyżowania przy Urzędzie 

Gminy, gdyż były tam 2 lampy, jedna od dłuższego czasu nie działała. Została ona zamontowana przy 

wjeździe na parking do Banku Spółdzielczego. Były głosy klientów Banku, że w okresie zimowym 

klienci niepewnie się czuli wypłacając tam pieniądze.    
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Na dzień dzisiejszy nic w tym temacie się nie dzieje ze strony Banku, dlatego też zostało wystosowane 

pismo do Pana Prezesa z zapytaniem, czy będzie partycypował w kosztach na dzień dzisiejszy jeszcze 

nie ma takiej decyzji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, w związku z koniecznością wykonania 

dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów 

w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 40.000,00 zł, o jaki zakres tu chodziło? 

 

Wójt Gminy P. Kosik – poinformował, że złożoność prac w tych dwóch obiektach jest tak 

skomplikowana, że do końca nie jest w stanie przewidzieć, jakie środki będą potrzebne do dokończenia 

tej inwestycji w sposób należyty, oczywiście można by było realizować to zadanie zgodnie  

z kosztorysem, z pierwotnym założeniem pierwotnym budżetem. Ale w trakcie modernizacji powstały 

dodatkowe rzeczy niespodzianki tak jak to jest przy realizacji modernizacji, trudno jest przewidzieć, co 

jeszcze wystąpi. Przy budowie nowego obiektu nie ma takich problemów można to wyliczyć, natomiast 

w tym przypadku nie. Powstają nowe przeszkody, jak przeciekanie dachu, wykuwanie okien, gdzie 

pracownicy 2 tygodnie się z nimi męczyli, gdyż ściany są bardzo grube.  Doszły dodatkowe sprawy  

z elewacją, z parapetami, z orynnowaniem, są to dodatkowe prace poza kosztorysem. Wnosi  

o zabezpieczenie tej kwoty 40 tys. zł, jednak do końca realizacji jeszcze będą potrzebne dodatkowe 

pieniądze. Firma wg. umowy ma zakończyć realizację do końca lipca i ma nadzieję, że warunki 

atmosferyczne będą sprzyjały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z planowanym uruchomieniem (z wykorzystaniem 

środków unijnych) Klubiku dla dzieci, należy wyasygnować własne środki na opłacenie części kosztów 

remontu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 9. Przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. 

Poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Panią Patrycję Butlewską o zabranie głosu i przedstawienie założeń 

do tego projektu, ponieważ radni są o tyle w lepszej sytuacji, gdyż odbyło się posiedzenie stałych 

komisji przed sesją, natomiast sołtysi i goście zaproszeni nie otrzymali tych informacji. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady P.Butlewska – poinformowała, że został złożony wniosek  

o dofinansowanie działalności Klubiku Dziecięcego, to będzie Klubik Dziecięcy, a nie żłobek, czyli 

będą przyjmowane dzieci od 1 roku do 4 lat. Będzie on czynny do godz. 13.00, bez wyżywienia, na 4 

lata, 2 lata bezpłatnie później gmina będzie płacić, ale tutaj jest rozwiązanie przejmie to Stowarzyszenie 

tą działalność, aby gminna nie ponosiła kosztów. Jest planowane 15 dzieci, dlatego, że jest ograniczony 

metraż, gdzie jest planowany ten Klubik, tj. w budynku po „Koziołku”. 

 

Sołtys Józefowa H.Kułakowska – zwróciła się z zapytaniem, czy jak potencjalna mama będzie 

zmuszona np. jechać do lekarza, to czy będzie mogła zostawić dziecko pod chwilową opiekę? 

 

Wiceprzewodnicząca Rady P.Butlewska – stwierdziła, że jeśli w danym dniu będzie tych dzieci 15, to 

niestety nie będzie można przyjąć dziecka, jeżeli nie to tak, jednak wcześniej musi być złożona 

deklaracja, zgoda rodzica, że to dziecko może przebywać. Przygotowane będą formularze, deklaracje  

i będą przyjmowane wszystkie, natomiast powołana komisja rozpatrzy zgodnie z kryteriami te 

zgłoszenia, i będą przyjmowane te dzieci najbardziej potrzebujące. 

    

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jak wszyscy zauważyli Pani Skarbnik mówiła 

o potrzebie wyasygnowania z budżetu gminy dodatkowych środków, ponieważ pomieszczenie po 

„Koziołku” będzie trzeba przystosować na pobyt dzieci od 1 roku do 4 lat, podjazd dla osób 

niepełnosprawnych - koszt takiego podjazdu to ok. 5 tys. zł, łazienki też muszą być przystosowane  

i wiele innych zadań, są odpowiednie przepisy prawa, które normują wyposażenie takiego 

pomieszczenia, czy też pomieszczeń do dziennego pobytu, jak i również kwestia przystosowania 

łazienki podjazdów do budynków. 

I tu jak Pani Wiceprzewodnicząca mówiła, został złożony wniosek, w tej chwili jest na etapie planu, to 

otwarcie Klubiku dla dzieci.  
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Zwrócił się z zapytaniem, czy kontynuacja tego projektu musi zaraz nastąpić po wygaśnięciu tego 

projektu? Czy też będzie jakiś okres czasu na np. do 2020 r. na kontynuacje tego projektu? Czy koszt 

tego projektu, gdyby Stowarzyszenie realizowało, czy ewentualnie koszt dla gminy będzie 

porównywalny ze środkami finansowymi, jakie są przewidziane w tej chwili na ten projekt? 

