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 Protokół Nr XXVI/2017  

z dwudziestej szóstej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 30 czerwca 2017 r. 

 

Ad.1  

Otwarcie XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

 

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

Waganiec zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 

dzień 30 czerwca 2017 r. – godz.10
00

. 

 

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

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Panie i Panów sołtysów z ternu gminy Waganiec, zaproszonych 

gości oraz pozostałe osoby obecne na sesji. 

 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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. 

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

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

doręczony przy zawiadomieniach o zwołaniu sesji z dnia 24 czerwca 2017 r.  

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

uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym i przekazanych 

pod obrady rady gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do 

porządku obrad? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Waganiec na lata 2017-2022. 

             a)  dyskusja nad projektem uchwały, 

      b)  podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok. 

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

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

             b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2016 rok. 

              a) wystąpienie Gminnego Komendanta OSP w Wagańcu, 

              b) dyskusja nad projektem uchwały, 

              c) podjęcie uchwały. 

11. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2016 r. 

a) wystąpienie Prezesa Klubu „Sadownik – Waganiec”, 

b) dyskusja. 

12. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2016 r. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, 

b) dyskusja. 

13. Informacja o pracy Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu w 2016 r. 

    a) wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, 

b) dyskusja. 

14. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2016 r. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu, 

b) dyskusja. 

15. Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Waganiec za 2016 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Waganiec za 2016 rok.                                   

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

b) dyskusja. 

16. Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy, 

b) dyskusja. 

17. Informacja z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

a) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 

b) dyskusja. 

18.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. 

oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 

Waganiec absolutorium za 2016 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2016 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 2016 r., 

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

budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 

2016 r.     

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 r. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu 

Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie z Województwem Kujawsko 

– Pomorskim do projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

             b) podjęcie uchwały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

23. Interpelacje radnych i zapytania. 

24. Wolne wnioski. 

25. Zamknięcie XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w związku z prośbą Wydziału Kontroli 

Urzędu Wojewódzkiego, aby w dniu dzisiejszym jeszcze dostarczyć uchwałę Rady Gminy dotyczącą 

skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec, proponuje, aby punkt 22 porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec – przesunąć i 

umieścić, po punkcie 5 - jako punkt 6. 

 

Następnie poddał pod głosownie zgłoszoną poprawkę.  

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła zgłoszoną poprawkę przesunięcie punktu 22 

porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Waganiec, jako punkt 6.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że wpłynął do niego wniosek wójta gminy 

Waganiec o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad, radni projekty tych uchwał 

otrzymali przed obradami. 

Wniosek dotyczy następujących projektów uchwał:  

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/117/2016 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, 

działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 

2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia z firmą Certes Sp. z o.o. oraz partnerami Dobrzyń 

nad Wisłą, UG Aleksandrów Kujawski, UM Aleksandrów Kujawski, Wielgie, Chrostkowo, 

Koneck, Skępe, Zakrzewo, Fabianki, Ciechocinek, Lipno, Zbójno do projektu pt: „Kujawsko-

Pomorscy Liderzy e-Administracji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

 

Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – zaproponował, żeby punkty te umieścić w tej kolejności po 

punkcie 22.  
Zwrócił się do radnych, kto jest za tym, aby rozszerzyć porządek obrad o wnioskowane przez wójta 

gminy projekty uchwał? 

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła zgłoszony wniosek o wprowadzenie dodatkowych 

uchwał do porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że porządek obrad został rozszerzony o punkty,  

o które wnioskuje wójt gminy.  

 

Brak innych propozycji do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem innych propozycji z sali do porządku 

obrad, poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2017-2022. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

     b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok. 

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

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2016 rok. 

a) wystąpienie Gminnego Komendanta OSP w Wagańcu, 
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b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

12. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2016 r. 

a) wystąpienie Prezesa Klubu „Sadownik – Waganiec”, 

b) dyskusja. 

13. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2016 r. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, 

b) dyskusja. 

14. Informacja o pracy Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu w 2016 r. 

a) wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, 

b) dyskusja. 

15. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2016 r. 

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu, 

b) dyskusja. 

16. Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Waganiec za 2016 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Waganiec za 2016 rok.                                   

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

b) dyskusja. 

17. Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy, 

b) dyskusja. 

18. Informacja z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

a) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 

b) dyskusja. 

19. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. 

oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 

Waganiec absolutorium za 2016 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2016 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 2016 r., 

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

budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 

2016 r.     

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 r. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie z Województwem Kujawsko 

– Pomorskim do projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/117/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 

20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji 

projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 

Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 

2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia z firmą Certes Sp. z o.o. oraz 

partnerami Dobrzyń nad Wisłą,UG Aleksandrów Kujawski, UM Aleksandrów Kujawski, 

Wielgie, Chrostkowo, Koneck, Skępe, Zakrzewo, Fabianki, Ciechocinek, Lipno, Zbójno do 

projektu pt: „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

26. Interpelacje radnych i zapytania. 

27. Wolne wnioski. 

28. Zamknięcie XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedstawiony porządek 

obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec.     

 

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

protokołów XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Sesji VII kadencji Rady Gminy.  

 

Tytułem wyjaśnienia poinformował, że projekty protokołów stara się jak najszybciej umieszczać po 

zakończeniu sesji, aby one na stronie Biuletynu Informacji Publicznej się ukazały i one są 

zamieszczane, jako projekty protokołów, natomiast po przyjęciu ich przez radę gminy uzyskują 

status protokołów przyjętych przez radę gminy z Sesji Rady Gminy. 
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Poinformował, że projekty protokołów z obrad XX sesji odbytej w dniu 7 lutego 2017 r.; XXI sesji 

odbytej w dniu 31 marca 2017 r, XXII sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r, XXIII sesji odbytej 

w dniu 9 maja 2017 r, XXIV sesji odbytej w dniu 11 maja 2017 r oraz XXV sesji odbytej w dniu  

29 maja 2017 r - były wyłożony 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 protokołów, dlatego stawia wniosek o przyjęcie 

w/w protokołów 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 XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 

 

Głosowanie 

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

oraz „wstrzymujących się ” nie było) przyjęła protokoły z XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV 

Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, 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 Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącej rady gminy Patrycji 

Smykowskiej. 
 

Kandydatka nie wyraziła zgody, z uwagi na to, że będzie musiała opuścić obrady sesji, co zostało 

zgłoszone przewodniczącemu rady gminy wcześniej. 

 

Radna Jadwiga Michalska – w związku z powyższym zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Radna Ewa Pietrus – wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury? 

 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej Ewy Pietrus na sekretarza obrad 

XXVI Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Ewę Pietrus. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła na sekretarza obrad XXVI 

sesji Panią Ewę Pietrus. 
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Ad.5 

Informacje Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 5 przyjętego porządku obrad tj. informacje 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Poinformował, że w tym okresie reprezentował gminę, jak również radnych w różnego rodzaju 

uroczystościach, na które otrzymał zaproszenie min. był na kolejnym już Waganieckim Festiwalu 

Orkiestr Dętych. Prowadził korespondencję, udzielał informacji, odpowiedzi na pytania różnych 

organów administracji oraz przyjmował interesantów. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem zapytań i dyskusji z sali zamknął punkt 

5 porządku obrad. 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przeszedł do punktu przesuniętego tj. podjęcie uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

Poinformował, że procedowana skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 

Waganiec, jak również pozostali radni wiedzą, co jest przedmiotem skargi. 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

 

Radna Ewa Pietrus – poinformowała, że są też obecni na sali sołtysi, dlatego wnosi o nakreślenie 

tego tematu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że tak jak wszystkie projekty uchwał tak też ta 

uchwała wraz z uzasadnieniem będzie zamieszczona w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Natomiast przedmiot skargi, dotyczy oferty, jaką wójt gminy Waganiec złożył, Państwu Ciesielskim, 

jeżeli chodzi o najem lokalu socjalnego dla tych Państwa. Otrzymali oni 23 stycznia 2017 r. ofertę 

najmu lokalu socjalnego, z której nie skorzystali.  

Wójt gminy Waganiec złożył drugą ofertę najmu lokalu socjalnego w dniu 8 lutego 2017 r. i na 

podstawie tej drugiej oferty złożonej przez wójta gminy, podpisana została umowa i został od gminy 

Waganiec przydzielony lokal socjalny.  

Natomiast Ci Państwo uważają, że powinni otrzymać większy lokal niż otrzymali. W myśl 

przepisów, jeżeli chodzi o lokal socjalny to na osobę przysługuje 5 m
2
. Faktycznie z tego, co jest 

wiadomo, to są 2 osoby. Państwo Ciesielscy wprowadzili się, tą drugą ofertę otrzymali na najem 

lokalu o powierzchni 24m
2
. 

Poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec po rozpatrzeniu skargi, po uzyskaniu 

wyjaśnień w przedmiocie skargi zaproponowała projekt uchwały uznającej przedmiotową skargę za 

niezasadną. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/199/2017 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 4 do 

protokołu. 
 

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

w wersji przedłożonej radnym. 

 

Ad.7 

Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że przedstawi informację za okres od 31.03.2017 r. do 

30.06.2017 r. 

 

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska. 

Dokonano naboru wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach 

polowych i sadach w związku falą wiosennych przymrozków (wpłynęło 14 wniosków). 

Wystąpiono do Wojewody o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód 

powodowanych wiosennymi przymrozkami. 

W porozumieniu z Oddziałem Terenowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa w Radziejowie Kuj. poinformowano rolników o konieczności zwracania uwagi na 

czas wykonywania zabiegów ochrony roślin - w związku z intensywnym kwitnieniem roślin. 

Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody z dnia 31 maja 2017 r. przeprowadziła szacowanie 

szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w 2017 r. 

Biorąc pod uwagę kolejność składanych wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków, poinformowano 3 właścicieli nieruchomości o możliwości realizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków w 2017 r. na ich posesjach oraz o konieczności podpisania umowy  

i porozumienia oraz dokonania zapłaty należnej kwoty – zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 

Wymienione umowy i porozumienia zostały zawarte. 

Wydano decyzje na usunięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych: nr 2618 C Spoczynek – 

Zbrachlin – na 2 szt. topoli w miejscowości Kolonia Święta, nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo – na 

1 szt. lipa w miejscowości Zbrachlin. 

Umorzono postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w pasach 

dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec. 

Wydano pozytywną opinię w przedmiocie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe  

w Aleksandrowie Kuj. projektu robót geologicznych dla 2 ujęć wód podziemnych:  

w miejscowości Zbrachlin, dz. nr 33/3 i 27/4 - pod potrzeby gospodarstwa rolnego. 

Wydano postanowienie wyrażające stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na 

budowie „Parku wiatrowego Waganiec IV składającego się z 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 

2,5 MW każda wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego 

przedsięwzięcia” przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji tego przedsięwzięcia 

zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 kwietnia 

2011 r. 

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 160528 C 

Waganiec - Wólne”. 
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Wydano dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie informację, że 

przedsięwzięcie pn. „Naprawa więźby dachowej wraz z wymiana pokrycia filialnego kościoła p.w. 

Św. Stanisława i Św. Marii Magdaleny w Przypuście” – nie jest wymagane przeprowadzenie 

postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Wydano dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Zbrachlinie informację,  

że przedsięwzięcie pn. „Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Wojciecha w Zbrachlinie – etap 

IV” – nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wydano Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec: o przyjęciu regulaminu konkursu „Najładniejsza 

posesja 2017 r.” na terenie gminy Waganiec oraz o powołaniu komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia tego konkursu. Ponadto rozpropagowano zaproszenie Wójta Gminy Waganiec do 

mieszkańców - o wzięcie udziału w konkursie z nagrodami na „Najładniejszą posesję 2017 roku” na 

terenie gminy Waganiec. 

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące 

usunięcia braków we wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 160528 C Waganiec - Wólne” - przesłano: 

poprawioną „Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia”, mapę uzupełnioną o oznaczenie terenu, na 

którym będzie realizowana inwestycja – forma elektroniczna i papierowa, informację o braku 

konieczności usuwania drzew i krzewów dla planowanego przedsięwzięcia.  

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 

WFOŚ i GW w Toruniu - do dokumentów przedkładanych do podpisania umowy dotacji na 

utylizację wyrobów azbestowych. 

W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące prac nad podjęciem tzw. 

„Uchwały antysmogowej” wypełniono otrzymaną ankietę, określającą nasze stanowisko w zakresie 

gotowości do działań na rzecz polepszenia, jakości powietrza.  

