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Protokół Nr XI/2016 

z jedenastej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 31 marca 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 31 marca 2016 r. – godz.10
00

. 

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

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów  

i zaproszonych gości. 

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

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 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. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

radnym doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 24 marca 2016 r.  

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie,  

w projektach uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

wraz z zaproszeniem na obrady. 

 

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

porządek obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Radna Agnieszka Łopatowska – opuściła obrady.  

 

Brak dyskusji z sali. 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IX i X Sesji Rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady.  

6. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków zgłoszonych na IX Sesji VII kadencji 

Rady Gminy Waganiec.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie 

wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2015 rok. 

a) wystąpienie Komendanta Zarządu Gminnego ZOSP RP, 

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 2015 rok, 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

w Wagańcu 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

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

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2015 rok. 

a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2016 

rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Waganiec na 2016 rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Komisji,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

18. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Waganiec  

na 2016 rok. 

a) przedstawienie projektów planów pracy Komisji,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na 

rok 2016”.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 201/3, 

201/19, 201/20 obręb 5 Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

21. Interpelacje radnych i zapytania. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie XI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

 

Głosowanie. 

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

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

 

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

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z IX, X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Na obrady powróciła radna Agnieszka Łopatowska. 

  

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

przyjęcie protokołów z IX i X sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekty protokołów z IX odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. i X sesji 

odbytej w dniu 1 marca 2016 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed 

obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z ich treścią,  

do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do protokołów, dlatego 

stawia wniosek o przyjęcie protokołów z IX i X sesji bez czytania.  

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

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

protokołów z IX i X sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła protokoły z IX i X sesji VII kadencji Rady 

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

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

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

„wybór sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
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Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani 

Patrycji Butlewskiej. 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – wyraziła zgodę. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

przyjęciem kandydatury radnej Patrycji Butlewskiej na sekretarza obrad XI sesji Rady 

Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

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

 

Ad.5 

Informacje Przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że zbliża się ustawowy termin złożenia 

oświadczeń majątkowych, należy je złożyć do dnia 30 kwietnia br. Z uwagi na to, że jest to 

sobota, do 29 kwietnia br. druki radni otrzymali, należy je złożyć w dwóch egzemplarzach  

i również PIT za 2015 rok w dwóch egzemplarzach. 

 

Ad.6  

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Poprosił Wójta Gminy Piotra Kosik o zabranie głosu i przedstawienia informacji 

międzysesyjnej. 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń: Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec oraz Komisji 

Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Waganiec, przyznał stypendia sportowe w proponowanej wysokości przez członków Komisji 

(150,00 zł na okres czasu od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.). 

 

W gronie stypendystów, znaleźli się:  

Magdalena Szudzik – zawodniczka sekcji piłki ręcznej klubu Młodzieżowego Towarzystwa 

Sportowego w Kwidzynie, bierze udział w rozgrywkach I Ligi kobiet. 

Osiągnięcia sportowe: uzyskała, wraz z zespołem juniorek, I miejsce w Mistrzostwach Polski 

Juniorek w piłce ręcznej (Kielce), II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce ręcznej 

(Kwidzyn). 

Powitał Pana Sławomira Szudzika obecnego na obradach, jednego z rodziców zaproszonych 

na obrady, pozostali stypendyści i rodzice nie mogli przybyć z uwagi na sprawy zawodowe,  

a młodzież obowiązki szkolne, ale listy gratulacyjne i kwiaty zostaną dostarczone rodzicom  

i stypendystom. 

Następnie poprosił Pana Sławomira Szudzika i wręczył list gratulacyjny dla rodziców, i list 

gratulacyjny dla stypendystki. 

Pan Szudzik podziękował w imieniu córki i rodziców Wójtowi i radnym za uznanie. 
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Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że następnym stypendystom jest Jakub Szymański – 

objęty szkoleniem centralnym, członek Kadry Narodowej Juniorów U-20 z drużyną 

Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale uczestniczy  

w rozgrywkach I Ligi mężczyzn w piłkę siatkową,  zawodnik Uczniowskiego 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS WOLA WARSZAWA. 

Osiągnięcia sportowe w 2015 roku: z reprezentacją Polski uzyskał: I miejsce w Turnieju 

Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy Kadetów (Słowacja 2015); złoty medal na XIII 

Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (Gruzja); złoty medal Mistrzostw Świata 

KADETÓW (Argentyna); Wicemistrz Polski KADETÓW (Kętrzyn); Memoriał Jurija 

Czesnakowa – Anapa – złoty medal; Najwszechstronniejszy zawodnik Mistrzostw Polski 

KADETÓW.  

Niestety mama Jakuba Pani Marieta Szymańska nie mogła przybyć, ale prosiła o przekazanie 

serdecznych podziękowań Komisjom Rady Gminy przyznającym stypendium i rozpatrującym 

wnioski w imieniu swoim i syna. Poinformował, że oczywiście nie są to duże kwoty, ale 

ważny jest gest, i rozpoczęcie realizacji i że Jakub będzie w gronie stypendystów w roku 

przyszłym.  

 

Wójt, Piotr Kosik – ostatni stypendystom jest Norbert Hołtyn– zawodnik 1 – ligowego 

Klubu Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna, uprawiana dyscyplina sportowa: piłka nożna. 

Reprezentuje klub w Kategorii Junior Starszy w Centralnej Lidze Juniorów, Grupa 

Zachodnia. 

Rodzice pozostałych stypendystów nie mogli przybyć, ale listy gratulacyjne zostaną 

dostarczone.  

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o kolejne informacje z pracy w okresie 

międzysesyjnym, to przedstawi informacje z pracy referatów tut. Urzędu. 

 

Z działalności referatu ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej, od dnia 

04.01.2016 r. zatrudniona zastała Pani Agnieszka Niedziałkowska na stanowisku 

podinspektora ds. gospodarki komunalnej. Umowa na zastępstwo do czasu powrotu pana 

Ryszarda Zwierzchowskiego, przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym. 

W dniu 01.02.2016 r. został złożony wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy  

o zorganizowanie stażu dla 6 osób bezrobotnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie dla 

dwóch osób bezrobotnych (staż na okres 3 miesięcy). 

W ramach ogłoszonego konkursu w dniu 18.02.2016 r. na zatrudnienie 2 animatorów (jeden 

animator od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. drugi od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.) zostali 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Pan Jacek Zawidzki i Pan Jacek Jóźwiak  

w wymiarze czasu pracy ¼ etatu (umowa na czas określony).  