   

Wiceprzewodnicząca Rady P.Butlewska – poinformował, że kontynuacja tego projektu musi nastąpić 

od razu, i nie może robić przerwy przez 2 lata minimum. Jeżeli chodzi o koszty, to one się nie zmienią, 

dlatego jakość tych usług będzie świadczona dla dzieci i to, w jakich warunkach będą przebywały dzieci 

nie mogą się zmienić i będą takie same. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że to jest koszt ok. 700 tys. zł na 2 lata. 

 

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 5 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 6 do protokołu. 
 

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

 

Ad.9 

Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik- Waganiec” za 2015 r 

 

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

o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik- Waganiec” za 2015 r. W materiałach radni 

otrzymali wspomnianą informację, następnie poinformował, że jest obecny na sali Prezes Klubu 

Sadownik - Waganiec Pan Jacek Zawidzki, poprosił o zabranie głosu. 

 

Prezes Klubu J.Zawidzki – przedstawił informacje z działalności Gminnego Klubu Sportowego 

Sadownik Waganiec za 2015 rok. 

Rok 2015 to II runda rozgrywek piłkarskich zespołów GKS Sadownik Waganiec, a przede 

wszystkim rywalizacja o awans do IV ligi seniorów. Drużyna rozpoczęła wiosną rozgrywki zajmując 

II miejsce w tabeli tuż za zespołem Łokietka Brześć Kujawski. Mimo rezygnacji z gry kilku 

zawodników, zespół w okrojonym składzie prowadzony przez trenera Jacka Zawidzkiego i Rafała 

Langowskiego zdołał zająć I miejsce i awansować do IV ligi. Królem strzelców V ligi został zawodnik 

naszego klubu Konrad Kaźmierczak. W historii klubu był to drugi awans do tej kategorii 

rozgrywkowej. W trakcie przygotowań do I rundy sezonu piłkarskiego 2015/2016 trenerem został 

młody szkoleniowiec Rafał Langowski. Mimo, że drużyna prezentowała się bardzo przyzwoicie na 

boisku, to jednak najsłabszym punktem była obsada bramkarzy, a to zdecydowało o utracie wielu 

punktów i uplasowanie się ostatecznie na miejscu 14 po I rundzie. 

Drużyny młodzieżowe w II rundzie sezonu 2014/2015, które reprezentowały GKS Sadownik 

Waganiec, to: Juniorzy młodsi - zespół prowadzony przez trenera Jacka Jóźwiaka zajęły ostatnie 

miejsce w rozgrywkach ligowych K-PZPN; Trampkarze - zespół prowadzony przez Pana Krzysztofa 

Dróbkowskiego zajął przedostatnie miejsce w swojej kategorii wiekowej; Orlicy – drużyna 

prowadzona przez trenera Jacka Zawidzkiego zajęła w rozgrywkach IV miejsce, debiutując w tej 

kategorii wiekowej. Ten sam rocznik w czasie wakacji wyjechał na obóz sportowy do Ustronia 

Morskiego.  
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W dniach 22.08.2015 - 29.08.2015r., w miejscowości Ustronie Morskie w woj. zachodnio - 

pomorskim odbył się obóz sportowo - profilaktyczny, w którym udział wzięły dzieci, na co dzień 

uczestniczące w zajęciach klubu sportowego GKS Sadownik Waganiec. Obóz miał charakter 

stacjonarny, gdzie oprócz zajęć sportowych uczestnicy brali udział w zajęciach profilaktycznych, które 

odbywały się w sali telewizyjnej ośrodka wypoczynkowego „Janosik" znajdującego się w Ustroniu 

Morskim przy ul. Chrobrego 40, oraz w plenerze. 

W obozie uczestniczyło 16-ścioro dzieci z różnych środowisk mieszkających w gminie Waganiec. 

Grupę stanowili chłopcy w wieku 8 -10 lat trenujący piłkę nożną. Uczestnicy obozu mieli do dyspozycji 

pokoje 2, 3, 4 osobowe wyposażone we własne sanitariaty oraz telewizory w warunkach hotelowych. 

Posiłki odbywały się w tym samym obiekcie, w stołówce, 3 x dziennie (4 posiłki). Do dyspozycji 

podczas śniadania i kolacji był tzw. "stół szwedzki". 

W czasie pobytu mali piłkarze odbywali zajęcia treningowe, dwa razy dziennie, pod okiem 

instruktora Pana Łukasza Wiśniewskiego oraz trenera Jacka Zawidzkiego. 

Sprawdzianem umiejętności najwyższej rangi był ogólnopolski turniej piłkarski zorganizowany przez 

trenera GKS Sadownik Waganiec oraz Astry Ustronie Morskie, gdzie nasi zawodnicy 

zajęli 3 miejsce. Podczas turnieju odbył się pokaz żonglerki przeprowadzony przez sławnego Janusza 

Chomontka - człowieka światowej sławy, który rzucił wyzwanie słynnemu Diego Maradonie i okazał się 

lepszy. Pan Janusz ma na koncie wiele rekordów Ginessa, o czym opowiadał zgromadzonym 

zawodnikom. Jednocześnie nawiązał do swych życiowych zawirowań, o tym, że pochodzi  

z wielodzietnej rodziny mieszkającej na wsi i poprzez swoją ciężką pracę osiągnął sukces sportowy.  