Podpisano umowy pomiędzy Gminą Waganiec, a przystępującymi do przedsięwzięcia „Demontaż, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” - dotyczące 

ustalenia wzajemnych zobowiązań finansowych między stronami Umowy, w związku  

z koniecznością pokrycia 30 % kosztów przez przystępujących do przedsięwzięcia. 

Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia: pn.: „Realizacja zakładu przetwórstwa 

odpadów tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 194 (uprzednio 

oznaczonej, jako nr ew. 90/6) w miejscowości Zosin, gmina Waganiec”, oraz zawiadomienie  

o wydaniu wymienionej decyzji – podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy 

Urzędu Gminy w Wagańcu, tablicy sołectwa Niszczewy, stronie internetowej – BIP Urzędu Gminy 

w Wagańcu. 

Wydano 5 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych, 1 szt. warunków 

technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, 3 szt. zapewnień dostawy 

wody, 1 szt. zapewnienia zrzutu ścieków, 3 szt. zapewnień dostawy wody i jednocześnie 

umożliwienia zrzutu ścieków. 

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 242 faktury za wodę  

i wprowadzone ścieki, 43 dokumentów sprzedaży (f-ry, noty) za najem lokali użytkowych (podmioty 

gospodarcze), 173 faktury za najem lokali mieszkalnych (w tym 40 faktur korygujących z tytułu 

aktualizacji wysokości opłaty eksploatacyjnej), 6 dokumentów sprzedaży - sprzedaż pozostała. 

Zawarto: 3 umowy z odbiorcami indywidualnymi o dostarczenie wody z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, 2 umowy z odbiorcami indywidualnymi o odprowadzenie ścieków. 
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Zawarto umowę z podmiotem gospodarczym o dostarczenie wody z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, i umowę z podmiotem gospodarczym o dostarczenie wody z urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Wystosowano, wezwanie do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i 7 wezwań do zapłaty za wodę i odprowadzone ścieki. 

Na wniosek pojedynczych dłużników umorzono: zaległość z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, 

zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległość z tytułu należności 

za dostarczenia wody. 

Energetyka: zawarto umowę z firmą konsultingową dotyczącą przygotowania procedur oraz 

sporządzenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na dostawę 

energii elektrycznej (obiekty komunalne, oświetlenie drogowe) na rok 2018, w ramach 

aleksandrowsko - radziejowskiej grupy zakupowej, dokonano również aktualizacji przewidzianego 

zużycia energii elektrycznej w 2018 r. na potrzeby przeprowadzenia ww. postępowania. 

 

Poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie rozpoczęte montowanie zewnętrznego źródła 

dostawy wody dla osób zalegających z opłatami za wodę i najprawdopodobniej w miesiącu lipcu 

będą pierwsze odcięcia wody, ten punkt poboru publicznego będzie usytuowany za budynkiem 

Urzędu Gminy, będzie to specjalnie oznakowane miejsce wybrukowane, także, aby osoby zgodnie  

z ustawa mogły mieć dostęp do wody pitnej. 

Uważa, że to działanie zmobilizuje te osoby, które zalegają z opłatami za wodę, to tego, aby jednak 

za tą wodę zaczęli regularnie płacić. 

 

Z pracy referatu ds. budownictwa i dróg, zakresu budownictwa wydano: 26 zaświadczeń o 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 informację publiczną, 10 decyzji  

o warunkach zabudowy, 8 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości, 5 postanowienia  

w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości, 1 postanowienia w sprawie 

rozgraniczenia.  

Wszczęto: 20 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie  

w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5 postępowanie  

w sprawie podziału nieruchomości, 1 postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

Numeracja nieruchomości: wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomości, wydano  

2 zaświadczenia o istniejącym numerze nieruchomości. 

Drogownictwo, wydano: 2 zgody na ułożenie kabla energetycznego w drodze gminnej (warunki 

techniczne), 2 warunki techniczne na budowę zjazdu.  

Zakupiono: 1 tonę mieszkanki mineralno - asfaltowej na zimno w celu remontu dróg. 

 

Z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej z zakresu kadr.  

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

następujące umowy oraz aneksy: umowa o skierowanie do odbycia stażu 4 osób bezrobotnych na 

okres czasu od 03.04.2017 r. do 02.08.2017 r. stanowisko: pracownik administracyjny oraz 

stanowisko: pracownik gospodarczy; aneks o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych - termin 

odbywania stażu został przedłużony; umowa o skierowanie do odbycia stażu 1 osoby bezrobotnej 

stanowisko: pracownik administracyjny. 

Od dnia 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. została zatrudniona jedna osoba na stanowisku podinspektora 

ds. gospodarki odpadami. 

Od 12.04.2017 r. został udzielony urlop macierzyński (20 tygodni) osobie zatrudnionej na 

stanowisku podinspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych. Pani ta po urlopie macierzyńskim będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego przez 32 

tygodnie. Na czas nieobecności został zatrudniony pracownik - umowa na czas zastępstwa).   
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Od dnia 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. została zawarta kolejna umowa o pracę stanowisko pracy: 

ref. ds. obsługi kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  

Od dnia 21.05.2017 r. została zawarta kolejna umowa o pracę stanowisko pracy: pracownik 

gospodarczy. Umowa na czas nieokreślony. 

W Urzędzie Gminy odbył praktykę zawodową student Wydziału Prawa i Administracji UMK  

w Toruniu.  

 

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

w okresie od 30.03.2017 r. do 26.06.2017 r. wykonywały 4 osoby były to prace porządkowe na 

terenie Gminy Waganiec, łącznie odpracowano 182 godziny.                      

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 19 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonano 19 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, wydano 1 decyzję o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych do 

4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

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

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

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

4,5% alkoholu oraz na piwo. 

 

Promocja zdrowia: w dniu 24.04.2017 r. odbyły się badania mammograficzne. Bezpłatnymi 

badaniami mammograficznymi objęte były panie od 50 do 69 roku życia. 

 

Organizacja imprez: w dniu 04.06.2017 r. na boisku sportowym w Zbrachlinie odbył się                          

„XIII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych” oraz festyn z okazji dnia dziecka „Strażacy - 

Dzieciom”. W festiwalu wzięło udział 6 orkiestr z następujących miejscowości: Byław, Solec 

Kujawski, Świekatowo, Bobrowniki, Osięciny, Waganiec.  

 

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

w okresie od 01.04.2017 r. – 26.06.2017 r. - urodzenia – 12, małżeństwa – 9, zgony – 6, 

zameldowania na pobyt stały – 14, zameldowania na pobyt czasowy – 5, decyzje w sprawie 

wymeldowań – 5, postępowania administracyjne – 9, przemeldowanie na terenie gminy – 13, 

poświadczenia zameldowania – 37, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru 

dowodów osobistych – 12, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 9, wydane odpisy aktów 

stanu cywilnego – 100, migracja aktów stanu cywilnego – 98, zapewnienia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa – 7, zaświadczenia stwierdzające brak przeszkód do zawarcia 

małżeństwa – 6, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 159, i oświadczenie o uznaniu 

ojcostwa. 

 

Z zakresu podatków, wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego w kwocie  

900, 72 zł. Wpłynęły 3 wnioski o ulgę z tytułu nabycia gruntów, które zostały rozpatrzone 

pozytywnie na kwotę 466.62 zł. Wpłynął wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 2.998,13 zł. Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie 

podatku: 1 zostało rozpatrzone negatywnie, 1 jest w trakcie rozpatrywania i 1 rozpatrzono 

pozytywnie na kwotę 96,00 zł. Wydano 28 zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udzielono 

odpowiedzi na 15 pism podatkowych. 

Pobór podatków i opłat.  

Podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy), wystawiono: 39 upomnień na kwotę, 

9.346,92 zł, 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3.986,92 zł. Liczba podatników zalegających  

z płatnościami - 208. 
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono: 3 upomnienia na kwotę 531,00 zł,  

1 tytuł wykonawczy na kwotę 270,00 zł. 

Liczba osób zalegających z opłatami – 317. 

 

Z referatu gospodarki komunalnej, w dniu 09 maja 2017 r. podpisano akt notarialny  

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 75/2, obręb Nowy Zbrachlin 

oraz prawa własności znajdującego się na działce budynku, obręb nowy Zbrachlin od Orange Polska 

Spółka Akcyjna. 
 

Informacja z realizacji zamówień publicznych, w okresie międzysesyjnym prowadzone były 

następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych: w dniu 05 kwietnia br. wszczęte 

zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec. W dniu 13 kwietnia br. nastąpiło 

otwarcie ofert. Komisja Przetargowa dokonała oceny.  

Wpłynęły cztery oferty: Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o. Lubanie - oferta nr 1. 

Wykonawca zaoferował za 1 miesiąc świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych cenę brutto: 46 000, 00 zł. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  Włocławek - oferta nr 2. 

Wykonawca zaoferował za 1 miesiąc świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych cenę brutto: 51 521, 93 zł. 

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKLAD” Sp. z o.o.   Służewo - oferta nr 3. 

Wykonawca zaoferował za 1 miesiąc świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych cenę brutto: 39 600, 00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej 

„EKOSKLAD" Sp. z o.o.   Służewo - oferta nr 3. 

Dnia 04 maja br. została podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta okazała się 

najkorzystniejsza. 

W dniu 19 czerwca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych potrzebnych do realizacji 

zadania pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie". W dniu 27 czerwca br. nastąpiło otwarcie 

ofert. Wpłynęła jedna oferta, która podległa odrzuceniu pod względem niezgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

W dniu 19 kwietnia br. podpisana została umowa na udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Udzielenie i obsługę kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej z wykonawcą, którego oferta okazała się 

najkorzystniejsza tj.: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim w Aleksandrowie 

Kujawskim - oferta nr 1. Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto:  

372.157,59 zł. 

W dniu 20 kwietnia br. podpisana została umowa na udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych z wykonawcą, którego oferta okazała się 

najkorzystniejsza tj.: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Mogilno - oferta nr 2. 

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 3.287.253,13 zł. Okres gwarancji, 

jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu 

zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.08.2017 r. 

W dniu 24 maja br. podpisana została umowa na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm z transportem na wskazane drogi gminne i wyznaczone 

miejsca składowania, zlokalizowane na terenie Gminy Waganiec oraz rozścielenie i wyrównanie na 

wskazanych drogach z wykonawcą, którego oferta okazała się trzecią najkorzystniejszą, gdyż 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty korzystniejsze zrezygnowali z udziału w postępowaniu tj.: FTUH 
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Radosław Czarnecki Izbica Kujawska - oferta nr 4. Wykonawca zaoferował za wykonanie 

zamówienia cenę brutto: 162.500,00 zł. W terminie 7 dni od dały podpisania umowy. 

Ponadto przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania o cenę poniżej 30.000 euro dotyczące nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn. 

Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych. Wpłynęły trzy oferty: Biuro Projektów 

Budowlanych Anna Grenda-Wołków, Chełmża na kwotę 32.000,00 zł brutto, Kompleksowa Obsługa 

Budownictwa MOTYLES, Włocławek na kwotę 24.500.00 zł brutto, AS projektowanie i nadzory 

inż. Marcin Jabłoński, Golub-Dobrzyń na kwotę 28.000,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania zawarto dnia 18 kwietnia br. umowę z Panem Piotrem Przybylskim, którego oferta 

okazała się najkorzystniejsza. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że zgodnie z art. 16 a ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) gmina przygotowuje ocenę zasobów 

pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej. 

Art. 16 a ust. 4 przywołanej wyżej ustawy stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia, co roku do 30 kwietnia Radzie Gminy ocenę zasobów pomocy 

społecznej. Ocena wraz z rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Z powodu tego, że m - cu kwietniu 2016 r. nie była planowana zwyczajna sesja Radni Gminy 

Waganiec przed 30.04.2017 r. otrzymali z GOPS Waganiec Ocenę zasobów pomocy społecznej 

gminy Waganiec za 2016 r. Każdy indywidualnie potwierdził to podpisem. Wobec czego został 

wypełniony obowiązek ustawowy w powyższej kwestii. 

 

Następnie wójt gminy przedstawił zarządzenia, jakie wydał w okrasie od 31 marca 2017 r. do 

26 czerwca 2017 r. (16 zarządzeń). 

Zarządzenie nr 29.2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki publicznej w Wagańcu. 

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

 

Zarządzenie nr 30.2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: nieważnienia ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 

Ogłoszenie dotyczyło sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid.145/5 

położonej w Sierzchowie. 

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

 

Zarządzenie nr 31.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat. 