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. została zawarta 

umowa nr 1/2016 w dniu 07.03.2016 r. w sprawie organizacji i finansowania robót 

publicznych. Zatrudnienie 2 osób bezrobotnych na stanowisku pracownika gospodarczego, w 

pełnym wymiarze czasu pracy w okresie czasu od 07.03.2016 r. do dnia 04.09.2016 r. oraz od 

07.03.2016 r. do 02.08.2016 r. 

W okresie czasu od 01.03.2016 r. do 01.04.2016 r. w Urzędzie Gminy odbyła szkolenie 

praktyczne uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku (Oskar 

Zimecki).  

 

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

Waganiec w okresie od 29.12.2015 r. do 22.03.2016 r. wykonywały 3 osoby (prace 

porządkowe na terenie Gminy Waganiec), łącznie odpracowano 150 godzin. 
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Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi: w wyniku ogłoszonego w dniu 08.02.2016 r. 

otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przyznane zostało 

dofinansowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sadownik - Waganiec” w wysokości -

6.000,00 zł.  

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.02.2016 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 

2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia 

rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej „Karczemka”, przyznane zostało dofinansowanie Fundacji im. Brata Alberta 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w wysokości -7.000,00 zł.  

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.02.2016 r. otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia 

finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, przyznane zostało 

wsparcie finansowe w formie dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sadownik – 

Waganiec” w wysokości -84.000,00 zł. 

 

Organizacja imprez: w dniu 15.01.2016 r. w budynku Zaplecza Socjalnego w Zbrachlinie 

odbyło się spotkanie „Noworoczne” członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie 

Gminnym OSP w Wagańcu. 

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęły 23 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Dokonano 23 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

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

alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

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

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

sprzedaży, 2 decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 

zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 2 decyzje  

o zezwoleniu na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz na piwo, 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

 

Promocja Zdrowia: zostały podpisane deklaracje przystąpienia do realizacji następujących 

programów zdrowotnych w 2016 r. program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród 

dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-

Pomorskim. Program dofinansowany w 50% z budżetu województwa (przewidywana liczba 

mieszkańców objętych projektem 24 osoby).  

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

Program dofinansowany w 50% z budżetu województwa (przewidywana liczba mieszkańców 

objętych projektem 46 os). Kujawsko - Pomorski program badań przesiewowych w kierunku 

tętniaka aorty brzusznej (program finansowany z budżetu województwa). 
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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/289/16 z dnia 2 marca 2016 r. 

ogłosił konkurs ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. 

„Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”  

w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi  (w kierunku HBsAg i na obecność 

przeciwciał anty-HCV) oraz uchwałą nr 9/288/16 z dnia 2 marca 2016 r. ogłosił konkurs ofert 

na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

zakażeń pnemokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom  

w województwie kujawsko-pomorskim” (ostateczny termin składania ofert upłynął w dniu 18 

marca 2016 r.) oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 10/321/16  

z dnia 9 marca 2016 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu 

polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku 

Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty 

brzusznej). Ostateczny termin składania ofert upłynął w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Udział Gminy Waganiec w/w projektach uzależniony jest od złożenia oferty (uwzględniającej 

Gminę Waganiec) przez podmiot zajmujący się działalnością leczniczą.  

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 12 urodzeń, 2małżeństwa,  

8 zgonów, 10 zameldowań na pobyt stały, 9 przemeldowań na terenie gminy, 9 zameldowań 

na pobyt czasowy, 16 wymeldowań, 1 decyzje o wymeldowaniu w trybie administracyjnym, 

38 poświadczeń zameldowania, 1 nadanie numeru PESEL, 1 transkrypcja zagranicznego aktu 

stanu cywilnego, 1 sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego, 1 zaświadczenia  

o stanie cywilnym, 1 skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, 2 zapewnienia 

o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, 97 wydanych odpisów 

aktów stanu cywilnego, w tym: 79 odpisów skróconych, 7 odpisów zupełnych, 11 odpisów 

wielojęzycznych. 

Wydano również: 86 przypiski przy aktach stanu cywilnego, 6 wzmianki dodatkowe, 

udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych 40, przyjęto 

wniosków o wydanie dowodu osobistego 158, wydane dowody osobiste 102, zgłoszenie 

utraty dowodu osobistego 11, sporządzone akty stanu cywilnego 6, migracja aktów stanu 

cywilnego 43, usuwanie niezgodności danych 1249, kwalifikacja wojskowa – liczba 

mężczyzn objętych kwalifikacją: rocznik podstawowy 28, rocznik starszy 1.  

 

Z działalności referatu ds. budownictwa i dróg: budownictwo wydano: 15 zaświadczeń  

o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 12 decyzji o warunkach 

zabudowy, 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 1 zawiadomienie  

o ujęciu w gminnej ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, 2 zaświadczenia  

o nadanym numerze porządkowym nieruchomości, 4 decyzję zatwierdzającą podział 

nieruchomości, 1 decyzję w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

Wszczęto:11 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 3 postępowania  

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 1 postępowanie  

w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy. 

Drogownictwo: w dniu 15.01.2016 r. podpisano umowę z Sigma Projekt Maciej Marczuk  

z siedzibą w Warszawie na wykonanie prac polegających na zaewidencjonowaniu dróg 

gminnych, prowadzeniu ewidencji i przeglądów dróg zlokalizowanych na terenie Gminy 

Waganiec. 

Zamontowano tabliczkę z nazwą miejscowości: Wiktoryn 2, 3, 3A, 4, 4A, zakupiono  

i zamontowano w miejscowości Waganiec tabliczkę z nazwą ulicy: Owocowa, zakupiono  

1 próg zwalniający. 
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Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: sporządzono i przesłano do Urzędu 

Marszałkowskiego sprawozdanie (RRW-2) z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów  

i sanitacji wsi w roku 2015, ogólna kwota nakładów w 2015 r. wyniosła 2 620 000 zł. 

Sporządzono sprawozdanie OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy 

przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ogólna kwota 

wpływów w 2015 r. wynosiła 15 854 zł. 

Sporządzono załącznik do sprawozdania SG-01 dotyczący nakładów na środki trwałe służące 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych, uzyskane 

efekty rzeczowe: 0, 9 km sieci wodociągowej; 3, 2 km sieci kanalizacyjnej; 102 szt. 

przydomowych oczyszczalni, wydatki ogółem 2 597 000 zł. 

Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ankietę sprawozdawczą  

z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2015 r. 

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dla Stowarzyszenia 

Obrona Zwierząt z Jędrzejowa, dotyczącej realizacji zadań związanych z ustawą o ochronie 

zwierząt. 