Rozmowa z młodymi adeptami sztuki piłkarskiej osoby dorosłej i poruszanie tematu negatywnego 

wpływ wszelkich używek należała również do realizacji programu profilaktycznego. 

Po zakończonym turnieju dzieci zostały nagrodzone medalami za trud włożony w trakcie turnieju 

piłkarskiego, a wręczającym był sam Janusz Chomontek. Na koniec imprezy można było zrobić 

pamiątkowe zdjęcie, co niezwłocznie uczyniliśmy, jako pamiątkę ze spotkania w Ustroniu Morskim.  

W lipcu 2015 roku nastąpiła zmiana zarządu klubu oraz zmiany dotyczące udziału w rozgrywkach 

piłkarskich, i tak oprócz I zespołu seniorów powstał II zespół uczestniczący w rozgrywkach B klasy  

i składający się z byłych zawodników drużyn juniorskich GKS Sadownik Waganiec, gdzie trenerem 

został Krzysztof Dróbkowski i Jacek Zawidzki. Drużyna po I rundzie uplasowała się na miejscu 6. 

Ponadto do rozgrywek w kategoriach dziecięcych przystąpiły zespoły: Trampkarze - trener Jacek 

Jóźwiak - drużyna po pierwszej rundzie zajęła IV miejsce; Orlicy - trener Jacek Zawidzki - zespół 

ukończył pierwszą rundę na miejscu IV oraz debiutant, zespół Żaków prowadzony przez trenera 

Anatolija Krawczuka i Jacka Zawidzkiego, który zajął I miejsce. 

Ten sam rocznik był organizatorem halowego turnieju mikołajkowego, który odbył się  

w Lubaniu w miesiącu grudniu 2015 roku. Nasz zespół w finale przegrał z drużyną Gwiazdy Toruń 

zajmując ostatecznie II miejsce. 

Ponadto drużyna żaków uczestniczyła również w turnieju halowej piłki nożnej we Włocławku  

w Hali Mistrzów oraz w Ciechocinku. W okresie zimowym zespoły dziecięce trenowały w sali 

sportowej zespołu szkół w Zbrachlinie oraz uczestniczyły w treningach Młodej Włocławianki w Hali 

Mistrzów, które odbywały się w dni wolne od pracy i zajęć. 

Zespół Orlików przebywał również na zimowym turnieju w Gdańsku gdzie oprócz rywalizacji 

piłkarskiej dzieci skorzystały z basenu znajdującego się na Sportstacji oraz wzięły udział w dwu 

dniowej rywalizacji sportowej na hali. 

Wszystkie dzieci, trenujące w dziecięcych drużynach zostały zaopatrzone w stroje sportowe oraz dresy, 

skorzystały z możliwości udziału w wielu imprezach sportowych chociażby czerwcowym turnieju 

piłkarskim w Lubieniu Kujawskim przy dużym zaangażowaniu rodziców oraz sponsorów. Trenujący 

stanowią wspaniały narybek dla przyszłych drużyn juniorskich jak seniorskiej I drużyny. Dalsze 

działania Klubu skierowane są przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży. 

Wspomniał również, że takim eksperymentem było zgłoszenie do II rozgrywek drużyny seniorów  

w B klasie. Nie była to raczej opcja urzeczywistnienia osób, możliwość Klubu, aby w kołach 

seniorskich dać możliwość gminnym zawodnikom, przede wszystkim mieszkającym w obrębie naszej 

gminy. Sprawdzian byłych juniorów, byłych wychowanków wypadł średnio, drużyna zajęła III miejsce 

od końca w B klasie.  
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Ale dało to obraz tego, co stanowi na chwilę obecną, jaka jest siła piłki seniorskiej na Terenie gminy 

Waganiec, a jednocześnie, jeśli nie ma wsparcia zawodników z poza terenu, po prostu możliwość tych 

zawodników w Lidze wyższej niż B klasa, to jest szczyt możliwości na chwilę obecną zawodników z 

terenu gminy najstarszej kategorii wiekowej. 

Wszystkie dzieci trenujące w drużynach zostały zaopatrzone w stroje sportowe, dresy skorzystały  

z możliwości udziału w wielu imprezach sportowych, chociażby w czerwcowym turnieju piłkarskim  

w Lubieniu Kujawskim, przy dużym zaangażowaniu zarówno rodziców, jaki i sponsorów. 

Stwierdził, że trenujący stanowią wspaniały „nabytek” dla przyszłych drużyn juniorskich, jak i drużyn 

seniorów z naszej miejscowości. 

Dalsze działania Kluby, skierowane przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży, po to, aby 

zabezpieczyć możliwość grupy drużyn seniorskich, głównie przede wszystkim zawodnikami z terenu 

gminy. I nie martwić się, że za rok, czy dwa nie ma, kim grać. Dlatego pójściem w tym kierunku uważa, 

że za 4- 5 lat, kiedy chłopcy osiągną wiek seniora, a trenować będą od przedszkola, tu chodzi również  

kadrę trenerską również z mieszkańców, byłych zawodników.  