Przeznaczył do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność gminy Waganiec położonej  

w Sierzchowie, nr działki 145/5, KW nr WL1 A/00020178/9. Część nieruchomości o powierzchni 

około 2, 2054 ha obejmującej zespół dworsko - parkowy z pałacem (ruina) 180 m
2
, oficynami  

296, 74 m
2
 częściowo wyposażonymi w instalację wodno-ściekową i elektryczną, budynek 

gospodarczy o powierzchni zabudowy 110 m2 oraz park. Ustalił czynsz dzierżawny w kwocie 

5.000,00 zł netto/miesięcznie plus należny podatek VAT, płatny z góry do 10 dnia miesiąca. 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wydatków podatkowych. 

Wykaz nieruchomości podałem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,  

a informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieszczono w prasie lokalnej. 

Wykonanie zarządzenia powierzył zastępcy kierownika referatu gospodarki komunalnej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 32.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wprowadzenia regulaminu 

ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  
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Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Utraciło moc Zarządzenie Nr 14.2015 

Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 roku. Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy 

Wójta. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 33.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 

do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. obsługi 

kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Powołał Komisję w składzie: Edward Musiał, 

Danuta Roszko, Mariola Sokołowska. Przewodnicząc komisji Edward Musiał. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 34.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości 

informacji za 2016 rok. Podał do publicznej wiadomości następujące informacje za 2016 rok: 

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 18.200.052,84 zł, wydatki 17.286.973,49 zł, uzyskując 

nadwyżkę budżetową w kwocie 913.079,35 zł; nie wykorzystano żadnej kwoty środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminie Waganiec nie występowały wymagalne 

zobowiązania; w 2016 roku Gmina Waganiec otrzymała z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego dotację w kwocie 33.138,31 zł i udzieliła jednostkom samorządu terytorialnego 

dotacje w kwocie 169.767,75 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów);  

w 2016 roku Gmina Waganiec nie udzielała poręczeń ani gwarancji; 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 złotych wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  

i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej podano w załączniku 

do zarządzenia. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania oraz zostało poddane do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 35.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na 2017 rok.  

Wprowadził następujące zmiany: dochody z 18.793.963,35 zł na 19.011.722,42 zł, w tym: dochody 

bieżące z 18.194.896,35 zł na 18.412.655,42 zł; dochody majątkowe 599.067,00 zł, z tego dotacje  

i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp w kwocie 452.168,00 zł; wydatki z 22.644.436,12 zł na 

22.862.195,19 zł, w tym: wydatki bieżące z 17.132.158,06 zł na 17.349.917,13 zł, z tego: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane z 6.825.385,60 zł na 6.826.685,20 zł. 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z 4.650.768,82 zł na 4.858.097,57 zł, świadczenia 

na rzecz osób fizycznych z 5.190.420,64 zł na 5.199.551,36 zł, dotacje na zadania bieżące 

313.250,00 zł, obsługa długu 127.000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp w kwocie 25.333,00 zł, 

Wydatki majątkowe 5.512.278,06 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.512.278,06 zł,  

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2  

i 3 urp 897.355,00 zł. 

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. 
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Zarządzenie nr 36.2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrywania  

i oceny wniosków o udzielenie stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec. Powołałem komisję w składzie: Żanna Kaniuka, Agnieszka 

Michalska, Zofia Kurdubska, Mariola Sokołowska. 

Do zadań prac Komisji należy w szczególności analiza formalna i merytoryczna wniosków oraz ich 

zaopiniowanie. 

Podpisany przez wszystkich członków Komisji protokół wraz z listą stypendystów zostaje 

przedstawiony Wójtowi Gminy Waganiec celem podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 

 

Zarządzenie nr 37.2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji dysponującej 

środkami finansowymi z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Waganiec 

Powołał komisję w składzie: Mariola Sokołowska - przewodnicząca, Mieczysław Kołowrocki, 

Grzegorz Kotrych, Michał Stróżyński. Wykonanie zarządzenia powierzyłem przewodniczącej 

komisji. Utraciło moc zarządzenie nr 38.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2015 r. 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 38.2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji dysponującej 

środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej. Powołuję komisję w składzie: Mariola Sokołowska - przewodnicząca komisji, Grzegorz 

Kotrych, Michał Stróżyński. 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem przewodniczącej komisji. Utraciło moc zarządzenie  

nr 59.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2016 r. 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 39.2017 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminu dla pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka. Powołałem 

Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  

w składzie: Edward Musiał, Iwona Marciniak, Ewelina Ferner-Kofel. Komisja sporządziła protokół  

z przeprowadzonego egzaminu i przekazała Wójtowi Gminy. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 40.2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na 

„Najładniejszą posesję 2017 roku" na terenie Gminy Waganiec. Wykonanie zarządzenia 

powierzyłem Zastępcy Wójta. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 41.2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszą posesję 2017 roku" na terenie Gminy Waganiec. 

Powołał komisję konkursową w składzie: Jadwiga Czekała, Jadwiga Michalska, Henryka 

Malinowska, Iwona Góralska, Anna Lewandowska i Wojciech Mańkowski. Wykonanie zarządzenia 

powierzyłem Zastępcy Wójta. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 42.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.  
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Ogłosił przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Waganiec położoną 

w Sierzchowie, działka nr 145/5, KW nr WL1 A/00020178/9. Powierzchnia nieruchomości 2,5454 

ha. Na nieruchomości znajdują się zespół dworsko-parkowy i budynek byłej szkoły podstawowej 

Wartość nieruchomości wynosi: 420.000,00 zł netto plus podatek VAT. Wykaz nieruchomości 

podano się do publicznej wiadomości i wywieszono na tablicach ogłoszeń, BIP, stronie internetowej 

urzędu. Informację o ogłoszeniu zamieszczono w prasie lokalnej. Wykonanie zarządzenia 

powierzyłem zastępcy kierownika referatu gospodarki komunalnej. Termin wywieszenia wykazu: od 

12 czerwca 2017 r. do 03 lipca 2017 r. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 43.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia Procedury przeciwdziałania 

mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Waganiec  

Ustaliłem procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Waganiec. 

Zarządzeniem podał do wiadomości wszystkich pracowników Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował wójtowi gminy za udzieloną informację  

i otworzył dyskusje. 

Przypomniał, że te wszystkie informacje, które wójt przedstawia, są ujęte w protokołach sesji rady 

gminy na stronie internetowej można spokojnie te informacje przeczytać. 
 

Następnie udzielił głosu radnemu Mieczysławowi Kołowrockiemu. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, kto będzie wykonywał te remonty w szkołach? 

Zwrócił się też z zapytaniem odnośnie wody, to będzie zbiornik w każdym sołectwie, czy nie?  

Jak to się będzie odbywało?  

 

Wójt Gminy P.Kosik - odnośnie remontu w szkołach, to w szkole w Zbrachlinie tam jest kwota ok. 

50 tys. zł., i w wyniku przetargu wygrała firma z Włocławka, natomiast w szkole w Brudnowie 

najkorzystniejsza oferta to Firma Pana Tecmera z Raciążka, będą to prace, o które wnioskował Pan 

dyrektor. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – zabrał głos w sprawie pytań odnośnie dodatkowego 

zewnętrznego źródła dostawy wody dla osób zalegających z opłatami w międzyczasie uzyskał 

szczegółowe informacje od pracownika, i może powiedzieć, że w tej chwili ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków nie określa już odległości, jaką 

mieszkaniec może mieć do takiego punktu alternatywnego, zasadniczego w przypadku odcięcia 

dostawy wody. Kiedyś tak było w tej chwili jest zapis, że ma być, to co najmniej jeden punkt na 

terenie danej gminy i z tej możliwości chcą skorzystać. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że będzie to centralne miejsce za Urzędem Gminy, tam jest 

taka rabata, gdzie to będzie umieszczone. Został wybrany ten punkt w centralnym miejscu, dlatego 

aby zmobilizować osoby, które będą korzystać z tego ujęcia nakłonić, aby nie pojawiały się tu  

z baniakami na wodę, czy też wiadrami w centralnym miejscu. A z drugiej strony, to jest najlepsze 

miejsce orientacyjne, lokalizacyjne nie trzeba tłumaczyć nazw ulic, przy której posesji, tylko po 

prostu za Urzędem Gminy będzie taki punkt poboru wody. Będzie on odlany na wysokości 1,30 m, 

tak jak kiedyś i były takie pompy do wody, tylko to będzie nad ciśnieniem. Ta woda będzie badana 

cyklicznie, są również zakupione od kilku lat takie zbiorniki na wodę pitną, jest to duża cysterna  

i 6 pojemników na 1000 litrów. 
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Tylko po konsultacji ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kujawskim 

stwierdzono, że jest bardzo duże ryzyko przetrzymywania wody pitnej w zbiornikach, byłby problem 

z utrzymaniem, jakość stanu wody, nadają się one do celów komunalnych. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób będzie się odbywało odcięcie tej 

wody? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że po dwóch wydanych upomnieniach o zapłatę i braku 

podjęcia czynności przez osobę, która zalega z opłatami zostanie wysłana informacja o terminie 

odcięcia dopływu wody i będzie to egzekwowane. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że ma też takie przypadki w swoim sołectwie i Ci, co płacą 

za wodę to się buntują, ze nie będą płacić, gdyż niepłacący podlewają sobie ogródki i nic sobie  

z tego nie wrobią. Uważa, ze wójt tu podjął słuszną decyzję i jest to bardzo dobry pomysł, aby  

w jakiś sposób ściągnąć. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że na wniosek Gminnego Komendanta Straży Pożarnej 

zostały opracowane mapy sieci wodociągowej razem z przyłączami z hydrantami. Każdy Prezes 

OSP będzie miał wręczoną taką mapę. Będą te mapy również w Urzędzie do wglądu.  

Została zakończona praca związana z naniesieniem poprzez GPS wszystkich punktów tych, które 

pierwotnie nie istniały na mapie wodociągowej w gminie Waganiec, ponieważ wiele hydrantów 

będzie usuwanych i będą zostawione tylko te hydranty, które faktycznie działają i te hydranty będą 

też naniesione na ta mapę razem ze współrzędnymi, aby każdy radny, strażak wiedział, że jak coś się 

dzieje można było skierować do ujęcia wody. Uważa, że to wyeliminuje sytuację związaną  

z kradzieżą wody z hydrantów. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy w tym roku nastąpi usunięcie 

tych zbędnych hydrantów? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, ze w tym roku będą wytypowane przez radnych i sołtysów, 

które maja pozostać na terenie danego sołectwa, będzie też przegląd zasuw wodnych. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, ile wynosi zadłużenie za wodę? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, ze jeszcze wspomni, że, jeżeli chodzi o przyłączenie tych 

posesji w miejscowości Józefowo do wodociągu gminnego, zostało zlecone opracowanie kosztorysu, 

ponieważ tam sołectwo ma 1000 zł na to przeznaczane z funduszu sołeckiego. Dodatkowo przepust, 

też został zrobiony i będzie on wymurowany. Także prace z przyłączeniem tych mieszkańców  

z wodociągu Miasta Nieszawy do wodociągu gminnego w Wagańcu też zostały rozpoczęte. 

  

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że na koniec roku to zadłużenie wynosiło ok. 

100 tys. zł, woda i ścieki można powiedzeń, że tendencja się utrzymuje. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, ze Firma BOSZ płaci zadłużenie na podstawie porozumienia, ale 

np. Firma na Młynie w Kaźmierzynie, czy Piekarnia w Wagańcu niestety nie. To jest 

wydzierżawione przez Syndyka innemu podmiotowi i tamten podmiot płaci i nie można mu odciąć 

zaworu z dostawą wody. 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z przyłączeniem kilku posesji w miejscowości 

Józefowo do gminnej sieci wodociągowej, ma pytanie, tam w grę wchodziła duża kwota  

ok. 35 tys. zł, za przyłączenie, czy ta kwestia została rozwiązana? 
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Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że nie zostało to rozwiązane, i dbając o interes mieszkańców 

gminy, to pod względem ekonomicznym się w ogóle nie opłaci, to jest kilka gospodarstw na terenie 

miejscowości Józefowo. Nie mniej jednak są to mieszkańcy gminy i jest za tym, aby korzystali  

z wody na terenie gminy Waganiec. Mimo tego, iż kwota, którą ściągnie się za tą wodę, to będzie 

mała kwota jednak w projekcie budżetu na 2018 rok zaproponuje to rozwiązanie, czyli pokrycie 

kosztów przyłączenia, ponieważ to są ostatnie domy, ostatnie gospodarstwa, które są poza siecią 

gminy. Jeżeli Wysoka Rada wyrazi zgodę, to wtedy będą podjęte działania razem ze środkami  

z funduszu sołeckiego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował wójtowi gminy za udzielone odpowiedzi  

i w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2017-2022. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-

2022, poinformował, że projekt tej uchwały radni otrzymali wraz z przesłanymi materiałami na sesję, 

następnie odczytał projekt procedowanej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem pytań z sali do przedstawionego 

projektu uchwały zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2022. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/200/2017 zmieniającą uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2022 – stanowi ona 

załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, ze rada gminy przyjęła projekt uchwały w wersji 

przedłożonej radnym. 