Zebrano od mieszkańców gminy wnioski na demontaż, transport i utylizację wyrobów 

azbestowych oraz przygotowano i złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – na odbiór odpadów azbestowych  

w roku 2016 - dla 22 nieruchomości, 

Zawarto na rok 2016, następujące umowy związane z realizacją Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Waganiec: ze Schroniskiem dla Zwierząt Bezdomnych „Przyjaciel” Kotliska 13, 99-300 

Kutno, z firmą „Herkules” wyłapującą bezdomne psy, z lekarzem weterynarii na zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  

z terenu gminy Waganiec, z gospodarstwem, które zapewni opiekę dla zwierząt, które uciekły 

lub się zagubiły. 

Wystąpiono do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kuj. oraz czterech Kół 

Łowieckich działających na terenie gminy Waganiec o zaopiniowanie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Waganiec” i otrzymano: pozytywną opinię od Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Aleksandrowie Kuj. oraz Koła Łowieckiego „Wiarus” w Ciechocinku; pozostałe koła 

łowieckie nie wypowiedziały się w ustawowym terminie 21 dni od otrzymania do 

zaopiniowania Programu, co zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt uznaję się, jako 

uzgodnienie pozytywne. Zawarto umowę na usługę odbioru padłych zwierząt z terenu gminy 

Waganiec. Wydano trzydzieści dziewięć decyzji na usunięcie drzew. 

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. o wydanie zezwolenia na 

usunięcie 15szt. drzew rosnących w pasie drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym 

Michalin, na odcinku od drogi powiatowej w kierunku miejsc. Ariany oraz na usunięcie topoli 

przy świetlicy w Niszczewach.  

Naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2015 – w kwocie ogólnej 

27 478 zł, w tym: za wprowadzanie gazu do powietrza (kotłownie, pojazdy) - 1 034 zł, pobór 

wód podziemnych – 22 472 zł, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych – 3 972 zł. 

Przygotowano i przesłano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kopie akt sprawy 

zakończonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

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 funkcjonowania przedsięwzięcia, w celu 

rozpatrzenia skargi Emaru Sp. z o.o. w Poznaniu na decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego we Włocławku. 
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Wydano trzy zapewnienia dostawy wody, oraz trzy warunki techniczne na wykonania sieci  

wodociągowej. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dla 

firmy Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. w zakresie realizacji w 2015 r. zadań związanych 

demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Przesłano do 

zaopiniowania przez Urząd Wojewódzki 5 szt. protokołów z oszacowania zakresu  

i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy. 

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

spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w 2016 r. 

Dokonano naboru wniosków (kurendy do sołtysów, strona internetowa) o oszacowanie szkód  

w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania – złożono  

49 wniosków. Przesłano do NFOŚiGW w Warszawie dokumenty niezbędne do rozliczenia 

wniosku końcowego z realizacji projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Waganiec”. 

Wydano cztery postanowienia uzgadniające Projekty robót geologicznych na wykonanie  

6 szt. studni głębinowych, niezbędne do wydania decyzji na ich realizację przez Starostwo 

Powiatowe. 

Dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch obiektów inwentarskich – tuczarni 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 – obręb Przypust, gmina 

Waganiec” oraz „Budowie jednego obiektu inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędna 

infrastrukturą towarzysząca, na działce o nr ewid. 73/6 – obręb Przypust, gmina Waganiec: 

obwieszczeniami Wójta Gminy Waganiec podano do publicznej wiadomości, że przystąpiono 

do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyznaczając 21 dniowe terminy na 

zapoznanie się z dokumentacjami spraw i raportami oddziaływania na środowisko, w związku 

ze złożonymi wnioskami - przyjęto dodatkowe strony w/w postępowaniach. 

                                                     

Z pracy referatu podatków: wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty łącznego zobowiązania 

pieniężnego na kwotę 148,00 zł, które zostało rozpatrzone pozytywnie. 

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku, które jest w trakcie rozpatrywania. 

Wydano 40 zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udzielono odpowiedzi na 13 pism 

różnych. Wpłynęły 2 podania o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, które zostały 

rozpatrzone negatywnie. Wpłynęło 212 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które zostały 

rozpatrzone pozytywnie na kwotę 222.549,24 zł. 

Odnośnie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego wystawiono łącznie 

- 20 upomnień na kwotę 22.475,00 zł, 66 tytułów wykonawczych na kwotę 30.410,00 zł. 

Liczba podatników zalegających z płatnościami – 329. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 42 upomnienia na kwotę 

11.228,00 zł, 27 tytułów wykonawczych na kwotę 7.850,60 zł. Liczba osób zalegających  

z płatnościami – 268. Wśród nich są osoby, które dostały pojemniki, dlatego, że nie zalegały  

z opłatami. Stwierdził, ze planuje przygotować regulamin, który będzie wskazywał na to, że 

gospodarstwo domowe, które dostało pojemnik zacznie zalęgać z opłatami straci go 

bezzwrotnie.  

 Z pracy z Referatu Gospodarki Komunalnej: w dniu 08 stycznia 2016 r. podpisano akt 

notarialny w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej nr 204/2 o pow. 

0,0460 ha przez Gminę Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości położonej  

w miejscowości Waganiec z przeznaczeniem na drogę gminną. 

W dniu 16 marca 2016 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego, położonego w Wagańcu, przy ul. Wspólnej 1/8 i powołania komisji 

przetargowej. Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00. Cena 

wywoławcza mieszkania została pomniejszona o 5 tys. zł. i wynosi 40 tys. zł. To jest 

kawalerka w hotelowcu.  
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W dniu 21 marca 2016 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 17/34 o pow. 0,2550 ha, 17,16 o 

pow. 0,0549 ha i 154/3 o pow. 0,0123 ha położonych w miejscowości Brudnowo przez 

Gminę Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną. 

W dniu 21 marca 2016 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

nieruchomości gruntowej nr 141/7 o pow. 0,3230 ha położonej w miejscowości Ariany do 

gminnego zasobu nieruchomości gminy Waganiec z przeznaczeniem na drogę gminną. Dzięki 

tym aktom notarialnym majątek gminy Waganiec został powiększony. 

W dniu 21 marca 2016 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego przejęcia 

nieruchomości gruntowej nr 45/1 o pow. 0,0087 ha , położonej w miejscowości Józefowo do 

gminnego zasobu nieruchomości gminy Waganiec z przeznaczeniem na poszerzenie pasa 

drogowego drogi gminnej. 

Od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 30 marca 2016 r. podpisano 27 umów bezpłatnego 

użyczenia pojemnika o pojemności 240 l, do gromadzenia suchych odpadów komunalnych.  