Uważa, że to jest przyszłość na silna grupę seniorów, która będzie grała dla tego Klubu, trybuny będą 

zapełnione przez rodziców, mieszkańców i ludzi zainteresowanych sportem. 

Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Sadownik Waganiec za 2015 rok – stanowi 

załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję.  

Następnie zapytał, że jeśli chodzi o frekwencję różnych grup, które przychodzą na treningi, czy jako 

trener jest zadowolony? Czy różnie z tym bywa? 

Prezes Klubu J.Zawidzki – jeżeli chodzi o grupy dziecięce i grupy młodzieżowe, jak najbardziej tak. 

Trenują na Orliku dwa razy w tygodniu i tam można te grupy spotkać. 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, w związku z artykułem w gazecie 

aleksandrowskiej, gdzie ukazała się krótka wypowiedź Wójta Gminy Waganiec. W związku z tym, że 

dochodzą do mieszkańców trochę niepokojące informacje dotyczące sytuacji w Klubie. Pogłoski krążą 

wśród mieszkańców gminy, że zamierza Pan Prezes odejść z Klubu, to ma pytanie, czy ta sytuacja 

zmierza do stabilizacji, czy jest inaczej. 

Prezes Klubu J.Zawidzki – stwierdził, ze nie wie skąd jest ta informacja? Jeżeli obecni na sali  

i mieszkańcy stwierdzą jego działania nie są adekwatne do planów i zamierzeń to odejdzie. Ma taki 

zwyczaj, że tam gdzie idzie coś zrobić, to robi to rzetelnie i dobrze i odpowiada za to, co robi, jeżeli 

popełnia błędy, to też się może zdarzyć. Jednak stara się i nie wie skąd taki pomysł, jeżeli będzie taka 

potrzeba korzystania z tego, aby to prowadził, to dobrze i nie miał nigdy zamiaru odejścia, mimo, że jest 

kilka osób, które mogą się z nim nie zgadzać, jeśli chodzi o drużynę seniorów. Jest jak najbardziej za 

tym była grupa seniorów, ale patrzy na to realnie i patrzy z punktu widzenia umiejętności i posiadanych 

możliwości, jeśli chodzi o obecnych zawodników z gminy. A jeśli jest jakaś grupa niezadowolonych, to 

niestety nie ma tak, aby byli wszyscy zadowoleniu. Chciałby wszystkiemu sprostać, ale budżet nie guma 

i się nie rozciągnie i dlatego tu wybiera i stawia na szkolenie dzieci i młodzieży. To nie po to, aby nie 

było później seniorów, tylko po to, aby byli i dawali zadowolenie i aby były pełne trybuny.  

Brak dyskusji z sali.  

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję, podziękowała Panu Prezesowi za przybycie  

i udzieloną informację.   
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Ad.10 

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad w sprawie informacji  

o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2015 r. W materiałach radni otrzymali 

przedmiotową informacje o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i działalności Klubu Seniora 

„Mimoza” za 2015 r. Powitał Panią Ewelinę Oźminę Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wagańcu. 

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2015 r. – stanowi on zał. Nr 10 

do protokołu. 
 

Następnie otworzył dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy na przestrzeni ostatnich lat 

zauważyła Pani Kierownik zwiększone zainteresowanie wypożyczaniem książek, czytelnictwem, czy 

jest spadek? 

 

Kierownik GBP E.Oźmina – poinformowała, że sytuacja jest stabilna na tym samym poziomie, co  

w zeszłym roku, w tym roku też są osoby zainteresowane, nie widać spadku, dlatego tez należy się 

cieszyć. 

  

Radna J.Michalska, – jako członek Klubu „Mimoza” podziękowała za przygotowanie informacji  

o działalności Klubu. Poinformowała, że w dniu wczorajszym Klub „Mimoza” był na występach we 

Włocławku i na 17 Zespołów zajął III miejsce. Zwróciła się do Wójta, aby częściej zapraszał Klub 

„Mimoza” na spotkania gminne, do udziału w tych uroczystościach. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani Kierownik za udział w sesji i zamknął 

dyskusję  

 

Ad.11 

Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2015 rok. 

 

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

o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2015 rok. Poinformował, że na sali obecna jest Pani Kierownik 

ZOS Mirosława Centkowska, w materiałach radni otrzymali przedmiotową informację – stanowi ona 

zał. Nr 11 do protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję.  

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się do Pani Kierownik i władz gminy, aby wpłynąć na 

nauczycieli, w celu polepszenia wyników gimnazjalnych w przyszłości, gdyż w chwili obecnej jest 

bardzo słabo, na Komisji Oświaty, której jest członkiem były te wyniki omawiane. Komisja uważa, ze 

należy zwrócić się do dyrektorów i nauczycieli, aby postarali się to zmienić. 

 

Przewodniczący Rady J.Rożański – poinformował, że w tym roku będzie sesja poświęcona temu 

tematowi, będą zaproszeni dyrektorzy szkół, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za placówki 

którymi kierują i za proces dydaktyczny również. Wówczas w dyskusji będzie można poruszyć te 

tematy. 

   

Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 

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

Pani Kierownik za udział w obradach. 

 

Ad.12 

Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2015 r. 

 

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

o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 12 

do protokołu. 