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 r. 

 

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

w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok, poinformował, że radni otrzymali II projekt uchwały,  

w dniu dzisiejszym do wglądu. Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Poprosił Panią Skarbnik Danutę Roszko o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy 

po stronie dochodów i wydatków, o które wnosi wójt gminy. 

   

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

dochodów i wydatków, o które wnioskuje wójt gminy. 
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Dochody 

 Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja  

2017 r. zostało ustalone dofinansowanie z budżetu Województwa z przeznaczeniem na realizację 

zadań z zakresu poprawy, jakości gruntów w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych.  Ustalone w budżecie gminy dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł należy 

zwiększyć o 8.500,00 zł.  

 W związku z podjęciem przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 maja 2017 r. uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Sierzchowo wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 420.000,00 zł planowaną 

do pozyskania z tego tytułu.   

 W dniu 8 maja 2017 r. zawarto ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rolnik” w Steklinie umowy 

najmu dwóch lokali mieszkalnych położonych w Brudnowie. W wyniku podnajmu lokali wpłynie do 

budżetu gminy kwota 925,00 zł.   

 Zwiększono planowane dochody budżetowe o 2.300,00 zł pozyskane w formie kary umownej 

za przekroczenie terminu realizacji opracowania naliczonej firmie przygotowującej Strategię 

Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. zwiększono 

plan dotacji celowych o 4.819,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw 

obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r.  

Dokonano zmniejszenia planowanych różnych dochodów m.in. z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej na łączną kwotę 6.000,00 zł.  

Wprowadzono do budżetu kwotę 1.300,00 zł otrzymaną, jako darowiznę na pokrycie kosztów 

organizacji XIII Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz 3.700,00 zł pozyskane ze sprzedaży 

instrumentów muzycznych.  

 Zmniejszono planowane dochody budżetowe o 200, 00 zł planowane do pozyskania przez 

Jednostki OSP z tytułu zwrotów za energię elektryczną.  

 Urealniono planowane do osiągnięcia dochody budżetowe z tytułu podatku dochodowego od 

osób prawnych zwiększając o 4.778,00 zł oraz podatku od środków transportowych o 14.400,00 zł.  

 W związku ze złożeniem w dniu 28 kwietnia 2017 r. wniosku o zwrot z budżetu państwa 

części wydatków wykonanych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego planowane do pozyskania 

kwoty należy zwiększyć o 927, 00 zł.  

 Wprowadzono do budżetu kwotę 37.638,04 zł otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie, jako środki na realizację w Gimnazjum w Zbrachlinie projektu pn. 

„ERASMUS+”. 

 W związku z niższą niż zakładano ilością dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do 

przedszkoli położonych na terenie Gminy Waganiec należy zmniejszyć planowane dochody z tytułu 

wpłat gmin, których mieszkańcami są te dzieci o kwotę 26.310,00 zł.  

 Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 5 czerwca 2017 r. 

zmniejszając o 200,00 zł planowane do pozyskania dochody budżetowe.  

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. 

zwiększono o 45.043,78 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne.  

 Dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej stosowanych w przypadku zwrotu 

nienależnie pobranych zasiłków okresowych (2.000,00 zł) oraz zasiłków stałych (1.000,00 zł). Tym 

samym zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 czerwca 

2017 r.  

 Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 23 czerwca 2017 r. zwiększono plan 

finansowy o 50,00 zł z tytułu zwrotu nadebranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. 
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 Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 5 czerwca 2017 r. dokonano zmiany 

paragrafów klasyfikacji budżetowej w sytuacji zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

na kwotę 5.000,00 zł.  

Natomiast na podstawie kolejnego wniosku z 23 czerwca 2017 r. zwiększono plan finansowy  

o 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nadebranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz  

o 100, 00 zł należnych z tego tytułu odsetek za zwłokę.  

 Zmniejszono o 4.974,00 zł środki planowane do pozyskania zarówno z Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz jako wpłaty od mieszkańców zainteresowanych budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 Zwiększono o 100, 00 zł kwoty z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego 

prowadzonego wobec osób uchylających się od regulowania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ponadto wprowadzono kwotę 5.000,00 zł pozyskaną w ramach ugody zawartej  

z firmą „EKOSKŁAD” sp. z o.o. ze Służewa. Firma została obciążona karami umownymi w związku 

z wystąpieniem w roku ubiegłym przypadków nie odebrania odpadów w ustalonym terminie. 

 Zwiększono o 4.500,00 zł kwoty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

 Na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono do budżetu gminy kwotę 61.737,20 zł, jako dotację 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Waganiec”. Wprowadzono również kwotę 24.265,80 zł, jako 30 % udział 

mieszkańców uczestniczących w tym przedsięwzięciu.  

 

Wydatki  

 Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników zatrudnionych w Stacji Uzdatniania 

Wody w Starym Zbrachlinie przeznaczono dodatkową kwotę 140, 00 zł, zmniejszono natomiast poz. 

zakup usług pozostałych.  

 Środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów odwodnienia ścieżki 

rowerowej w Nowym Zbrachlinie przemieszczono z poz. zakup usług pozostałych do poz. zakup 

materiałów.    

 Przeznaczono kwotę 1.500,00 zł na opracowanie projektów technicznych stałej organizacji 

ruchu dróg gminnych.  

 Zwiększono o 59.000,00 zł środki niezbędne do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. Przy częściowym wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie 

realizowane zadanie pn. „Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej 

podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160539C w miejscowości Siutkowo”.  

 Kwotę 37.875,00 zł pochodzącą z poz. zakup kruszywa na drogi gminne przemieszczono do 

puli obejmującej środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie istniejących ciągów 

dróg gminnych”, dodatkowo zwiększając o 462.125,00 zł. Środki pozyskane w wyniku 

rozstrzygnięcia przetargowego jak również to zwiększenie ma posłużyć realizacji szerszego zakresu 

prac niż pierwotnie zakładano.  

 Na podstawie pisma Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniono nazwę 

zadania realizowanego przez Powiat, które w bieżącym roku jest dofinansowywane z budżetu Gminy 

Waganiec.  Zadanie to dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 2613C Przypust - Waganiec PKP 

wraz z przebudową przepustu. Zmiana polega na skróceniu odcinka z 975 m na 941 m. 

 Zmniejszono o 1.050,00 zł kwoty zaplanowane na zakup od firmy ORANGE S.A.                   

z Warszawy nieruchomości w miejscowości Zbrachlin oraz o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na 

utwardzenie terenu w Arianach.  

 Zaplanowano kwotę 925, 00 zł na opłacenie kosztów wynajmu lokali mieszkalnych  

w Brudnowie.  
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 Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno -

Architektonicznej za wydanie opinii w sprawie studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  

 Zmniejszono o 15.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie opłat na rzecz Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 W ramach kwot zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego dokonano zmiany 

zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.000,00 zł.    

 Otrzymane w ramach darowizn 1.300,00 zł przeznaczono na wsparcie XIII Waganieckiego 

Festiwalu Orkiestr Dętych. Na pokrycie kosztów planowanych do końca roku imprez, zakupów 

promujących gminę Waganiec przeznaczono dodatkowe 23.700,00 zł. Dokonano również 

przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 

2.300,00 zł.  

 Na pokrycie kosztów ekspertyz budowlanych zrealizowanych robót budowlanych w budynku 

Szkoły Podstawowej w Niszczewach i budynku komunalnego w Arianach 26 wyłożono kwotę 

6.500,00 zł.  

 Kwotę 3.700,00 zł osiągniętą ze sprzedaży instrumentów muzycznych przeznaczono na 

zakup kolejnych instrumentów.   

 Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w wysokości 4.819,00 zł przeznaczono na zakup 

materiałów oraz usług w ramach realizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich.  

 Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 6 czerwca 2017 r. 

zwiększając środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników o kwotę 25.040,00 zł, 

Kolejnym wnioskiem z dnia 19 czerwca 2017 r. zwiększono plan finansowy Centrum o 3.500,00 zł  

z przeznaczeniem na opłacenie kosztów licencji na programy komputerowe. Zmieniono ponadto 

przeznaczenie kwoty 5.160,00 zł.  

 Zmniejszono o 1.020,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów zatrudnienia Gminnego 

Komendanta OSP.  

 Zrealizowano wniosek złożony przez Prezesa Jednostki OSP ze Zbrachlina z dnia 26 maja 

2017 r. zwiększając o 5.000,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną. 

Zwiększono środki również na zapłatę za zużywaną energię elektryczną dla Jednostki z Sierzchowa 

o 2.000,00 zł.  

 W dniu 13 czerwca 2017 r. wpłynął kolejny wniosek od Prezesa OSP ze Zbrachlina. 

Przyznano w formie dotacji kwotę 2.000,00 zł, jako dofinansowanie zakupu i wymiany bramy  

w strażnicy.  

 W dniu 29 czerwca 2017 r. Prezes Jednostki OSP ze Zbrachlina złożył wniosek  

o przeznaczenie dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia Jednostki. Przeznaczono 

kwotę 1.300,00 zł.  

 Wycofano kwotę 70.000,00 zł planowaną na opłacenie kosztów ewentualnej prowizji od 

planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego deficytu budżetu. Równocześnie 

zmniejszono o 70.000,00 zł kwoty ujęte na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu.  

 Środki otrzymane na realizację projektu „ERASMUS+” ujęto w budżecie gminy zgodnie  

z planem finansowym złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie w dniu 5 czerwca 

2017 r. 

 Zmniejszono o 2.000,00 zł środki na opracowanie projektu budowy placu zabaw przy 

Przedszkolu w Zbrachlinie.  

Otrzymaną w formie dotacji celowej kwotę 45.043,78 zł przeznaczono na zakup 

podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów.  

 Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  

25 kwietnia 2017 r. zmniejszając o 8.600,00 zł środki na realizację prac społecznie użytecznych.  
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Środki przemieszczono do planu finansowego Urzędu Gminy, gdyż w umowie podpisanej  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj., jako jednostka realizująca zadanie został 

wskazany Urząd Gminy a nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 Kolejnym wnioskiem z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz z dnia 23 czerwca 2017 r. Kierownik 

Ośrodka wniosła o zmianę przeznaczenia środków w ramach planu finansowego GOPS na kwotę 

3.535,00 zł.   

 Zwiększono o 50, 00 zł plan finansowy Urzędu Gminy z tytułu zwrotu na rzecz Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadebranych zasiłków stałych.  

 Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 5 czerwca 2017 r. dokonano zmiany 

przeznaczenia środków w ramach realizacji świadczeń wychowawczych (na kwotę 150, 00 zł) oraz 

świadczeń rodzinnych (400, 00 zł).  

 Zwiększono o 2.000,00 zł plan finansowy Urzędu Gminy z tytułu zwrotu na rzecz Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadebranych zasiłków wychowawczych oraz o 100, 00 zł 

należnych z tego tytułu odsetek za zwłokę.  

 Zmniejszono o 20.000,00 zł środki planowane na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

 Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Waganiec” zaplanowano kwotę 86.596,00 zł.  

 Zmniejszono o 2.367,00 zł środki zaplanowane na opłacenie kary za nieosiągnięcie 

wymaganego w 2014 r. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji 

odpadów komunalnych. Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska z dnia 15 maja 2017 r. kara została umorzona.  

 Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Wójtówce przeznaczono dodatkową kwotę 200, 00 zł, zmniejszono natomiast poz. zakup 

usług pozostałych.  

 W związku ze wzrostem ilości przyłączonych punktów świetlnych należy wyasygnować 

dodatkową kwotę 6.000,00 zł, na pokrycie kosztów ich konserwacji do końca bieżącego roku.  

 W ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów oświetlenia drogowego kwotę 

14.011,02 zł przesunięto z poz. zakup i montaż lamp do poz. budowa oświetlenia drogowego. 