Poprosił o poinformowanie mieszkańców o tym, że będzie egzekwowane od niech obowiązek 

płacenia należności za generowanie, produkowanie i odbiór śmieci, jeżeli nie będą 

uregulowane należności te pojemniki będą bezzwrotnie odbierane.  

 

Z realizacji zamówień publicznych: w dniu 5 stycznia br. wszczęte zostało 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25” realizowaną  

w ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa 

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

ofert nastąpiło w dniu 1 lutego br. Przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 

szesnaście ofert. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych została uznana i wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handel – Usługi 

- Produkcja Eugeniusz Tchorzewski Łubianka. Oferta spełniała warunki udziału  

w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. Wykonawca za wykonanie przedmiotu 

zamówienia zaoferował następującą cenę brutto: 613.303,43 zł oraz zaoferował termin 

płatności faktury: od 15 dni do 30 dni. Umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisano 

w dniu 1 marca br. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 15 września br.  

W dniu 7 marca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę, rozścielenie i ustabilizowanie kruszywa budowlanego z masy asfaltowej w ilości 

1000 Mg na remontowanych drogach Gminy Waganiec”.  

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 marca br. Przed upływem terminu składania ofert 

wpłynęła jedna oferta. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych została uznana i wybrana oferta złożona przez: Firmę Transportowo 

Usługowo – Handlową Radosław Czarnecki Izbica Kujawska. Wykonawca uzyskał 

maksymalną ilość 100,00 punktów. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia 

zaoferował następującą cenę brutto: 141.450,00 zł oraz zaoferował termin realizacji zadania: 

20 dni. Umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisano w dniu 18 marca br. Termin 

wykonania zamówienia: 20 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

W dniu 11 marca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec” realizowaną w 

ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa 

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

ofert nastąpi w dniu 31 marca br. 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że w omawianym okresie wydał 15 zarządzeń Wójta 

Gminy, wszystkie są na stronie Urzędu Gminy w informacji publicznej. 
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Zarządzenie nr 69.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej  

w Wagańcu. Ze składu GKRPA i PS w Wagańcu odwołał Panów: Zbigniewa Marciniaka i 

Szczepana Urbańskiego. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie nr 70.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu. 

Powołał Komisję w składzie: Marta Ziółkowska – pełnomocnik Wójta, oraz członkowie: 

Wanda Gmyrek, Maria Kołowrocka, Ewa Pietrus, Anna Skopińska, Maciej Włoch, Radosław 

Kłonowski. Dnia 31.12.2015 r. utraciło moc zarządzenie Wójta Gminy Waganiec Nr 16/03  

z dnia 31 lipca 2007 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. 

Zarządzenie nr 1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia 

regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

Wprowadził Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których 

wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro. Zarządzenie nr 14.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 roku utraciło 

moc. Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie z dniem 

podpisania. 

Zarządzenie nr 2.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób 

niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem 

prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”.  

Wyznaczył termin składania ofert do 03 marca 2016 r. (o dochowaniu terminu decyduje data 

złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego). 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Wagańcu. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie nr 3.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Wyznaczył termin składania ofert do 03 marca 2016 r. (o dochowaniu terminu decyduje data 

złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego). 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Wagańcu. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie nr 4.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2016 r. 

Planowana wysokość środków, na wsparcie finansowe w formie dotacji, na realizację zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku -  

84.000,00 zł. Wyznaczył termin składania ofert do 25 lutego 2016 r. (o dochowaniu terminu 

decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego). 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie BIP, na stronie internetowej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wagańcu. 
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Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie nr 5.2016 z dnia17 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia 

naboru na stanowisko –  animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-

rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 

2012”. Powołał komisję rekrutacyjną w składzie: Mariola Sokołowska – przewodnicząca oraz 

członkowie Michał Milak i Ewelina Ferner-Kofel. 

Na  26.02.2016 r. wyznaczyłem termin zakończenia prac komisji i przedstawienie protokołu  

i listy kandydatów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 6.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu 

komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych złożonych w 

ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, dla 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Powołał komisję konkursową w składzie: przewodnicząca Ewelina Ferner-Kofel członkowie: 

Michał Milak i Maciej Przygodziński –przedstawiciel Organizacji Pozarządowej 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji 

działalności gospodarczej. 

Utraciło moc Zarządzenie nr 10.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 7.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu 

komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych złożonych w 

ramach otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na 

realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2016 r. 

Powołałem komisję konkursową w składzie: przewodnicząca Ewelina Ferner-Kofel, 

członkowie: Michał Milak i Dariusz Butlewski –przedstawiciel Rady Gminy Waganiec 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji 

działalności gospodarczej. 

Utraciło moc Zarządzenie Nr 11.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 8.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na 2016 rok W uchwale Rady Gminy Waganiec z dnia 29.12.2015 wprowadzono 

się następujące zmiany: zmieniono dochody z  14.100.000,00 zł na 15.370.899,80 zł, w tym: 

dochody bieżące z  13.372.695,00 zł na 14.643.594,80 zł, dochody majątkowe 727.305,00 zł,   

z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   w kwocie 41.650,00 zł.                                                                  

Zmieniono wydatki z  14.100.000,00 zł na 15.370.899,80 zł, zgodnie w tym: wydatki bieżące 

z  12.645.749,87 zł na 13.916.649,67 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

z  6.562.338,00 zł na 6.575.810,00 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

z 3.951.795,87 zł na  3.964.243,12 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych z 1.869.166,00 zł 

na 3.114.146,55 zł, dotacje na zadania bieżące 227.450,00 zł, obsługa długu 35.000,00 zł.  

Wydatki majątkowe 1.454.250,13 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne   

1.454.250,13 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   49.000,00 zł.     

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało opublikowane w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Zarządzenie podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.    
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           Zarządzenie nr 9.2016 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu 

oraz przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w 

zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2016 r. 

Otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 4.2016 z dnia 8 lutego 2016 r. wygrał  

Gminny Klub Sportowy „SADOWNIK-WAGANIEC”, spełniający stosownie do protokołu 

komisji konkursowej  z dnia 01.03.2016 r. wszelkie warunki do otrzymania wsparcia 

finansowego w formie dotacji, wynikające z Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec.  

Przyznałem Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK-WAGANIEC” wsparcie 

finansowe w formie dotacji, w wysokości 84.000,00 zł, na realizację zadania własnego  

w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji 

działalności gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 10.2016 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia GOPS  

w Wagańcu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia 

p.o. Kierownika GOPS – Pani Elżbiety Rolirad do prowadzenia postępowania w sprawie 

świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Zarządzenie 

weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie nr 11.2016 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie: opracowania 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 rok. 

Przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2015. 

Zrealizowano dochody budżetu w wysokości 16.868.446,61 zł przy planowanych 

17.673.786,24 zł  tj. 95,4 %  w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 

wysokości 1.774.637,36 zł na planowane 1.780.933,59 zł tj. 99, 6 %; dochody z tytułu 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.805,40 zł na 

planowane 60.000,00 zł tj. 101, 3 %; subwencja ogólna w wysokości 5.985.904,00 zł tj. 

100,0%  planowanych wpływów; dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

15.853,57 zł na planowane 15.000,00 tj. 105, 7 %; dochody związane z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi 426.427,88 zł na planowane 424.000,00 zł tj. 100,6 %. 

Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 16.207.102,26 zł na planowane 17.570.404,09 zł  

tj. 92,2 %  w tym m.in.: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej w wysokości 1.774.637,36 zł na planowane 1.780.933,59 zł tj. 99,6 %; 

wydatki majątkowe w wysokości 3.327.418,15 zł na planowane 4.193.430,60 zł tj. 79,3 %; 

wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi  

i patologii społecznej 71.522,16 zł na planowane 93.230,12 zł tj. 76,7 %; przekazano dotacje 

dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.228,10 zł na planowane 

24.250,00 zł tj. 99,9 %;  przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Wagańcu w wysokości 76.478,89 zł na planowane 79.300,00 zł tj. 96,4 %; przekazano dotacje 

celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych w wysokości 91.579,27 zł na planowane  92.500,00 zł  tj. 99,0 %; 

wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w wysokości 15.000,00 zł na planowane 15.000,00 zł tj. 100,0 %; wydatki związane  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 476.578,97 zł na planowane 506.030,00 zł  tj. 

94,2 %. W roku 2015 osiągnięto nadwyżkę w wysokości 661.344,35 zł przy planowanej 
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103.382,15 zł. Sprawozdanie przekazano: Radzie Gminy i RIO w Bydgoszczy, Zespół we 

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

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.                   

Zarządzenie nr 12.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia II 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego i powołania komisji 

przetargowej. 

Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzić w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godzinie  

10 
00 

 w budynku UG Waganiec. 

Dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wagańcu. Lokal o powierzchni 25,70 m²  

z przynależną piwnicą wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki 276/2. Ustalił cenę wywoławczą w wysokości 40.000 zł; 

wadium w kwocie 3500,00 zł. Wpłata wadium do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 13
00

 . 

W celu przeprowadzenia przetargu powołałem komisję w składzie: Edward Musiał, Anna 

Bierzyńska, Małgorzata Szatkowska, Maria Kopaczyk. Zarządzenie weszło w życie z dniem 

podpisania. 

Zarządzenie nr 13.2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Waganiec. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych: składanie wniosków - 25.03.2015 r. do 15.04.2015 r. (termin dodatkowy 

29.04.2016 r. do 12.05.2016). Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej: składanie 

wniosków - 25.03.2015 r. do 15.04.2015 r. (termin dodatkowy 29.04.2016 r. do 12.05.2016). 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem dyrektorom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

i szkół podstawowych. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt, P.Kosik – przekazał informację, że jak obecni na sali zauważyli, to GOPS w Wagańcu 

przeniesiony został do budynku po byłym Koziołku – Sala Centrum Wzajemnej Pomocy,  

z uwagi na remonty w budynku GOPS. Jest to zmiana tymczasowa do zakończenia tych prac. 

Ma nadzieje, że budżet kiedyś pozwoli, aby zabrać się do remontu w Urzędzie Gminy. 

 

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

dyskusję w tym punkcie. 

 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

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

obrad. 

 

Ad.7 

Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków zgłoszonych na VIII Sesji VII kadencji 

Rady Gminy Waganiec.  
 

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

informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków zgłoszonych na VIII Sesji VII kadencji Rady 

Gminy Waganiec.  

Poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu. 
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Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że na ostatniej VIII Sesji Rady Gminy w dniu  

30.11.2016 r. zgłoszono 14 wniosków. 

 

Radny, sołtys M. Kołowrocki, złożył wniosek o nawiezienie żużla ok. 20 cm na odcinek 100 

m drogi od szkoły w Brudnowie w kierunku krajówki naprzeciwko wiatraka, jest to trasa 

autokaru szkolnego. 

Droga była remontowana. W dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pana Paś, że chciał 

wznowić równanie dróg równiarkĄ, jednak z tego względu, że jest sesja, nie ma sołtysów, ani 

radnych przełożył te remonty na następny dzień.  

 

Wnioskuje również o utwardzenie drogi ok. 50 m w Kolonii Konstantynowo (przy posesji 

Pana Pietrzaka). 

Wniosek ten został zrealizowany, jeśli chodzi o wnioski sołeckie z funduszu sołeckiego, to 

zgodnie z odczytaną informacją przetarg został ogłoszony i teraz od obecnych na sali zależy, 

kiedy rusza się z realizacją funduszu sołeckiego. 

 

Radny W. Stefański, wnioskował o trzy transporty frezowiny na dokończenie drogi, która 

była naprawiona od Bertowa (od torów) do posesji Pana Zapiec. 

Tam ze względu na ograniczenie środki finansowe postanowił razem z Panem Stefańskim 

wysłać równiarkę czterokołową i ta praca tej równiarki daje rezultaty. 

 

Radna, sołtys J.Michalska, wnioskowała o wyjaśnienie zasadności złożenia projektu drogi 

Michalin – Wiktoryn 160512C, a nie uwzględnieniu drogi, o którą wnioskowali mieszkańcy 

Niszczewy – Wiktoryn i wskazanie personalnych osób sporządzających i zatwierdzających 

ten projekt. 

Poinformował, że ta sytuacja została już wyjaśniona, została przedstawiona lista dróg, które 

zostały zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego wśród tych dróg była ta droga, o którą się 

pytali mieszkańcy niestety została odrzucona, dlatego pozostała tylko ta droga, którą 

zaakceptował Urząd Marszałkowski do realizacji w kolejnym etapie. 

 

Następny wniosek o dwa znaki „ograniczenie tonażu” na drodze serwisowej i przy wjeździe 

przy przystanku autobusowym w Michalinie, wniosek został zrealizowany, znaki zostały 

zamontowane. 