Poinformował, że jak w poprzednich przypadkach informację radni otrzymali w materiałach 

przesłanych na sesje, obecna jest na sali Pani Kierownik GOPS Elżbieta Rolirad. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, niezwiązanym z informacją  

za 2015 r., ale chodzi o 500+, czy dużo wpłynęło wniosków? Czy można powiedzieć, że to są wszystkie 

wnioski? Czy GOPS spodziewa się jeszcze w najbliższym czasie tych wniosków, gdyż do  

1 lipca można jeszcze wstecz je składać? Jak wygląda sprawa przekazywania środków finansowych, czy 

te osoby, które złożyły wnioski, to te wypłaty zostały zrealizowane, czy są prowadzone postępowania 

wyjaśniające? 

 

Kierownik GOPS – poinformowała, że na dzień dzisiejszy wpłynęło 370 wniosków, jest 

nierozpatrzone 79 wniosków, z 370 – 6 wniosków wysłano do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej, aby sprawdzona została koordynacja. W tej chwili jedna rodzina dostała pismo z ROPS, aby 

przesłać dokumenty wyjaśniające, mąż pracuje w Belgii, także postępowanie w tym przypadku ROPS 

też prowadzi.  

Wydano na kwotę 675 580, 20 zł. Sukcesywnie jak wydawana jest decyzja, to nie czeka się na koniec 

miesiąca, tylko, robiona jest wypłata. Teraz będzie następna wypłata tj. ostatniego czerwca. 

Pieniądze są zagwarantowane, nie brakuje ich, jeżeli by ich brakło, to jest automatycznie zgłoszone  

i Urząd Wojewódzki przysyła te środki, bo są one zabezpieczone na te świadczenia. 

Wnioski wpływają sukcesywnie i nie ma takiego dnia, aby nie wpłynęło po kilka wniosków. Jest tez 

informacja z GOPS, jeśli ktoś nie złożył i zna się mieszkańców, to są informowani, aby nie przekroczyć 

tego terminu z wyrównaniem 3-miesięcznym. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i podziękował Pani Kierownik za przybycie  

i udzieloną informację. 

 

Ad.13 

Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2015 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. 

 

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

informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2015 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 13 do 

protokołu. 

Poinformował, że w materiałach radni otrzymali przedmiotową informację, poinformował, że na sali 

obecna jest Pełnomocnik Wójta GKRPA i PS Pani Marta Ziółkowska. 

 

Otworzył dyskusję. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański - zwrócił się z zapytaniem, czy jest zaobserwowana tendencja 

rosnąca, jeżeli chodzi o liczbę osób nadużywających spożywanie alkoholu, czy też korzystających ze 

środków odurzających. 

 

Pełnomocnik GKRPAN i PS – poinformowała, że jeżeli chodzi o środki odurzające, to nie miała takich 

informacji, czy zgłoszeń z policji. A jeśli chodzi o nadużywanie alkoholu w porównaniu do tego roku, 

to w 2015 r. było więcej osób. Wówczas są przeprowadzone rozmowy w tym roku jest ich mniej. 

 

Brak dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański - zamknął dyskusję i podziękowała Pani Pełnomocnik za udział  

w obradach. 

 

Ad.14 

Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący informacji z pracy Rady Gminy 

Waganiec VII kadencji za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 14 do protokołu. 

Poinformował, że również jak poprzednie informacje ta też została przesłana w materiałach radnym. 

 

Otworzył dyskusje. 

Dyskusji brak. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.15 

Informacja z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2015 r. 

 

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

informacja z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2015 r. 

Poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radosława Zwierzchowskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że komisja przygotowała to sprawozdanie  

i zostało ono przesłane radnym wraz z zawiadomieniami o sesji. 

Informacja z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje do przedmiotowej informacji. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Patrycję Butlewską. 

 

Przewodnicząca komisji Budżetu – poinformowała, że informację z pracy komisji za 2015 r. otrzymali 

radni w materiałach przesłanych wraz zawiadomieniami o sesji, jeżeli są pytania to udzieli odpowiedzi. 

Informacja z pracy Komisji Budżetowej za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 16 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje do przedmiotowej informacji. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Zbigniewa Czajkowskiego. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty – stwierdził, że ogólnie może powiedzieć, że komisja odbyła 12 

protokołowanych posiedzeń w ciągu roku. Praca komisji przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę 

Gminy planem pracy komisji na 2015 r. Szczegółowa informacja została przedstawiona w materiałach, 

jakie otrzymali radni. 

Informacja z pracy Komisji Oświaty za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje do przedmiotowej informacji. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

i Ochrony Środowiska Jarosława Budnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa – poinformował, że jeśli są pytania do przesłanej radnym 

informacji z pracy komisji za 2015 r. to udzieli odpowiedzi. 

Informacja z pracy Komisji Rolnej za 2015 r. – stanowi ona zał. Nr 18 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje do przedmiotowej informacji. 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem zapytań do przedmiotowych informacji za 

2015 r. zamyka ten punkt porządku obrad i na wniosek radnych ogłasza 15 min przerwę do godz. 12
30

. 

 

Ad.16 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 rok, udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec 

absolutorium za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – po przerwie wznowił obrady godz.12
35

 i otworzył 

następny punkt porządku obrad tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 rok, udzielenie 

Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2015 r. 

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 

przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 

g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2015 r. 

h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 r.    

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 r. 