Na uzupełnienie środków przewidzianych w budżecie gminy na remont świetlicy wiejskiej 

we Włoszycy przewidziano 10.000,00 zł.  

 

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 Patrycję Smykowską 

i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych zmian budżetowych, o które wnosi wójt po 

stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Przewodnicząca komisji budżetu - poinformowała, że zanim przedstawi opinię komisji budżetu, to 

zwraca się z zapytaniem, takim bardziej szczegółowym odnośnie zwiększenia środków na imprezy 

gminne i te zakupy promujące gminę. Dlatego też, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji 

wywiązała się dyskusja na ten temat, członkowie komisji chcieli wiedzieć, na co ta kwota została 

zwiększona? 

Była również dyskusja na temat kwoty 5 tys. zł dla Jednostki OSP Zbrachlin i 2 tys. zł dla Jednostki 

OSP Sierzchowo z przeznaczeniem na energię elektryczną, dlaczego te kwoty są takie duże. 

 

Skarbnik Gminy D.Roszko – odniosła się do pierwszego zapytania dotyczącego tej kwoty 

dodatkowej na imprezy gminne.  
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W momencie tworzenia budżetu kwota została zaplanowana na niższym poziomie niż w roku 

poprzednim były planowane wydatki, ponieważ jak radni wiedzą, że jak tworzy się budżet to trudno 

jest przyjąć, aby na wszystko starczyło, tak kwota była niższa.  

Ponadto doszły też inne wydatki w tym roku planowane przez Pana wójta, jak np. wydawnictwo, 

którym będą publikowane Koła Gospodyń Wiejskich, jest 10 lecie „Mimozy”, 50 – lecie Par 

Małżeńskich, sporo takich różnych imprez i skoro gmina ma zachować poziom taki z przed roku 

dożynek gminnych, to ta kwota jest nieodzowna.    

Poinformowała, że w dniu wczorajszym na komisji prezentowała szczegółowo, na co to będzie  

i członkowie komisji byli zdziwieni, że to są takie koszty np. za przygotowanie grochówki, grilla, 

produkty do grilla, czy parasole, podest, ochrona i nagłośnienie, i tak np. produkty na grilla łącznie  

z tackami ok. 5.000 zł, grochówka 4.000 zł, firma parasole 5.200 zł, karuzele, dmuchawce  

ok. 5.000 zł i to jest takie minimum, jeżeli chciałoby się coś więcej to już kwota ok. 10.000 zł. 

Jest też uroczystość 11 listopada, gdzie zaprasza się kombatantów i też przyjmuje się ich kawą  

i ciastkiem, tu wydawałoby się, że są to małe kwoty, a wynosi to 2.000 zł. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że Pani przewodnicząca komisji zadała 

również pytanie odnośnie energii elektrycznej w Jednostkach OSP kwota 5.000 zł i 2.000 zł.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tu zwiększenie nastąpiło poprzez niedoszacowanie 

wydatków, które gmina musi ponosić na opłatę za energię elektryczną. W przypadku OSP Zbrachlin 

była bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ tam, do końca też nie zostało to wyjaśnione.  

Zwrócił się do Prezesa OSP Pawła Lemańskiego, (który był obecny na sali), że podejrzewa się błąd 

urządzenia pomiarowego, które w domniemaniu nabiło więcej prądu, niż powinno, to była taka 

teoria. Przekazane zostało urządzenie do diagnozy, do odpowiedniej firmy, która stwierdziła, że 

licznik jest dobry, jednak przekazała zwrotnie nowy licznik. Obecnie trwa ewidencja związana  

z monitorowaniem codziennym zużycia energii i na podstawie tego będzie wiadomo, czy to zużycie, 

które wynikło wcześniej było spowodowane błędem urządzenia, czy było spowodowane zbyt dużym 

poborem prądu, ponieważ tam wszystkie urządzenia są na prąd przede wszystkim ogrzewanie 

budynku.  

Był taki przypadek w OSP Sierzchowo, że po jednej z imprez chodziły ogrzewacze przez cały 

tydzień, stwierdził, że kogo tu winić – nie wie. Tak samo było w OSP Zbrachlin, też ktoś zapomniał 

wyłączyć ogrzewanie w garażu i też nabiło kilka tysięcy złotych. 

I stąd to niedoszacowanie i te dodatkowe koszty. Oczywiście można by teraz pociągnąć do 

odpowiedzialności Prezesów, strażaków, jednak nie jest to zadanie wójta, aby kogokolwiek karać, 

tutaj ten wniosek o zwiększenie środków. Ale są pytania również buduje się nowe świetlice, 

remontuje się obecne i tam też są zaplanowane ogrzewania elektryczne. W Sierzchowie i Plebance są 

ogrzewania konwencjonalne z pieca węglowego, i tu jest to o tyle dobre, że w tych świetlicach 

zawsze ktoś jest, kto tego pilnuje, zwłaszcza w okrasie zimowym. Najlepszym sposobem ogrzewania 

jest elektryczne ogrzewanie, ale to rodzi konsekwencje w postaci ogromnych rachunków chyba, że 

jest ktoś kto podejmie odpowiedzialność i dopilnuje to dobrze.  

W OSP Włoszyca jest się na etapie remontów i tam jedna część mieszkańców chce elektryczne 

ogrzewanie, a druga chce piec. I tu jak będzie zawsze ktoś, doglądał na miejscu, to jest dobrze, a jak 

nie to będzie problem, dlatego też jest za ogrzewaniem elektrycznym, ale pewnie dla budżetu będzie 

to kolejne obciążenie.  

W Niszczewach są już założone grzejniki elektryczne i w okresie zimowym muszą chodzić, gdzie są 

pomieszczenia z dostępem do wody. To są konsekwencje tego, że kiedyś te remizy stały i się za nic 

nie płaciło i nie były tak wykorzystywane.  

Uważa, że nie ma idealnego rozwiązania, to są konsekwencje działań związanych z uruchomieniem 

tych obiektów. 
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Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się do Prezesa OSP Zbrachlin, jeżeli jest sala 

wynajmowana na różnego rodzaju imprezy, a wie, że Zbrachlin i Sierzchowo są tam sale obłożone 

terminami. Czy od wynajmujących są pobierane opłaty za zużytą energię?  

A tu gmina dopłaca, czy to się nie rekompensuje? 

 

Radny Dariusz Butlewski – poinformował, że jako opiekun Remizy OSP Zbrachlin może 

potwierdzić, że przy wynajmowaniu jest licznik spisywany i pobiera się opłaty za energię 

elektryczną od wynajmujących i jest to wpłacane do kasy Urzędu Gminy. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że pomimo tego są brakujące takie kwoty, te pieniądze są 

wydatkowane z przeznaczeniem na remonty świetlic. I jeżeli świetlica nie wpłaca tych środków do 

kasy gminy, to ma prowadzoną książkę przychodów i rozchodów, są wystawione pokwitowania,  

i z tego jest również remiza rozliczana, ale tu chodzi o to, aby służyło mieszkańcom, żeby 

funkcjonowało, widzi, że ochotnicy sami w swoich strażnicach przeprowadzają remonty, za które też 

nie pobierają żadnych opłat. 

 

Radny D.Butlewski – poinformował, że przed zmianą licznika też sprawdzane było, prąd był 

wyłączony, a licznik chodził, uważa, że dlatego został wymieniony. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie zmian w budżecie –  

w Centrum Usług Wspólnych zwiększono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 

26.040 zł, w związku, z czym to zwiększenie nastąpiło? 

 

Wójt P.Kosik – informował, że Centrum Usług Wspólnych, to jest nowa jednostka przekształcona  

z Zespołu Obsługi Szkół, gdzie są ogromne problemy kadrowe. Kilka osób poszło na chorobowe, 

jedna powróciła, ale poszło na zaległy urlop, cały czas są roszady, jeżeli chodzi o wymianę 

pracowników między Urzędem Gminy, a CUW, gdzie tam jest ogrom pracy szczególnie w okresie 

przed końcem roku, jak i w połowie roku szkolnego. Tam są różne wskaźniki brane pod uwagę, 

naliczane są stypendia, pochodne. W systemie oświaty, to jest bardzo ciężko wyliczyć podstawę 

miesięczną, gdyż nauczyciele korzystają również z chorobowego, ze zwolnień rocznych na 

poratowanie zdrowia. Obecnie jest jedna Pani, która przeszła z Urzędu Gminy, jest stażystka i jest 

osoba pełniąca obowiązki kierownika. Jedna Pani jest na zwolnieniu chorobowym, jest to główna 

księgowa, druga Pani po zwolnieniu chorobowym korzysta z zaległego urlopu, są to dłuższe 

nieobecności. 

Stwierdził, że nie wie, co będzie dalej, gdyż pracownice nie kontaktują sie z nim, i to uważa jest 

trochę nieodpowiedzialne. Przecież wszystko się może pracownikowi zdarzyć i on to rozumie, ale 

jeżeli są to nieobecności kilku miesięczne, to, chociaż telefon z informacją. Jest to trochę 

nieodpowiedzialne zachowanie pracowników, ale nie może tu nic na to poradzić. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Patrycja Smykowska – zwróciła się do obecnych na sali, aby 

nie brali jej pytań, jako zarzucenia komuś, czegoś, tylko chodziło o wyjaśnienie, aby wszyscy obecni 

też wiedzieli, jakie są koszty takich imprez. 

Poinformowała, że jeżeli chodzi o opinię komisji budżetu, to jest ona pozytywna i komisja nie ma 

żadnych uwag, co do zmian w budżecie. 

Brak dyskusji z sali  

Radny Mieczysław Kołowrocki – opuścił obrady – godz. 11
35

 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował przewodniczącej komisji i zamknął dyskusję nad 

tym punktem i przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2017 r. w wersji zaproponowanej. 
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Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/201/2017 w sprawie zmian w 

budżecie gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

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

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że otwiera punkt w sprawie podjęcia uchwały 

w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2016 rok, następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Na obrady powrócił radny Mieczysław Kołowrocki – godz.11
55

 

 

Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

    

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXVI/202/2017 w sprawie przyjęcia informacji  

o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

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

przedłożonej radnym 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył 11 punkt przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2016 rok. 

 

Poinformował, że w tym punkcie jest przewidziane wystąpienie Gminnego Komendanta OSP  

w Wagańcu, powitał Pana Krzysztofa Malinowskiego.  

Przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 11 do protokołu. 
Poinformował, że radni w materiałach otrzymali sprawozdanie, poprosił o zabranie głosu Gminnego 

Komendanta OSP. 
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Gminny Komendant OSP Krzysztof Malinowski – poinformował, że funkcję Komendanta 

Gminnego OSP objął pół roku temu, następnie przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2016 rok – stanowi ono zał. Nr 

12 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

 

Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/203/2017 przyjęcia informacji  

o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 

Waganiec za 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu. 

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

Ad.12 

Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2016 r. 

 

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

o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2016 r. Poinformował, że 

radni otrzymali obszerną informację z działalności Klubu za 2016 r. 

Powitał Pana Jacka Zawidzkiego Prezesa GKS „Sadownik – Waganiec” i poprosił o zabranie głosu. 

 

Prezes GKS „Sadownik – Waganiec” J.Zawidzki – przedstawił informację o działalności 

Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2016 r. - stanowi ona załącznik Nr 14 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, czy ta A Klasa została zgłoszona do 

rozgrywek jesienno – wiosennych? 

 

Prezes GKS „Sadownik – Waganiec” J.Zawidzki – poinformował, że nie musiała być zgłoszona, 

bo z racji tego, że wycofali się z IV Ligii, spadli dwie Klasy niżej. Uważa, że program rozgrywkowy 

na obecna chwilę, to jest A Klasa i spokojnie tutaj sobie Panowie grający dają radę mają aspiracje na 

to, aby coś zrobić, więcej powalczyć, wygrywać, przede wszystkim, a nie spinać się na jakieś wyniki 

kosztem ściągania zawodników z zewnątrz i ich utrzymywanie. To ma być przyjemność, spotkanie 

się mężczyzn, którzy chcą pograć w tą piłkę, spotkać się po meczu, to jest czysta amatorszczyzna. 

Nie ma B Klasy, podzielone zostały dwie drużyny, dwa okręgi A Klasowe, jedna z tej strony Wisły, 

druga z drugiej strony Wisły, zmniejszają się koszty przejazdów i zmniejsza się ilość zespołów do 

jedenastu.  