Jeżeli chodzi o znaki, to wnioski sołtysów i radnych o te znaki niestety nie będą rozpatrywane 

dopóki nie będzie ustanowiona organiozacja ruchu drogowego, na terenie gminy Waganiec. 

Jest przykład, znaki przy ścieżce rowerowej był znak ograniczenie ruchu do 40 km/h zgodnie 

z wnioskiem mieszkańców, obecnie tych znaków już nie ma i nikt nie chce się przyznać do 

tego, kto je zdjął, ale znaki zniknęły. Jest to droga powiatowa, a znaki nie powinny tam być, 

jest tam teren zabudowany i zgodnie z ustawą jest tam ograniczenie do 50 km/h. 

 

Radny J.Budny, wnioskował o naprawienie odkrytej stalowej rury przy drodze w m.Przypust 

(od krzyża w kierunku Pani Bojenko), w celu udrożnienia i usprawnienia nowo robionego 

odwodnienia tej drogi. 

Była tam ta naprawa prowadzona, nie zostało to zakończone, naprawa ta jest dość 

skomplikowana, i dlatego wniosek jest realizowany, gdyż jest w trakcie naprawy. 

Następny wniosek o uzupełnienie frezowiną ubytków drogi od szosy do krzyża w m.Przypust. 

Na chwilę obecną nie ma frezowiny, będzie ona łatana innymi materiałami, wniosek jest  

w trakcie realizacji. 
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Radny, sołtys J.Urbański, wnioskował o wyrównanie drogi w m. Siutkowo w kierunku torów 

kolejowych przez zsunięcie kamienia z pobocza tej drogi – wniosek został zrealizowany. 

Kolejny wniosek, aby nie wysyłać równiarki jak są opady deszczu, gdyż miało to miejsce  

w m. Stary Zbrachlin - Sitkowo i powstało błoto na tej drodze, i wnioskuje również  

o zgłaszanie sołtysowi, radnemu o takich pracach na ich terenie.  

Uważa, że jest to cenna uwaga i się z tym zgadza, jeżeli będą wnioski mieszkańców to ten 

czas realizacji podczas deszczów będzie przesunięty na inny termin.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do zebranych na sali, czy są 

pytania do Pana Wójta? 

Następnie zwrócił się z zapytaniem, kto pokrył koszt aktów notarialnych nieodpłatnego 

przejęcia nieruchomości? 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że treść uchwały również posiadała istotny element, 

który informował, że koszty za odpis, za sporządzenie aktów notarialnych ponosi Gmina 

Waganiec. Również na początku udzielił informacji, że na majątek gminy Waganiec zostało 

przekazane nieodpłatnie mienie o wartości ponad 120 tys. zł. Ponieważ tak cztery 

nieruchomości zostały wycenione. 

Poinformował, że ma propozycję dla osób, które chcą przekazać drogi na majątek gminy, aby 

utwardzić w pierwszej kolejności te drogi np. gruzem poprzez ogłoszenie o jego przyjęciu  

i będzie wówczas tzw. podbudowa.  

Stwierdził, że może w tym przypadku pomóc, ale radni też nie będą chętni, aby przejąć każdą 

drogę, z której wnioskiem o przejęcie się spotka, z uwagi na brak środków finansowych. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński – poinformował, że wspomniał Wójt, iż będzie wożone 

kruszywo, zwrócił się z zapytaniem, jakie to będzie kruszywo, jaki materiał? 

Jeżeli chodzi o to monitorowanie dróg, to jak oni to będą robić? 

I ostatnie pytanie odnośnie remontu tych dróg z funduszu sołeckiego, jaką metoda będą te 

drogi naprawiane? 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o rodzaj kruszywa jest to zawarte  

w specyfikacji zamówienia, jest to mieszanka z frezowiny asfaltowej podobny rodzaj 

kruszywa, który był wożony w zeszłym roku. 

 

Sposób remontu dróg, dlatego na początku kadencji zgodził się na to, aby były realizowane  

w formie dostawy tego kruszywa na miejsce docelowe bez technologii rozcierania, 

wibrowania i wałowania. Dlatego, że jest wiadomo z przykładu pierwszego funduszu 

sołeckiego, co się stało z pieniędzmi za 15 tys. w Sierzchowie, zostało zrobione tylko 90 m 

drogi, ale było to, dlatego, że robiono metodą niskopodwoziową, to wszystko to tylko 

dodatkowe koszty i za 3 lata było już do łatania. 

Specyfikacja obecnie została tak zawarta, że obecna metoda uważa, że jest korzystniejsza 

bardziej ekonomiczna. 

Następnie poprosił zastępcę Wójta pana Arkadiusza Żak o zabranie głosu w sprawie tego 

monitorowania. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że jeśli chodzi o kwestię ewidencji dróg gminnych 

ten temat niestety pokutuje od kilku lat, ta ewidencja nie była prowadzona, a fakt 

prowadzenia ewidencji wynika z obowiązków dokonywania przeglądów, są to przeglądy 

coroczne i pięcioletnie. 
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W ramach umowy, która została podpisana na tą ewidencję dróg, umowa jest dwuletnia, czyli 

2016-2017 ma być przygotowana kompletna ewidencja tych dróg łącznie z przeglądami.  

W tym roku pięcioletni i w przyszłym roku będzie zaktualizowany ten stan łącznie  

z przeglądami rocznymi. 

Ocenione zostanie jak ta sytuacja wygląda, czy ta baza zostanie przekazana i w przyszłym 

roku zaktualizowana na tyle wystarczająco dla Gminy i możliwe do uzupełnienia przez 

pracowników Urzędu, że nie będzie wówczas potrzeby kontynuacji umowy, czy też dojdzie 

się do wniosku i uzyska się odpowiedni poziom gotowy, jeżeli chodzi o kontynuację tej 

umowy od tej firmy zewnętrznej wówczas zadecyduje się na podpisanie, czy też aneksowanie 

tej umowy, to rozstrzygnie się w przyszłym roku, po tym jak się zobaczy, jakie są efekty  

i w jakim są stanie samodzielnie poprowadzić tą ewidencję bez korzystania z podmiotów 

zewnętrznych. Wartości, które udało się wynegocjować są najbardziej korzystne, jeśli chodzi 

o przyszły rok, bo jest to poziom taki jakby należało przeznaczyć na same przeglądy. Niestety 

każdy samorząd jest do tego zobowiązany i w przyszłym roku będzie trzeba się zastanowić 

czy będzie to robione we własnym zakresie od 2018 r., samemu, jeśli chodzi o ewidencje, bo 

przeglądy i tak nie ominą i będzie trzeba je zlecać osobom z uprawnieniami być może będzie 

to firma, z którą jest umowa podpisana. 