 

Poinformował, że zgodnie z przyjętym porządkiem obrad nastąpi procedowanie tego punktu, radni 

otrzymali w materiałach projekty uchwał, wniosek i opinię Komisji Rewizyjnej oraz uchwały 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy, Piotrowi Kosik zgodnie z podpunktem „a” wystąpienie Wójta 

dot. realizacji budżetu w 2015 r. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 r.  

Dochody – na planowane 17.673.786,24 zł osiągnięto 16.868.446,61 zł, co stanowi 95,4 % planu 

rocznego, z czego dochody bieżące stanowiły 85,9 %, a majątkowe 14,1 %.  

 



str. 23 

 

 

 

 

Wydatki - na planowane 17.570.404,09 zł zrealizowano 16.207.102,26 zł, co stanowi 92,2 % planu 

rocznego.  

W wyniku działalności finansowej za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 661.344,35 zł, przy 

planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości 103.382,15 zł. Wypracowano tym samym tak zwane 

wolne środki w kwocie 557.962,20 zł, które zostaną przeznaczone w 2016 roku na spłatę zaciągniętych 

w latach poprzednich pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Do spłaty w 2016 roku pozostaje 

kwota 670.568,78 zł, stąd brakujące 112.606,58 zł pokryto zaplanowaną na rok bieżący nadwyżką 

budżetową.  

W ramach wydatków kwotę 3.327.418,15 zł tj. 20,5% poniesionych wydatków ogółem przeznaczono na 

realizację zadań inwestycyjnych.  

Wykonano: przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 102 szt., kanalizację sanitarną  

z przyłączami i sieć wodociągową w Wójtówce i Nowym Zbrachlinie, utwardzono teren rekreacyjny 

przy stadionie sportowym w Zbrachlinie, place zabaw w Sierzchowie, Niszczewach i Wagańcu, 

wybudowano chodnik w Zbrachlinie i wiatę przystankową w Plebance, wybudowano linie 

oświetleniowe w Brudnowie, Konstantynowie, Nowym Zbrachlinie i Przypuście oraz zamontowano 

lampy solarne, w Wólnem, Wójtówce, Starym Zbrachlinie i Józefowie, wykonano prace 

przygotowawcze przed planowaną budową dróg gminnym tzn. wznowiono przebieg granic 

nieruchomości oraz ustalono znaki graniczne 6 dróg w m. Wiktoryn, Michalin, Józefowo, Włoszyca, 

Przypust, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin, opracowano dokumentację projektową realizowanego w roku 

bieżącym zadania obejmującego termomodernizację obiektów w Arianach i Niszczewach, rozpoczęto 

kolejne zadanie dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych (remiz OSP), dokończono 

ogrodzenie boiska w Brudnowie wraz z zakupem elementów małej architektury, zakupiono pług 

odśnieżny. 

Nakłady finansowe na zadania, których realizacja została zakończona w 2015 roku zostały przyjęte na 

majątek gminy. Majątek zwiększył się o 3.146.304,21 zł i na koniec roku ubiegłego wynosił 

37.978.133,54 zł.  

Zadania dotyczące budowy kanalizacji i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

zostały w 75 % sfinansowane z tzw. funduszu drzewkowego. Z budżetu Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu w roku ubiegłym wpłynęła kwota 1.904.615,31  zł. 

Część z powyższych zadań realizowana była w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydano w tej formie 

łącznie 272.777,45 zł. Złożono w roku bieżącym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek  

o zwrot 30 % poniesionych wydatków (81.833,24 zł).  

Oprócz zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego jak również z pozostałych środków 

budżetu realizowano również: dostawę kruszywa wraz z kosztami wynajęcia sprzętu do wyrównania 

dróg, montaż opraw oświetlenia ulicznego w Siutkowie, Michalinie, Wiktorynie, Sierzchowie, Wólnem 

i Plebance, remont chodników w Wagańcu i Plebance, remont cząstkowy dróg asfaltowych, przesianie 

kruszywa, kruszenie frezowiny zgromadzonych na placu w Arianach (pozyskano ok. 2060 t kruszywa  

i 2910 t ziemi), imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectw, dofinansowano zakup drabiny 

dwuprzęsłowej dla Jednostki OSP z Plebanki, zakupiono również piec centralnego ogrzewania, 

dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej w Aleksandrowie Kuj., dofinansowano położenie chodnika w Zbrachlinie na odcinku ok. 50 

mb, sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego zadania obejmującego położenie 

chodnika w Zbrachlinie na odcinku ok. 350 mb., wymieniono dach na budynku szkolnym  

w Zbrachlinie, dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, cyklinowano i polakierowano 

parkiet w sali gimnastycznej w Brudnowie, zakupiono bramę wjazdową i założono kostkę brukową na 

głównym wjeździe do szkoły w Niszczewach, przystąpiono do Rządowego programu promującego 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” oraz Programu „Erasmus+”. 

Oprócz zadań wspomnianych powyżej również: dbano o utrzymanie w sprawności sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej, utrzymanie dróg gminnych, obiektów komunalnych, finansowano działalność 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, pielęgnowano tereny zielone, usuwano dzikie wysypiska śmieci, 

realizowano zadania obejmujące usuwanie azbestu, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opracowano 

plan gospodarki niskoemisyjnej, wiele zadań zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatrudniono asystenta rodziny, zapewniano sprawne 

funkcjonowanie administracji samorządowej.  
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Zdecydowana większość zadań nałożonych uchwałami Rady Gminy była bezpośrednio realizowana.  