Jest to w możliwościach budżetu gminy Waganiec, jaką otrzymuje się obecnie na działalność 

statutową. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach rozgrywek  

w A Klasie „Sadownik” uczestniczy? 
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Prezes GKS J.Zawidzki – potwierdził, że tak od sierpnia br., uważa, że seniorzy też muszą być, aby 

młodsi sportowcy mieli alternatywę do grania. Panie mają możliwość tańczyć Zumbę, to i panowie 

powinni pograć w piłkę w godzinach popołudniowych. 

Poinformował, że dla potrzeby Klubu, każda kategoria wiekowa, każda osoba, która jest 

mieszkańcem powinna z tego jakiś pożytek czerpać. 

 

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

podziękowała Panu Prezesowi za przybycie i udział w sesji, następnie zarządził 10 min. przerwę – 

godz.12
30

 
 

Ad.13  

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2016 r. 

 

Po przerwie na obrady nie powróciła wiceprzewodnicząca rady gminy Patrycja Smykowska.  

 

Przewodniczący Rady J.Różański – po przerwie wznosił obrady – godz.12
45

 i otworzył następny 

punkt porządku obrad tj. informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 

2016 r.  

Powitał Panią Ewelinę Oźminę Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

Poinformował, że w materiałach radni otrzymali obszerne informacje, jeżeli będą pytania, to Pani 

Kierownik Biblioteki udzieli odpowiedzi na ewentualne zapytania. 

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2016 r. - stanowi załącznik 

Nr 15 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

porządku obrad. Podziękował Pani Kierownik za przybycie i udział w sesji. 

  

Ad.14 

Informacja o pracy Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu w 2016 r. 

 

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

Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu w 2016 r.  

Radni mają w swoich materiałach informacje o pracy Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu w 2016 r. – 

stanowi ona załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

otwarcia następnego punktu porządku obrad.  

 

Ad.15 

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2016 r. 

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

informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2016 r.– stanowi 

ona załącznik Nr 17 do protokołu. 



str. 29 

 

Powitał Panią Elżbietę Rolirad Kierownik GOPS w Wagańcu. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Wójt P.Kosik – zwrócił się do Pani kierownik, w związku z przesłanymi SMS odnośnie programu 

500+, czy cos się zmieniło w tej kwestii? 

 

Kierownik GOPS – poinformowała, że pozostało to na poziomie ubiegłego roku, jak wchodziła 

ustawa jest 800 zł przy pierwszym dziecku, na drugie dziecko i kolejne to jest bez dochodu, a jeżeli 

jest dziecko niepełnosprawne na pierwsze dziecko kwota 1200 zł i nic się nie zmieniło. Czeka na 

wyjaśnienia z Ministerstwa, na dokładne objaśnienia jak maja wyglądać wnioski. Ministerstwo 

postanowił, że nie będzie udzielać arkuszy, tylko wyjaśnienie, co powinno się zawierać we wniosku, 

ale jeszcze to nie wyszło. Od 1 sierpnia będą wydawane wnioski i przyjmowane – tak jak zostało 

ujęte w SMS.   

   

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, od kiedy będzie nowy okres 

zasiłkowy? 

 

Kierownik GOPS – poinformowała, że będzie on od października cały rok, jeżeli ktoś złoży we 

wrześniu ten wniosek, to otrzyma z wyrównaniem, tylko nie dostanie w następnym miesiącu.   

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, jak zaświadczenia o dochodach 

będą składane, to, jaki rok będzie brany pod uwagę? 

 

Kierownik GOPS – poinformowała, że zaświadczenia za 2016 rok. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji. 

 

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

   

Ad.16 

Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Waganiec za 2016 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Waganiec za 2016 rok.                                   

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący informacji o Gminnym Programie 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec za 2016 rok  

i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec za 2016 rok - stanowi ona 

załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani Kierownik GOPS za przybycie i udział  

w sesji. 

Ad.17 

Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

 

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

z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r.  
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Poinformował, że w załączonych materiałach radni otrzymali przed sesją informację, tak jak 

wcześniej wspomniał protokoły z Rady Gminy umieszczane są i dostępne na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Waganiec w BIP. 

 

Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. - stanowi załącznik Nr 19 do 

protokołu. 
 

Otworzył dyskusję dotyczącą informacji z pracy Rady Gminy za 2016 r. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusje. 

 

Ad.18 

Informacja z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

 

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

z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2016 r. 

Otworzył dyskusję i poprosił zastępcę przewodniczącej komisji budżetu, finansów, planowania 

przestrzennego i porządku publicznego Panią Jadwigę Michalską o przedstawienie informacji  

z pracy komisji za 2016 r. poinformował, że informacje z pracy stałych komisji tak jak z pracy rady 

gminy zostały przesłane radnym do wglądu przed sesją. 

 

Zastępca przewodniczącej komisji budżetu – poinformowała, że obszerną informację radni 

otrzymali w materiałach, jeżeli są pytania, to udzieli odpowiedzi.   

Informacja z pracy komisji budżetu, finansów, planowania przestrzennego i porządku publicznego za 

2016 r.- stanowi ona załącznik Nr 20 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącego komisji oświaty, 

kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej Pana Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący komisji oświaty – poinformował, że komisja oświaty odbyła 14 protokołowanych 

posiedzeń w tym 4 posiedzenia były wspólne. Wykonanie planu pracy nastąpiło w 50%, z uwagi na 

to, że było dużo posiedzeń stałych komisji rady gminy i później było brak funduszy na wypłatę diet. 

Komisja chciała realizować plan pracy, ale to było niedopuszczalne, aby odbywała dalsze 

posiedzenia. Główne tematy, jakie były założone w planie pracy zostały wykonane.   

Informacja z pracy komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej za 2016 r.- stanowi 

ona załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu przewodniczącemu komisji rolnictwa i ochrony 

środowiska Panu Jarosławowi Budnemu. 

 

Przewodniczący komisji rolnictwa – poinformował, że komisja rolna w 2016 r. pracowała na 

podstawie planu pracy.  

Odbyła 14 posiedzeń protokołowanych w posiedzeniach uczestniczyli: przewodniczący rady gminy, 

wójt gminy, skarbnik gminy oraz zapraszani goście zgodnie z tematyką przyjętego plany pracy. Na 

posiedzeniach w większości uczestniczyli wszyscy członkowie komisji Plan pracy komisja 

zrealizowała, protokoły z posiedzeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec na 

stronie BIP. 

Informacja z pracy komisji rolnictwa i ochrony środowiska za 2016 r.- stanowi ona załącznik Nr 22 

do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu zastępcę przewodniczącego komisji 

rewizyjnej Panią Agnieszkę Łopatowską. 

 

Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej – poinformowała, że komisja w 2016 r. odbyła 15 

protokołowanych posiedzeń, pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy komisji. Natomiast 

obszerną informacją z pracy komisji radni otrzymali w materiałach.    

Informacja z pracy komisji rewizyjnej za 2016 r.- stanowi ona załącznik Nr 23 do protokołu. 
 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował przewodniczącym stałych komisji rady gminy za 

przedstawione informacje i zamknął dyskusje. 

 

Ad.19 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. 

oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 

Waganiec absolutorium za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że otwiera najważniejszy punkt 

porządku obrad tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec 

za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 

Waganiec absolutorium za 2016 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2016 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 2016 r. 

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

Gminy Waganiec za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 r.    

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 r. 

 

Następnie poprosił Wójta Gminy, Piotra Kosik o wystąpienie dotyczące realizacji budżetu w 2016 r. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – przedstawił wykonanie budżetu gminy Waganiec w 2016 r. 

  Dochody – na planowane 18.282.695,01 zł osiągnięto 18.200.052,84 zł, co stanowi 99, 5 % 

planu rocznego, z czego dochody bieżące stanowiły 96, 6 % a majątkowe 3,4 %.  

Wydatki - na planowane 18.170.088,43 zł zrealizowano 17.286.973,49 zł, co stanowi 95, 1 % 

planu rocznego, z czego wydatki bieżące stanowiły 93, 0 % a majątkowe 7,0 %. 

W wyniku działalności finansowej za 2016 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 913.079,35 zł, przy 

planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości 112.606,58 zł. Wypracowano tym samym tak zwane 

wolne środki w kwocie 450.000,00 zł, które zostaną przeznaczone w 2017 roku na spłatę 

zaciągniętych w latach poprzednich pożyczkach na realizację zadań inwestycyjnych, a kwotę 

350.472,77 zł przeznaczono na pokrycie planowanego w roku 2017 deficytu budżetu.  

W ramach wydatków kwotę 1.210.637,51 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.  

Wykonano: przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 20 szt.; wodociąg w Wagańcu  

i Nowym Zbrachlinie; place zabaw w Sierzchowie i Niszczewach; wybudowano chodnik  

w Zbrachlinie; wybudowano linie oświetleniowe w Szpitalce i Przypuście; wykonano projekty 
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techniczne budowy oświetlenia w Brudnowie, Wagańcu i Siutkowie; wykonano prace 

przygotowawcze przed planowaną modernizację lub budową dróg gminnych tzn. wznowiono 

przebieg granic nieruchomości oraz ustalono znaki graniczne 19 dróg; realizowano 

termomodernizację obiektów w Arianach 26 wraz ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń oraz  

w Niszczewach 25; wykonano projekt dokumentacji budowlanej typowej świetlicy wiejskiej oraz 

boiska wielofunkcyjnego do wielokrotnej adaptacji; zakupiono i remontowano urządzenia do SUW  

i GOŚ. 

Nakłady finansowe na zadania, których realizacja została zakończona w 2016 roku zostały przyjęte 

na majątek gminy. Majątek zwiększył się o 889.015,41 zł i na koniec roku ubiegłego wynosił 

38.867.148,95 zł.  

Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Arianach 26  

i Niszczewach 25 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  497.074,61 zł. 

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

łącznie 282.811,49 zł. Złożono w roku bieżącym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek  

o zwrot 26, 741% poniesionych wydatków (75.626,62 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 (w ramach Funduszu Sołeckiego 992 t oraz z pozostałych środków 583 t); montaż opraw 

oświetlenia drogowego w Józefowie, Sierzchowie, Konstantynowie, Brudnowie, Kol. Święte, 

Wólnem i Wiktorynie; remont chodników w Wagańcu, Plebance i Wagańcu Osiedle; remont 

cząstkowy dróg asfaltowych, profilowanie, czyszczenie rowów, ustawiano znaki drogowe  

i informacyjne; utwardzono teren przy ul. Dworcowej w Wagańcu, zdemontowano i ułożono 

chodnik wzdłuż ul. Widok w Wagańcu; wykonano monitoring budynku Stacji Uzdatniania Wody, 

zaewidencjonowano drogi gminne; wyremontowano pokrycie dachowe na sali gimnastycznej oraz 

łączniku z budynkiem szkoły w Zbrachlinie; przeprowadzono remont górnego korytarza szkolnego 

wraz z klatką schodową w Brudnowie; ogrodzono zbiornik wodny w Niszczewach; wyremontowano 

pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokończono remont pomieszczeń na 

parterze budynku Urzędu Gminy, remontowano pomieszczenia Gminnej Oczyszczalni Ścieków; 

opracowano ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy; organizowano imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectw, realizowano programy 

zdrowotne dla mieszkańców; wypłacono nagrodę oraz stypendia za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym; dofinansowano zakup analizatora wydechu wraz z drukarką i dwóch 

latarek z nakładkami dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. 

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; wiele zadań zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Zdecydowana większość zadań nałożonych uchwałami Rady Gminy była bezpośrednio realizowana 

przez Wójta Gminy.  

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

poszczególnych placówek oświatowych.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Na terenie gminy działa jednostka z osobowością prawną, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.  
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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”; remont 

nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1, 8 km; 

dokumentacja projektowa dla zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2613C 

Przypust-Waganiec PKP na odcinku 975 m wraz z przebudową przepustu; utwardzenie ciągu 

pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin na długości ok. 350 m. 

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 2015 r. wzrosły o 8.403,40 zł i wynoszą na koniec 

2016 roku 1.430.724,59 zł. Nie przynoszą większego efektu podejmowane czynności (wystawiono 

270 upomnień, 181 wezwań do zapłaty, skierowano do egzekucji 182 wniosków). 

W roku 2016 spłacono pożyczki na łączną kwotę 670.568,78 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na 

budowę kanalizacji sanitarnej wyniosły 450.000 zł, z terminem spłaty w 2017 r.  

Na dzień 31 grudnia 2016 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 wypowiedź, 

następnie przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

Uchwała Nr 1/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy 

Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 24 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 – zaopiniowali pozytywnie 

przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

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

Składu Orzekającego Halina Strzelecka. 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w dalszej części procedowanego punktu zapoznał 

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

za 2016 r. – stanowi ona załącznik nr 25 do protokołu. 
 

