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Protokół Nr XXII/2017  

z dwudziestej drugiej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 25 kwietnia 2017 r. – godz.16
00

. 

Jest to sesja nadzwyczajna zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym.  

 

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

Danutę Roszko, następnie stwierdził, że w związku z urlopem Wójt Gminy – Piotr Kosik będzie  

nieobecny na obradach sesji. 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (radny Radosław Zwierzchowski 

nieobecny), sesja dysponuje wymaganym kworum, co oznacza, że Rada Gminy może obradować  

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

prawomocne. 

Listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 
 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta 

Gminy w trybie nadzwyczajnym, porządek obrad XXII sesji został radnym doręczony przy 

zawiadomieniu o sesji dnia 20 kwietnia 2017 r.  

Wniosek o zwołanie XXII sesji, stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projekcie 

uchwały, przygotowanym stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym i przekazanym pod obrady Rady Gminy wraz z zaproszeniem. 

W związku z tym, że były nanoszone poprawki do projektu uchwały, radni otrzymali II projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 

2025. 

 

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

porządek obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Waganiec do roku 2025. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

4. Zamknięcie XXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Brak propozycji z sali. 
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Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

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

 

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

obrad. 

 

Ad.3 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Waganiec do roku 2025. 

 

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

uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

Poprosił radnych o wgląd do II projektu procedowanej uchwały następnie przedstawił ten projekt 

uchwały – stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje do projektu przedstawionej uchwały. 

Poinformował, że w pierwszej wersji projektu uchwały był mowa o dwóch zadaniach,  

a mianowicie kosztorys inwestorski został sporządzony dla stacji uzdatniania wody i dla boisk 

wielofunkcyjnych w miejscowości Sierzchowo i Nowy Zbrachlin. 

W związku z tym, zwrócił się z zapytaniem - jakie zmiany zaszły w II projekcie uchwały w stosunku 

do I projektu chwały. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że tych zmian wprowadzono więcej niż 

początkowo zakładano, ale one wynikają z potrzeby uporządkowania tych tematów, aby dokument 

strategiczny – Strategia Rozwoju Gminy Waganiec, był zbieżny zarówno ze strategią ORSG, czyli 

sporządzona dla powiatu aleksandrowskiego jak również z dokumentami finansowymi 

funkcjonującymi w gminie, czyli zarówno z budżetem jak z Wieloletnia Prognozą Finansową. 

Początkowo rzeczywiście ograniczono się do tych dwóch zadań, które są dla gminy Waganiec 

kluczowe, czyli: pierwsze zadanie dotyczące gospodarki wodno – ściekowej wniosek został złożony, 

dokument Strategii musi być zbieżny z wnioskiem, nie było wiadomo, na jakim etapie będzie szansa 

pozyskania tych środków zewnętrznych. Środki finansowe w budżecie również zostały w innym 

terminie na to zadanie zabezpieczone. W tej chwili zostały ujednolicone te zapisy. Aby zapisy 

zarówno w strategii były zbieżne z dokumentami finansowymi. Kwestia dotycząca ścieżek 

rowerowych tutaj zmiana dotyczy nazwy zadania. Nazwa zadania została określona w sposób taki, 

jaki został zaprezentowany w II projekcie uchwały. 

Ta nazwa nie wynika ze strony gminy, tylko jest nazwą, która została niejako nadana przez Związek 

Gmin Ziemi Kujawskiej, który jest partnerem wiodącym, który będzie analizował to zadanie i należy 

dostosować te zapisy, które obowiązują w gminie do tych, które są przedstawione również we 

wniosku i we wszystkich innych dokumentach dokumentacji projektowej studium wykonalności  

i w sprawach finansowych również, czyli chodzi o doprowadzenie do zbieżności z dokumentami 

również strategicznymi, ale już w obszarze całego powiatu aleksandrowskiego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem o pozostałe zmiany może Pan 

zastępca przedstawi te elementy po kolei, bo tych zmian jest więcej, jak będą jakieś pytania, to prosi 

o dyskusję. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – po kolei wskazał proponowane zmiany do załącznika Nr 1 przedmiotowej 

uchwały dotyczące poniższych zadań: 
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„Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego  

w Wólnem” – tutaj zostały dostosowane kwoty do tych, które są w dokumentach finansowych 

gminy, stąd ta konieczna zmiana. 

 

„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych na terenie 

Gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” – zmiana 

nazwy tego zadania. 

  

„Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. nr 75/3” – nie dokonano 

żadnych zmian. 

 

„Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, 

skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. nr 58/12, 101/1” – nie dokonano żadnych 

zmian. 

 

„Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn” – nie wprowadzono 

żadnych zmian. 