Zadania z zakresu oświaty realizował w imieniu Wójta Zespół Obsługi Szkół oraz dyrektorzy 

poszczególnych placówek oświatowych.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Gminną osobą prawną, jaką jest Biblioteka Publiczna kieruje Kierownik.  

Z budżetu gminy na podstawie stosownych porozumień lub umów sfinansowano zadania realizowane 

przez inne jednostki samorządu terytorialnego, ale wykonane na rzecz naszych mieszkańców: dowóz 

osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim, współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  

Zlecono ponadto realizację zadań własnych gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych tj.: 

stowarzyszeniu kultury fizycznej – Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” – zadania w zakresie 

sportu, fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”- działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych.  

Tendencję rosnącą wykazują tzw. należności wymagalne, czyli są to zaległości zarówno podatkowe, jak 

również opłata za odpady komunalne, za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz na najem lokali 

mieszkalnych. W stosunku do 31 grudnia 2014 r. wzrosły o 32.041,33 zł  i wynoszą na koniec 2015 

roku 1.422.321,19 zł. Nie przynoszą większego efektu podejmowane czynności (wystawiono 352 

upomnienia, 255 wezwań do zapłaty, skierowano do egzekucji 190 wniosków). 

W roku 2015 spłacono pożyczki na łączną kwotę 775.000,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na 

budowę kanalizacji sanitarnej wyniosły 1.120.568,78 zł. Termin spłaty przypada na lata 2016-2017. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Waganiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, (których termin 

zapłaty upłynął), nie udzielano również poręczeń ani gwarancji.  

W powyższej informacji zaakcentowano najistotniejsze fakty mające wpływ na stopień realizacji 

budżetu ubiegłorocznego. Więcej informacji zostało przedstawione radnym w „Sprawozdaniu  

z wykonania budżetu gminy” wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniach 

finansowych. Wszystkie te materiały były analizowane na posiedzeniach poszczególnych komisji 

stałych Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Wójtowi Gminy za przedstawioną 

informację dotyczącą realizacji budżetu w 2015 r.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

Następnie odczytał uchwałę Nr 1/S/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta 

Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 

Przewodniczący – Halina Strzelecka Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy; członkowie: Elżbieta 

Osińska i Jan Sieklucki Członkowie Kolegium RIO w Bydgoszczy – zaopiniował pozytywnie 

przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz 

z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Podpisała Przewodnicząca Składu 

Orzekającego Halina Strzelecka. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w dalszej części porządku obrad zapoznał radnych  

z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gmin Waganiec o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec za  

2015 r. – stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Opinia o realizacji budżetu Gminy za 2015 r. Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2016 r. jest 

pozytywna. 
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Komisja występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 r., 

podpisali Radosław Zwierzchowski – Przewodniczący Komisji, Agnieszka Łopatowska – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji, Jadwiga Czekała – Członek Komisji, Jarosław Budny – Członek Komisji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w dalszej części analizowanego punktu przedstawił 

Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec 

za 2015 r. – stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok oraz 

wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 

2015 rok. Podpisał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Zwierzchowski. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przedstawił Uchwałę Nr 4/Kr/2016 Składu Orzekającego 

Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 r. - kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 

Przewodnicząca – Halina Strzelecka; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki: uchwalił, że 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2015 rok 

jest zasadny i zgodny z prawem. Podpisała Przewodnicząca Składu Orzekającego Halina Strzelecka. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do następnego podpunktu „f” tj. wystąpienie 

przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy.  

Udzielił głosu przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 

2015 r.  

Poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Zwierzchowski – poinformował, że zgodnie  

z przedstawionymi materiałami Komisji Rewizyjnej, komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 

gminy Waganiec za 2015 rok.  

 

Przewodniczący Rady Jaroisław Różański – udzielił głosu przewodniczącej Komisji Budżetu, 

Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. 

  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

Patrycja Butlewska – stwierdziła, że komisja analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za 

2015 r. i opiniuje je pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu zastępcę przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w związku z nieobecnością na obradach Pana Jarosław 

Budnego przewodniczącego komisji. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ewa Pietrus – 

poinformowała, że komisja jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2015 r.  

i opiniuje je pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowie, Sportu i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Zbigniew 

Czajkowski – poinformował, że Komisja Oświaty, zapoznała się z informacją z wykonania budżetu 

gminy Waganiec za 2015 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej po analizie nie wnosi żadnych 

uwag i opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy za 2015 r.  
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Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył dyskusję w sprawie realizacji budżetu Gminy 

Waganiec w 2015 r. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

i przeszedł do następnego podpunktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania 

finansowego Gminy Waganiec za 2015 r. 

Poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 

 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 

2015 r. – stanowi on załącznik nr 23 do protokołu. 

Poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIV/114/2016 w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 r. – stanowi ona załącznik Nr 24 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 r. 

oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – realizując przyjęty porządek obrad, przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 rok - stanowi on 

załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad przedstawioną uchwałą w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 rok 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – w głosowaniu jawnym jednogłośnie (13 głosów „za” 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIV/115/2016  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 rok – stanowi ona załącznik 

Nr 26 do protokołu. 

 

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

w sprawie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 

rok w głosowaniu jawnym i uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady Gminy. 