Opinia o realizacji budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. Komisji Rewizyjnej z dnia  

27 kwietnia 2017 r. jest pozytywna. 
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Komisja występuje do Rady Gminy Waganiec z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Waganiec za 2016 r., podpisali Agnieszka Łopatowska – Zastępca Przewodniczącego 

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

Pan Radosław Zwierzchowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej był nieobecny na posiedzeniu 

komisji. 

Następnie przewodniczący rady przedstawił Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec  

z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Waganiec za 2016 r. – stanowi ona załącznik nr 26 do protokołu. 
 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok oraz wnosi do 

Rady Gminy Waganiec o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium 

za 2016 rok. Podpisała zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Agnieszka Łopatowska.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przedstawił Uchwałę Nr 6/Kr/2017 Składu 

Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2017 roku  

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

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. - kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 27 

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 2016 

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

Strzelecka. 

 

Następnie przewodniczący rady poprosił o wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy 

i udzielił głosu zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej Pani Agnieszce Łopatowskiej 

odnośnie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że po zapoznaniu się  

z materiałami odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2016 rok komisja 

rewizyjna jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium i wystąpiła z wnioskiem do Rady 

Gminy o udzielenie absolutorium. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu zastępcę przewodniczącej 

komisji budżetu, finansów, planowania przestrzennego i porządku publicznego Panią Jadwigę 

Michalską. 

  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego – poinformowała, że po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Waganiec za 2016 r. komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2016 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącego komisji 

oświaty, kultury, sportu, zdrowia, i opieki społecznej Pana Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

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

poinformował, że komisja oświaty również analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za 2016 rok.  
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Na posiedzeniu była dyskusja odnośnie ściągalności opłat, za pobór wody, ścieki i wywóz 

nieczystości, aby nałożyć większy nacisk na egzekwowanie tych należności. 

Komisja oświaty pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2016 rok –  

w wyniku głosowania jednogłośnie przy 4 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącego komisji 

rolnictwa i ochrony środowiska Pana Jarosława Budnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – poinformował, że komisja po 

zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2016 r. opiniuje 

pozytywnie wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował przewodniczącym stałych komisji Rady 

Gminy i zamknął ten podpunkt dotyczący wystąpienia przedstawicieli stałych komisji Rady Gminy. 

Następnie otworzył dyskusję dotyczącą realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2016 r. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem pytań, zamknął ten podpunkt 

procedury absolutoryjnej i otworzył podpunkt „h” porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. oraz 

sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 r 

 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec 

za 2016 r. – stanowi on załącznik nr 28 do protokołu. 
 

Poddał pod głosowanie przedstawiony projekt procedowanej uchwały. 

 

Głosowanie 

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

głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/204/2017 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 r. 

oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 r. – stanowi ona załącznik Nr 29 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła uchwałę  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 

r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do podpunktu „i” procedury absolutoryjnej 

tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 rok,  

i przedstawił projekt procedowanej uchwały - stanowi on załącznik nr 30 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad przedstawioną uchwałą w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 rok. 
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Głosowanie 

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

głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/205/2017 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 31 

do protokołu. 
 

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

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

2016 rok w głosowaniu jawnym i uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady gminy. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – podziękował Wysokiej Radzie za jednogłośnie podjętą uchwałę. 

 

Ad.20 

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu 

Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym. 

 

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

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Waganiec innym 

instrumentem płatniczym. Poinformował, że radni przed obradami otrzymali II projekt 

przedmiotowej uchwały, przedstawił projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym – stanowi on 

załącznik Nr 32 do protokołu. 
 

Następnie otworzył dyskusje do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Radna Ewa Pietrus – opuściła obrady.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że wprowadził projekt tej uchwały w związku z tym, że 

zauważa się tendencję rozliczenia się bezgotówkowego, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju 

płatności, czy to w urzędach, czy instytucjach bardziej komercyjnych. Postanowił pójść za tym 

trendem, z tego, co się zorientował, to funkcjonuje to w gminie Aleksandrów Kujawski. Chodzi 

poprostu o płacenie w okienku kasowym kartą płatniczą, niby powszechne, ale nie w samorządach. 

 

Brak pytań do przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania projektu 

przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

oraz „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXVI/206/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym – 

stanowi ona załącznik Nr 33 do protokołu. 
 

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

przedłożonej radnym. 

Ad.21 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie z Województwem Kujawsko – 

Pomorskim do projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie z Województwem Kujawsko – Pomorskim do projektu 

pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Poinformował, że radni w materiałach otrzymali ten 

projekt uchwały, następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 34 

do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusje do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Radny Marcin Misiak – poprosił o wyjaśnienie do tego projektu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że też ma pytanie, czy ewentualna realizacja  

i przystąpienie gminy Waganiec do realizacji tego projektu będzie wiązało się z kosztami 

finansowymi dla gminy Waganiec? 

 

Radna Ewa Pietrus – powróciła na obrady. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak - poinformował, że jeżeli chodzi o projekt pod nazwa infostrada, to 

jest już II edycja. Był on wcześniej realizowany wówczas gmina Waganiec nie uczestniczyła w tym 

projekcie. Projekt zakłada powszechne e-usługi, czyli dostęp za pośrednictwem Internetu do różnych 

możliwości załatwiania spraw w Urzędzie. Również kwestie związane z informacją przestrzenną 

będą dostępne dla mieszkańców, bo projekt zawiera takie założenia i zakłada się, że zostaną one 

zrealizowane, projekt przewiduje okres 5 lat, później jest okres 5 lat jakby utrzymania trwałości tego 

projektu. Ten projekt Infrostrada będzie pociągał koszty po stronie gminy Waganiec. Wkład własny 

po przez te 5 lat, to jest kwota na poziomie ok. 28.300 zł, w rozbiciu różnym, gdyż w każdym roku 

nie jest to stała kwota.  

A później w tym okresie trwałości kolejne 5 lat w – 12 tys. zł rocznie będzie gminę kosztowało 

utrzymanie tych systemów, które będą służyły ma nadzieję mieszkańcom, jak i również komunikacji 

między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami publicznymi. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – dodał, że za pomocą tego systemu mieszkaniec gminy będzie mógł 

sprawdzić, na jakim etapie jest jego decyzja, jakie ma zadłużenie, jeżeli chodzi o podatki, np. jakie 

ma zobowiązania, kiedy wpływają, jakie ma opłaty z tego tytułu zobowiązań itd.  

Niektóre samorządy już przystąpiły kilka lat temu, już do I edycji tego konkursu.  

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że jeszcze dopowie, bo pytanie dotyczyło wkładu 

własnego, całość projektu jest oszacowana w tej chwili na ok. 190 tys. zł, na okres tych 5 lat.  

 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poinformował, że jeżeli jest mowa  

o informatyzacji, to należy wspominieć, że pojawiają się ataki w Internecie, które dosięgają różnych 

instytucji, urzędów. W dniu wczorajszym słuchał dyskusji ekspertów i z tego wynika, że nie ma 

bezpiecznego systemu.  

Jednym bezpiecznym systemem, jest nie korzystanie z Internetu, natomiast agencje rządowe, czy też 

banki mimo świetnych zabezpieczeń przez informatyków systemów informatycznych nie są w stanie 

ustrzec się przed ingerencją z zewnątrz. To kilka słów już po zamknięciu dyskusji na ten temat. 
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Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że w ramach tego projektu również planowany 

jest zakup sprzętu min serwera i urządzenia, które ma stanowić właśnie taką końcówkę 

zabezpieczającą Urząd Gminy przed właśnie takimi atakami. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył procedurę głosowania projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie z Województwem Kujawsko – Pomorskim do projektu pod nazwą 

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 11 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, i 2 głosach 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXVI/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie z Województwem Kujawsko – Pomorskim do projektu pod nazwą „Infostrada 

Kujaw i Pomorza 2.0” - stanowi ona załącznik Nr 35 do protokołu. 
 

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

przedłożonej radnym. 

 

Ad.22 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 roku  

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Waganiec, przedstawił projekt tej uchwały - stanowi on załącznik Nr 36 do protokołu. 
 

Poinformował również, że do tego projektu uchwały zaszła zmiana, jeżeli chodzi o uzasadnienie, 

dlatego też przedstawił uzasadnienie do projektu przedmiotowej uchwały. 

 
„Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/…./2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90 t ust. 4 przewiduje możliwość wspierania 

edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej. Na realizację takiego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego 

przeznaczają środki własne. 

Realizacja wsparcia w postaci stypendium dla uzdolnionych uczniów szkól prowadzonych przez Gminę 

Waganiec wskazuje na potrzebę doprecyzowania zapisu w sprawie zasad udzielania stypendiów. Stypendium 

przyznawane przez Wójta Gminy Waganiec, przeznaczone jest dla wszystkich uzdolnionych dzieci 

i młodzieży bez względu na miejsce zamieszkania. Decyduje jedynie uczęszczanie do placówki oświatowej 

położonej na terenie gminy. 

Wobec powyższego potrzeba wprowadzenia zmian jest uzasadniona”. 
 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie  

zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 roku  

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Waganiec. 
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Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/208/2017 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec - 

stanowi ona załącznik Nr 37 do protokołu. 
 

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

Ad.23 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 23 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 38 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję. 

Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, czym się różni ten projekt od poprzedniej 

uchwały, którą rada gminy już uchwaliła?  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił wójta o udzielenie informacji, jeżeli chodzi  

o długość tego odcinka, na czym polega zmiana między uchwałą z grudnia 2016 r., a przedłożonym 

projektem tej uchwały?  

 

Zastępca Wójta A.Żak - poinformował, że w dniu 27 czerwca br. otrzymano pismo od Starosty 

Aleksandrowskiego, gdyż pomyłkowo została wskazana ta długość. Wówczas ona wynosiła od  

0-975 mb, a teraz została wskazana 0-941 mb. I to jest ta techniczna zmiana w tej uchwale. Kwota 

się nie zmienia, gdyż nie zostało nic zmienione w kosztorysie. Następnie odczytał pismo, jakie 

wpłynęło w tej sprawie od Starosty Aleksandrowskiego - stanowi ono załącznik Nr 39 do protokołu. 
 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

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

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/209/2017 w sprawie zmiany 

uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu - stanowi ona 

załącznik Nr 40 do protokołu. 
 

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

 

Ad.24 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/117/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 lipca 

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 

Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zatytułowanego 

„Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył 24 punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XV/117/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, 

poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła 

miejscem wszechstronnego rozwoju”. Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - 

stanowi ona załącznik Nr 41 do protokołu. 
 

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

Zwrócił się do wójta z zapytaniem, na jakim etapie jest wniosek, czy został zweryfikowany, czy jest 

na etapie weryfikacji? 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że projekt uchwały, który został skierowany pod 

procedowanie rady gminy dotyczy projektu, który został rozpoczęty w zeszłym roku w lipcu. 

Podejmowana była wówczas uchwała w sprawie wyrażenia zgodny na przystąpienie do tego 

projektu. Konkurs dotyczący tego projektu miał być rozstrzygnięty w styczniu br. Niestety Urząd 

Marszałkowski dopiero niedawno rozstrzygał ten konkurs i na 65 projektów, które były złożone  

12 - cie zostało pozytywnie ocenionych, jako te, które zostaną skierowane do dofinansowania. 

Gmina Waganiec dostała się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę punktów, które zostały 

przyznane za ten projekt. Został on oszacowany – koszt całkowity na kwotę ok. 800 tys. zł. Jeśli 

chodzi o wkład własny gminy Waganiec, to nie ma żadnego, tylko szkoły gdzie będzie ten projekt 

realizowany tj. w Zbrachlinie i Brudnowie będą udostępniały sale do przeprowadzenie zajęć  

w ramach tego projektu i ten koszt w tej uchwale został ujęty na 30 zł za 1 godz. takich zajęć. 

W ramach tego projektu będą prowadzone zajęcia z tzw. kompetencji kluczowych, czyli nauki 

przyrodnicze, j. angielskiego i matematyki. Oprócz tego będzie również dokształcanie nauczycieli  

z tego, co pamięta będzie ich 20- tu, projekt także takie założenia zawiera. 

Jeśli chodzi o realizację wstępnie planowana była od 1 stycznia 2017 r., czyli że zajęcia się już by 

odbywały. Niestety Urząd Marszałkowski ze względu na przesunięcia tej procedury weryfikacyjnej 

uniemożliwił rozpoczęcie tych zajęć, one najprawdopodobniej rozpoczną się od września br. Umowa 

nie została jeszcze podpisana, ale wszystkie dokumenty, załączniki zostały przekazane. 