Umowa została podpisana na 2 lata płatności zostaną określone, jako miesięczne, czyli będzie 

płacone ratami, tj. 900 zł brutto za realizacje umowy miesięcznie. Jeśli chodzi o 2 – letnią 

wartość to ok. 22 tys. zł. Oferty z innych firm były na poziomie 50 ty. zł. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował za udzielone informacje i w związku z brakiem 

zapytań, zamknął ten punkt porządku obrad.  

 

Na obrady przybył radny R. Zwierzchowski – godz. 11
20

 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie 

wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

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

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Przedstawił projekt 

przedmiotowej uchwały – stanowi ona zał. Nr 2 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali, zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/90/2016 zmieniającej uchwałę  

w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym 

współzawodnictwie sportowym – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 
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Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2015 rok. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2015 rok. 

W tym punkcie było przewidziane wystąpienie Komendanta Gminnego zarządu OSP Pana 

Marka Rumińskiego, jednak nie mógł przybyć. Poinformował również, że Pan Komendant 

złożył rezygnację z funkcji Komendanta i będzie swoje zadania wykonywał do czasu 

wyłonienia nowej osoby. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji  

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

Waganiec za 2015 rok i poddał go pod głosowanie – stanowi on zał. nr 4 do protokołu.  
 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/91/2016 w sprawie przyjęcia 

informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na 

terenie gminy Waganiec za 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

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 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. 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 2015 rok. Poinformował, że w materiałach radni 

otrzymali projekt przedmiotowej uchwały wraz z załącznikiem, otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 

Obrady opuściła radna Jadwiga Michalska. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2015 rok – stanowi on zał. nr 6 do protokołu. 
 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/92/2016 w sprawie przyjęcia 

informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – na wniosek radnych zarządził 15 min przerwę –  

godz. 11
40

 

 

Ad.11 

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

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznowił obrady godz. 12
00

 i otworzył 

punkt porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Powitał obecną Panią Elżbieta Rolirad Kierownika GOPS w Wagańcu. 

 

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Brak dyskusji. 

 

Kierownik GOPS – poinformowała, że zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu wynikają z konieczności dostosowania przedmiotu działalności  

i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa. 
Dokonanie zmian związane jest również z koniecznością ujednolicenia oraz uporządkowania 

prawnego zapisów Statutu. Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie faktycznie 

wykonywanych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu. GOPS 

prowadzi sprawy związane z zasiłkami dla opiekunów i ma upoważnienie do prowadzenia 

postępowań w sprawie Karty Dużej Rodziny. 
Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa          

w wychowywaniu dzieci. Wójt Gminy Waganiec ustalił, iż działania wynikające z powyższej 

ustawy będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu. Wójt 

Gminy wydał stosowne zarządzenie dotyczące szczegółowych warunków realizacji 

powierzonych zadań wynikających z w/w ustawy. 

Wobec powyższego dla prawidłowego funkcjonowania GOPS w Wagańcu podjęcie uchwały 

w proponowanym brzmieniu uważa się za zasadne. 

Poinformowała, że zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych rusza program 500+ 

od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu z 

uwagi na remont budynku GOPS. Jest tam pracownik, który przyjmuje interesantów i udziela 

stosownych porad. 

 

Na obrady powróciła radna Jadwiga Michalska. 

 

Przewodniczący Rady - w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusję i przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 

stanowi on zał. nr 8 do protokołu. 
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/93/2016 w sprawie zmian  

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – stanowi ona załącznik Nr 9 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Radna Agnieszka Łopatowska – opuściła obrady godz. 12
10

 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

 

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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok. Poinformował, że radni 

otrzymali II projekt uchwały. 

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

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

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

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

 Zwiększono o 4.439,00 zł budżet gminy z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody 

powstałe w mieniu gminy, o 10.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu opłat za 

zajęcie pasa drogowego.  

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. 

zmniejszono plan dotacji celowych o 200,00 zł na pokrycie kosztów z zakresu rejestracji akt 

stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.  

Zwiększono natomiast plan dotacji celowych o 600,00 zł na pokrycie kosztów 

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o 4.484,00 zł plan dotacji 

celowych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.  

 Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 

2016 r. zwiększono plan dotacji celowych o 83.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  

 Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 19.864,50 zł planowaną do pozyskania  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako 

realizację umowy o dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec.  

 

Wydatki  

 Zwiększono o 20.000,00 zł środki na budowę sieci wodociągowej bez przyłączy na 

długości ok. 100 mb w Wagańcu oraz na długości ok. 170 mb w Nowym Zbrachlinie.  

 Zmniejszono o 10.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię 

elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na Stacji Uzdatniania Wody w Starym 

Zbrachlinie oraz 120,00 zł kwoty przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego dla pracowników Stacji.  Zwiększono natomiast o 3.410,00 zł kwoty niezbędne do 

utrzymania w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej. Jest to równowartość 

otrzymanego odszkodowania za zniszczony hydrant w Sierzchowie.  
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 Spełniając zasady przyjęte przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w Stanowisku  

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania prowadzonych zadań 

z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Powiat Aleksandrowski  

i lokalne jednostki samorządu terytorialnego wyasygnowano dodatkową kwotę 28.109,00 zł 

na dofinansowanie realizacji zadania dot. budowy chodnika w miejscowości Zbrachlin na 

długości około 350 mb”. Całość dofinansowanie tego zadania ze strony gminy Waganiec 

wyniesie 49.809,00 zł przy całkowitych kosztach 160.673,00 zł.  

Również zwiększono o 30.638,00 zł środki będące dofinansowaniem drugiego dot. remontu 

drogi w Kaźmierzynie na odcinku 1,8 km”. Dofinansowanie ze strony gminy wyniesie 

150.638,00 zł, przy całkowitych kosztach 485.926,00 zł.  Ponadto ostatecznie określono 

rodzaj ponoszonych wydatków (z podziałem na bieżące i majątkowe). 

Zwiększono o 1.029,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych  

(w ramach pozyskanego odszkodowania) oraz na zakup materiałów do remontu chodnika 

wzdłuż ulicy Widok w Wagańcu kwotę 7.000,00 zł.  

 Zmniejszono natomiast o 4.000,00 zł kwoty zaplanowane na opracowanie 

dokumentacji sieci dróg gminnych. Ponadto kwotę 86.000,00 zł zaplanowaną na zakup 

urządzeń do utrzymania dróg gminnych przemieszczono do działu gospodarki komunalnej  

i ochrony środowiska.  