 

„Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” – zostały wprowadzone zmiany w nazwie 

zadania słowo „istniejących” po prostu, aby było to zadanie zbliżone, z nazwą, która już funkcjonuje  

w dokumentach finansowych. 

  

„Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec – Wólne” – w tym przypadku nie wprowadzono 

zmiany. 

 

„Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2 – warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi 

gminnej nr 160539C w miejscowości Siutkowo” – zmiany w zakresie środków własnych, zmieniona 

została kwota, aby dostosować do kwoty, która obowiązuje w budżecie.  

 

„Rozbudowa remizy OSP w Plebance” – nie wprowadzono zmian. 

 

„Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” – nie wprowadzono zmian. 

 

„Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie” została dostosowana kwota do 

zapisów, które funkcjonują w dokumentach finansowych gminy. 

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, 

Zbrachlin, Włoszyca” – nie wprowadzono zmian. 

 

„Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Zbrachlinie” – dostosowano do zapisów, które 

funkcjonują w dokumentach finansowych gminy. 

 

„Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych” – pozostawiono bez zmian. 

 

„Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych” – pozostawiono bez zmian. 

 

„Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” – nie wprowadzono żadnych 

zmian. 
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„Budowa boisk wielofunkcyjnych w Sierzchowie i w Nowym Zbrachlinie” – zostały zapisy 

dostosowane do tych, które funkcjonują w dokumentach finansowych. 

 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie” – również dostosowano wartości do tych, co 

funkcjonują w dokumentach finansowych. 

 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Zbrachlinie” - w tej chwili to zadanie nie jest przewidywane 

i zostało wykreślone. 

 

„Remont świetlicy wiejskiej w Niszczewach” – wprowadzono dostosowanie do zapisów.  

 

We wcześniejszej wersji strategii w kolejnym punkcie było zadanie dot. „Budowy mikroinstalacji 

fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec” – to zadanie jest w późniejszej części umieszczone 

tego załącznika. 

 

„Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa 

zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na 

terenie gminy Waganiec” – to jest zadanie, o którym wspomniał w ramach gospodarki wodno – 

ściekowej, aby Urząd Marszałkowski nie zarzucił rozbieżności w tym, zakresie. 

 

Następnie było wcześniej „Adaptacja istniejących budynków komunalnych funkcji lokalnych, 

domów kultury np. budowa OSP”, to zadanie otrzymało nazwę „Adaptacja budynku komunalnego 

na świetlicę wiejską w Wagańcu”  

 

„Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce” – dostosowane wartości do zapisów funkcjonujących  

w dokumentach finansowych.  

 

Następnie wcześniej ujęty zapis w strategii dotyczył kolejnego zadania „Wyposażenia świetlic  

w: Zbrachlinie, Włoszycy Sierzchowie, Plebance i Niszczewach” w tej chwili to zadanie nazwane 

jest w skrócie „Wyposażenie świetlic wiejskich”, jeśli chodzi o wartości pozostało jak we 

wcześniejszej wersji strategii. 

 

„Wyposażenie budynku przy zespole boisk Orlik” – w tej chwili tak nazwa zadania będzie brzmiała, 

wcześniej było wyposażenie Orlika, jeśli chodzi o wartości pozostały jak we wcześniejszej wersji 

strategii.  

 

„Doposażenie orkiestry wraz z warsztatami i organizacją dożynek” – wartość tego zadania została 

skorygowana do wartości, które są w dokumentach finansowych, zostało wprowadzone słowo 

dotyczące „dożynek” zamiast „festiwalu” jak było wcześniej.   

 

„Doposażenie zespołu Mimoza wraz z warsztatami” – dostosowano do wartości, które funkcjonują  

w dokumentach finansowych. 

 

„Festiwal orkiestr dętych” – nazwa zdania pozostała w kształcie niezmienionym natomiast 

dostosowano wartości do obowiązujących w dokumentach finansowych. 

 

„Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży” – dostosowano zapisy do zapisów 

funkcjonujących w dokumentach finansowych, jeśli chodzi o wartości.  
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„Zajęcia ogólnorozwojowe na Orliku” – dostosowano wartości do zapisów funkcjonujących  

w dokumentach finansowych gminy Waganiec. 

 

„Zajęcia dla seniorów”– wartość dostosowana została do zapisów funkcjonujących w dokumentach 

finansowych. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował zastępcy wójta za udzieloną informację  

i poinformował, że jeśli chodzi o zadanie dot. ścieżek rowerowych, to zadanie otrzymało nowe 

brzmienie „ Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych”. 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję nad tym 

punktem porządku obrad i zarządził głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXII/192/2017 zmieniającą uchwałę  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025 – stanowi ona załącznik 

Nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.4 

Zamknięcie XXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

Waganiec, zamyka obrady w dniu 25 kwietnia 2017 r. – godz. 16
30 

 

Protokołowała:  
 

 

 