Oprócz tych zajęć będą również dokonywane zakupy w postaci komputerów dla szkół, jak i też 

innego wyposażenia tzn. sal przyrodniczych, tablic interaktywnych, także zakup i wsparcie 

materialne do szkół trafi. I jest tu nadzieja, że przyniesie to wymierne efekty i uczniowie tych szkół 

będą mieli większe szanse później na kolejnych etapach edukacji. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – zwrócił uwagę, że jest tu mowa o dwóch szkołach na terenie gminy, gdyż 

udział w projekcie biorą szkoły w Zbrachlinie i Brudnowie. Natomiast szkoła w Niszczewach nie 

mogła przystąpić do projektu, z uwagi na to, że miała za wysokie wyniki w nauce i się nie 

zakwalifikowała.  

Ten projekt jest dedykowany tym, którzy mają niski poziom nauczania, aby im pomóc i aby odnosiły 

lepsze wyniki w przyszłości. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – opuścił obrady. 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że nie wiadomo, jak się zachować, gdyż z jednej 

strony należy się cieszyć z projektu, a z drugiej strony szkoda, że nie wszystkie szkoły są ujęte. Tak 

jak Pan wójt wspomniał ten projekt jest adresowany do szkół, które osiągnęły wyniki poniżej 

średniej wojewódzkiej. 
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Następnie zwrócił się z zapytaniem, iż Partnerem wiodącym jest Lean Tech Robert Markowiak, 

gdyby wynikł jakiś problem, to gmina Waganiec jako uczestnik tego projektu, czy będzie ponosiła za 

to odpowiedzialność?  

 

Zastepca Wójta A.Żak – poinformował, że gmina jest Partnerem, a ta firma jest Partnerem 

wiodącym i ta firma musiała uzyskać pełnomocnictwo od gminy do zawarcia tej umowy  

o dofinansowania, ale główna odpowiedzialność i realizacja wszystkich zadań łącznie z procesem 

rekrutacji, z zakupami w oparciu o te kryteria spoczywa na tej firmie. 

 

Brak dyskusji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję nad projektem uchwały i przystąpił do 

głosowania przedmiotowej uchwały.  

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za”, (głosów „przeciw”,  

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/210/2017 zmieniającej uchwałę Nr 

XV/117/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi 

priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, 

poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła 

miejscem wszechstronnego rozwoju” - stanowi ona załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

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

 

Ad.25 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia z firmą Certes Sp. z o.o. oraz partnerami Dobrzyń 

nad Wisłą, UG Aleksandrów Kujawski, UM Aleksandrów Kujawski, Wielgie, Chrostkowo, 

Koneck, Skępe, Zakrzewo, Fabianki, Ciechocinek, Lipno, Zbójno do projektu pt: „Kujawsko-

Pomorscy Liderzy e-Administracji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

 

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

przystąpienia z firmą Certes Sp. z o.o. oraz partnerami Dobrzyń nad Wisłą, UG Aleksandrów 

Kujawski, UM Aleksandrów Kujawski, Wielgie, Chrostkowo, Koneck, Skępe, Zakrzewo, Fabianki, 

Ciechocinek, Lipno, Zbójno do projektu pt: „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne. 

Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały - stanowi ona załącznik Nr 43 do protokołu. 
 

Radny Mieczysław Kołowrocki powrócił na obrady. 

 

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

Zwrócił się z zapytaniem, czy ewentualna realizacja tej uchwały wiąże się z kosztami do gminy 

Waganiec? Jeśli tak, to czy w tej chwili byłyby Pan wójt w stanie udzielić informacji, jakie to będą 

koszty? 
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Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że projekt, o którym mówi przedmiotowa uchwała jest 

uzupełnieniem tych funkcjonalności tzw. e – administracji. Zakłada on wdrożenie systemu, czy też 

aplikacji, które będą dotyczyły dwóch obszarów, czyli podatków i opłat lokalnych i zarządzania 

nieruchomościami komunalnymi gminy. Ten projekt jest uzupełnieniem infostrady nie koliduje  

z nią. I ma nadzieję, że te dodatkowe funkcjonalności pozwolą na skuteczniejsze realizowanie zadań, 

które ciążą na samorządzie gminnym. Jeśli chodzi o pytanie przewodniczącego rady o wkład własny 

gminy Waganiec, to ten projekt zakłada koszty na poziomie ok. 175 tys. zł., to są koszty całkowite, 

natomiast wkład własny gminy został określony kwotowo. Natomiast polega on tylko na przydziale 

pracowników gminy na szkolenia. Gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów finansowych z tego 

tytułu, natomiast pracownicy, którzy będą zajmować się tymi aplikacjami będą musieli uczestniczyć 

w szkoleniach, aby odpowiednimi kompetencjami dysponować i realizować te zadania.  

 

Brak dyskusji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję nad projektem uchwały i przystąpił do 

głosowania przedmiotowej uchwały.  

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głosami „za”, (głosów „przeciw”,  

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXVI/211/2017 w sprawie przystąpienia 

z firmą Certes Sp. z o.o. oraz partnerami Dobrzyń nad Wisłą, UG Aleksandrów Kujawski, UM 

Aleksandrów Kujawski, Wielgie, Chrostkowo, Koneck, Skępe, Zakrzewo, Fabianki, 

Ciechocinek, Lipno, Zbójno do projektu pt: „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości 

usługi administracyjne - stanowi ona załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

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

 

Zastępca Wójta A.Żak – tytułem uzupełnienia tej kwestii poinformował, że, ten projekt został  

w tym trybie przedstawiony z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny. Dwa dni temu otrzymano 

informację, aby rozpoczęły się procedury związane ze zwoływaniem sesji, na których to mają być 

podejmowane takie uchwały. Chcąc uniknąć sytuacji, aby zwoływać kolejne sesję w trakcie wakacji, 

być może będzie zachodziła konieczność uzupełnienia tej uchwały, ale to będzie procedowane na 

kolejnej sesji, która będzie zwołana w trybie zwyczajnym, o ile zajdzie taka konieczność.  

 

Ad.26 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania, i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

 

Radny Marcin Misiak – poinformował, że rada gminy głosowała kwotę 15.000,00 zł zaplanowaną 

na pokrycie kosztów odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie – zwrócił się  

z zapytaniem, w jakim czasie może to być realizowane? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że to nie jest zadanie gminy, prosi o zrozumienie, gdyż 

pracownicy gospodarczy o okresie letnim mają dużo pracy związanej z koszeniem na terenie gminy.  

W dniu dzisiejszym zostały przesunięte środki z usług na materiały po to, aby kupić tylko 

odpowiednie urządzenia, aby pracownicy gminni mogli to zrobić, aby nie płacić dodatkowo za 

usługę firmie wynajętej.  
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To też jest zabieg czysto techniczny, który pozwoli na zredukowanie kosztów. Jednak, kiedy te prace 

się rozpoczną to nie wie, ale planowane jest w tym roku. 

 

Radny Marcin Misiak – złożył wniosek o równiarkę na drogę w Nowym Zbrachlinie  

ul. Orzechowa za posesją Pana Piotra Wiatrowskiego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, że jest brak chętnych do 

zadawania pytań, i brak interpelacji zamyka ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.27 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 27 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu radnym, sołtysom, jeżeli są chętni do złożenia wniosków, to udziela głosu 

informując, że wniosek radnego M.Misiak zostanie ujęty w wolnych wnioskach. 

 

Radna Jadwiga Michalska – zwrócił się z zapytaniem, kiedy zacznie się budowa linii 

wodociągowej dla Państwa Wojciechowskich w Michalinku? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że prace rozpoczną się ok. miesiąca, ponieważ dokumentacja 

projektowa została przygotowana, potem we własnym zakresie będą prace wykonane. 

 

Radny Jarosław Budny – złożył wniosek o obcięcie krzewów (odrostów) przy drogach gminnych  

i powiatowych, głównie przy skrzyżowaniach. Ogranicza to widoczność przy wyjazdach i jest 

bardzo niebezpiecznie.  

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński – w imieniu własnym i mieszkańców złożył podziękowania dla 

Wójta Gminy i radnych za drogę w m. Bertowo, gdyż w końcu jest ona z prawdziwego zdarzenia. 

W związku z tym ma pytanie, dlaczego ta droga jest robiona tylko do krzyża, a te 50 metrów dalej 

już nie? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że z powodów technicznych zostało przerwane, ale zostanie 

to na pewno dokończone. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński – złożył wniosek o postawienie znaku dotyczącego reorganizacji 

ruchu (ograniczenie tonażu z dopiskiem, że nie dotyczy mieszkańców i samochodów wywożących 

odpady komunalne) będzie to skrzyżowanie Zbrachlin, Bertowo, Włoszyca i Plebanka.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że będzie to skrzyżowanie równorzędne, a przy takich 

skrzyżowaniach obowiązują przepisy ogólne. 

 

Radny Jarosław Budny – złożył wniosek o zamontowanie znaku z nazewnictwem miejscowości 

Przypust. Był tam znak, został on złamany a obecnie został chyba skradziony, bo go już nie ma. Było 

tam też oznaczenie Kościoła XVII wiecznego w m.Przypust.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – w przyszłym roku chciałby wymienić tablice na terenie całej gminy.  

Tablice kierunkowe były zakupione poprzednio z obwolutami żółtymi, to zaczęło rdzewieć i się nie 

sprawdziło. Teraz zamawiane są takie jednostronne białe z herbem gminy i chciałby, aby zostało to 

ujęte w budżecie na przyszły rok, aby z funduszu sołeckiego dla całej gminy.  
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Dlatego zwrócił się do obecnych na sali, aby składali wnioski z takimi zgłoszeniami do Pani 

M.Szatkowskiej pracownika Urzędu Gminy z imieniem, nazwiskiem i jakie tablice na dany teren są 

potrzebne, z numeracją posesji „od – do”. Zostanie to zliczone i będzie wynegocjowana cena.   

 

Radny Dariusz Butlewski – złożył wniosek mieszkanki Zbrachlina Pani Krystyny Zakrzewskiej  

o zamontowanie lampy oświetleniowej. Pan wójt tam był i oglądał i zna tą sprawę, to jest za posesją 

Pana K.Malinowskiego. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że złożył wniosek formalny o tą lampę 3 tygodnie temu i jest 

w on w trakcie realizacji. Energetyka obiecała, że zostanie ta lampa zamontowana w tym roku, ale  

z doświadczenia wie, że na pewno to się opóźni i może to być I kwartał przyszłego roku, ale tamto 

miejsce będzie na pewno oświetlone. 

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, czy w Nowym Zbrachlinie są też przewidziane 

lampy oświetleniowe?   

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że w Nowym Zbrachlinie również na początku będzie jedna 

lampa pociągnięta od skrzyżowania w stronę gdzie są słupy złączone 3 szt. i na każdym z tych 

słupów można zamontować oprawę, dlatego tam i Bertowo jest też ujęte, ale na razie tylko 1 lampa. 

W miejscowości Siutkowo również będzie zamontowana i czeka się na realizację. 

 

Sekretarz obrad Ewa Pietrus – spisała i przekazała do protokołu zgłoszone wnioski z XXVI Sesji 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec, w dniu 30 czerwca 2017 r. 

1. Radny Jarosław Budny: 

- wniosek o obcięcie krzewów (odrostów) przy drogach gminnych i powiatowych, głównie 

przy skrzyżowaniach, 

- wniosek o zamontowanie znaku z nazewnictwem miejscowości Przypust. 

2. Sołtys Bertowa Paweł Kuliński  

– wniosek o postawienie znaku dotyczącego reorganizacji ruchu (ograniczenie tonażu  

z dopiskiem, że nie dotyczy mieszkańców i samochodów wywożących odpady komunalne)  

w Bertowie, Nowym Zbrachlinie, Plebance i Włoszycy.  

3. Radny Dariusz Butlewski  

– wniosek mieszkanki Zbrachlina Pani Krystyny Zakrzewskiej o zamontowanie lampy 

oświetleniowej. 

4. Radny Marcin Misiak – wnioskuje o równiarkę na drogę w Nowym Zbrachlinie  

ul. Orzechowa za posesją Pana Piotra Wiatrowskiego.  
 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem wolnych wniosków zamknął ten punkt 

porządku obrad. 

 

Ad.28 

Zamknięcie XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 28 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

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

Waganiec, zamyka obrady w dniu 30 czerwca 2017 r. – godz. 14
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Protokołowała:  