Następnie pogratulował Wójtowi Gminy Panu Piotrowi Kosik uzyskania absolutorium. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że dla wójta, burmistrza jest to najważniejszy moment 

podsumowujący dany rok budżetowy. Podziękował za jednogłośnie podjętą uchwałę, za akceptację 

działań wójta i też wspólnych działań. 

Stwierdził, że nie ma osób nieomylnych i ktoś tu wszystkich obecnych na sali kiedyś rozliczy, czego 

dokonano, o czym mówiono, co chciano zrobić, czego nie zrobiono? 

Ale tak naprawdę ważna jest współpraca, współdziałanie. Nie jest osobą nieomylną z chęcią słucha 

spostrzeżeń radnych, tego, co chcą zrobić i jakie jest spojrzenie radnych, sołtysów. Ma nadzieję, że ta 

współpraca, która się przejawiła w tym głosowaniu zaowocuje na lata następne i za jakiś czas ktoś 

będzie mógł powiedzieć, że ta Rada zrobiła wiele dobrego, oczywiście na to wszystko potrzeba czasu.  
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To absolutorium jest tak naprawdę udzielone, w 100%, ponieważ w zeszłym roku też uzyskał 

absolutorium od Rady Gminy, oczywiście był to krótki czas, a budżet przegotowany był przez 

poprzednika, dlatego też podziękował za tak ogromne zaufanie i udzielone absolutorium za 2015 r. 

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

 

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

sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec”. 

Poinformował, że na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy radni podejmowali tą uchwałę. Tak jak 

Wójt informował, pewnie nie będzie to ostatnia uchwała w tej sprawie, być może będzie ona jeszcze 

uchylona i podejmowana kolejny raz. W ubiegłym tygodniu trwały uzgodnienia w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jeszcze w dniu dzisiejszym przed 

sesją trwały uzgodnienia, w związku z tym radni otrzymali II projekt uchwały, materiały po zmianach. 

Jest to dosyć skomplikowany dokument, który wymaga uzgodnień w NFOŚiGW. 

Następnie przedstawił II projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” – stanowi ona zał. Nr 27 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad 

przedstawioną uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIV/116/2016 w sprawie w sprawie przyjęcia do 

realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”– stanowi 

ona załącznik Nr 27 do protokołu. 

 

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

 

Ad.18 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

i zapytania.  

Otworzył dyskusję 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

zadawania pytań i interpelacji radnych, zamknął punkt 18 porządku obrad. 

 

Ad.19 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 19 porządku obrad tj. wolne wnioski i 

udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 
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Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik – złożyła wniosek o nadanie nazw ulicom, chociaż w części 

Nowego Zbrachlina. Poinformowała, że jest problem z ustaleniem miejsc zamieszkania. Nowy 

Zbrachlin się rozbudował, nastało dużo nowych mieszkańców i jest problem jak przyjeżdża np. Kurier 

gdyż nie można ustalić gdzie adresat zamieszkuje. 

 

Radny, sołtys sołectwa Brudnowo Mieczysław Kołowrocki – złożył podobny wniosek o nadanie 

nazw ulic w sołectwie Brudnowo, gdyż ma taki sam problem, co sołtys Nowego Zbrachlina. 

 

Sołtys Sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki – ponowił wniosek o numerację w m. Sierzchowo przy 

skrzyżowaniach (przy szkole, posesji Państwa Maziarz, przy posesji Państwa Szymańskich, i przy 

posesji Państwa Jargiło) tj. od Nr – do Nr. 

 

Radna sołtys sołectwa Michalina Jadwiga Michalska – złożyła wniosek o pokrycie drogi emulsją, 

powstały tam ubytki, a Pan Wójt kiedyś wspomniał, ze będzie ten materiał zamawiał. 

 

Radny, sołtys sołectwa Siutkowo Jarzy Urbański – wnosi o uzupełnienie ubytków frezowiną na 

drodze w m. Siutkowo. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że w dniu dzisiejszym jest to w planach, gdyż maszyna pracuje 

na drogach i ma również udać się do m. Siutkowo, aby tą drogę też poprawić.    

 

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

zamknął listę wniosków zgłoszonych na XIV Sesji VII kadencji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2016 r. 

i poprosił o zabranie głosu Sekretarza obrad Panią P. Butlewską i przedstawienie zgłoszonych 

wniosków. 

 

Sekretarz obrad P. Butlewska – odczytała zgłoszone wnioski z XIV sesji Rady Gminy Waganiec VII 

kadencji z dnia 27 czerwca 2016 r.: 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik  

Ponawia wniosek w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowy Zbrachlin. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki  

Wnioskuje o nadanie nazw ulic w miejscowości Brudnowo. 

 

Sołtys Sierzchowa Wysocki Tomasz 

Ponawia wniosek o uzupełnienie oznakowania w miejscowości Sierzchowo z numerami posesji (przy 

skrzyżowaniach np. od Nr – do Nr). 

 

Radna Jadwiga Michalska  

Wnioskuje o pokrycie emulsją ubytków drogi w miejscowości Michalin (załatanie dziur).  

 

Wnioski przyjęte bez głosowania. 

 

Ad.20 

Zamknięcie XIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 20 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec, zamyka obrady w dniu 27 czerwca 2016 r. – godz. 13
40 

 

Protokołowała:  