Zwiększono planowane wydatki o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów 

prac remontowych oraz o 8.200,00 zł na zakup materiałów w ramach prowadzonej adaptacji 

pomieszczeń obiektów komunalnych przy ulicy Dworcowej 7 w Wagańcu. Dokonano zmiany 

przeznaczenia kwoty 15,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania budynku 

komunalnego w Kaźmierzynie 1.  

 Kwotę zaplanowaną na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

zmniejszono o 25.000,00 zł.  

 Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

pracowników Urzędu Gminy zmniejszono o 5.640,00 zł. Zwiększono natomiast o 6.000,00 zł 

środki na opłacenie umów-zleceń, o 3.500,00 zł na opłacenie kosztów prac remontowych oraz 

o 6.037,50 zł na zakup materiałów w ramach prowadzonej adaptacji pomieszczeń.  

 W ramach środków będących do dyspozycji orkiestry gminnej dokonano zmiany 

przeznaczenia kwoty 2.000,00 zł.  

 Zmniejszono o 200,00 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów związanych                       

z funkcjonowaniem USC.  

 Zrealizowano wniosek Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie  

z dnia 16 marca 2016 r. dokonując przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.500,00 zł.  

 Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie odsetek od 

zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.  

 Częściowo zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów szkół. W dniu 12 lutego 

2016 r. wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie. Na opłacenie kosztów 

remontu sali gimnastycznej oraz wymianę lamp projektora tablic interaktywnych 

wyasygnowano kwotę 3.760,00 zł. W dniu 15 marca 2016 r. wpłynął natomiast wniosek 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Na wymianę lamp projektora tablic 

przeznaczono kwotę 2.260,00 zł.  

 Zrealizowano wniosek złożony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej dnia 29 lutego 2016 r. oraz w części drugi wniosek z dnia 17 marca 2016 r.,  

zmieniając przeznaczenie 1.025,00 zł.  

 Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków 

okresowych (4.484,00 zł) oraz kwotę 600,00 zł na wypłaty wynagrodzenia pracowników 

socjalnych.  
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 Kwotę 83.000,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty 

tzw. stypendiów socjalnych na uczniów.  

Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce zmniejszono o 2.055,00 zł oraz 

dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi o 465,00 zł.  

 

Zmniejszono ponadto o 10.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie rachunków za energię 

elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej,  

o 5.460,00 zł środki ujęte na uiszczenie podatku od nieruchomości, o 2.000,00 zł na opłacenie 

ryczałtu na jazdy lokalne, o 100,00 zł kwoty zaplanowane na szkolenia pracowników oraz  

o 255,00 zł środki na opłacenie ekspertyz, opinii.  Zwiększono natomiast o 5.000,00 zł kwoty 

na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz o 355,00 zł na opłaty i składki.  

Również o 10.000,00 zł zmniejszono środki zaplanowane na opłacenie rachunków za 

energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych. 

 Na przygotowanie projektu świetlicy przeznaczono dodatkowe 1.150,00 zł.  

 Zrealizowano w części wniosek złożony w dniu 5 lutego 2016 r. przez Kierownika 

Gminnej Biblioteki Publicznej, przeznaczając w formie dotacji podmiotowej dodatkową 

kwotę 3.300,00 zł.  

Na opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przeznaczono dodatkową kwotę    

1.150,00 zł.  

W ramach kwot ujętych na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 

zatrudnionych w budynku socjalnym w Zbrachlinie zmieniono przeznaczenie kwoty  

250,00 zł.  

Zwiększono ponadto o 2.000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, 

zmniejszono natomiast o 10.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię 

elektryczną zużywaną w budynku socjalnym jak również na boiskach Orlik 2012.  

 

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 i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych zmian budżetowych,  

o które wnosi Wójt po stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Poinformowała, że komisja budżetowa nie ma żadnych uwag do proponowanych zmian 

budżetowych na 2015 r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych i opiniuje je 

pozytywnie. 

 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił II projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok i zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. 

II projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu. 
 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/94/2016 w sprawie zmian  

w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona zał. Nr 12 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję. 

Poinformował, że tak jak wcześniej Pani Skarbnik zaznaczyła, zarząd powiatu 

aleksandrowskiego przyjął stanowisko w dniu 5 sierpnia 2015 r. w sprawie inwestycji typu 

infrastruktura drogowa i partycypacja jednostek samorządu terytorialnego w tych zadaniach 

określono to na udział jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 31% będzie to wkład 

gminy Waganiec, natomiast pozostała kwota będzie finansowana przez powiat 

aleksandrowski.  

Jest to realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej  

Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Wartość kosztorysowa przedmiotowego 

zadania określona została na poziomie 485.926,32 zł. Na realizację danego zadania 

zabezpieczono w tegorocznym budżecie gminy kwotę 150.638,00 zł. 
 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej 

uchwały zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/95/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 13 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

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

tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

Poinformował, że w tej uchwale, jeżeli chodzi o podstawę prawną w stosunku do tych 

materiałów, które radni otrzymali zaszły drobne zmiany w akapicie I „art. 18 ust.1” było 

„ust.2 pkt.12” w akapicie II „art.220 ust. 1, 2” – zostały dodane ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 
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Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on zał. Nr 14 do protokołu. 
 

 

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

Dyskusji brak do przedmiotowej uchwały. 

 

Radny R. Zwierzchowski, opuścił obrady. 

 

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

i przeszedł do przegłosowania projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/96/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 15 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.15 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt podjęcie uchwały w sprawie  

przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec za 2015 rok.  

Poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały, w § 3 zaproponował 

zmianę do przedmiotowej uchwały na „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo  przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści 

na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net” 

Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 16 do 

protokołu. 
 

Powitał Panią Mirosławę Centkowską p.o.Kierownika ZOS w Wagańcu i poprosił o zabranie 

głosu Panią Kierownik. 

 

Pani M. Centkowska – poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych  

w gminie Waganiec za rok 2015.  

W przypadku nieosiągnięcia w 2015 roku wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, koniecznym jest wyliczenie różnicy oraz 

wypłacenie jej w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalanego proporcjonalnie 

do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

http://www.waganiec.biuletyn.net/
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Wypłata dodatku ma na celu zapewnienie osiągnięcia średnich wynagrodzeń na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi, iż 

średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

powinno wynosić procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie 

budżetowej: dla nauczycieli stażystów 100%; dla nauczycieli kontraktowych 111%; dla 

nauczycieli mianowanych 144%; dla nauczycieli dyplomowanych 184%. Kwota bazowa w 

odniesieniu do 2015 roku wynosi 2 717,59 zł. 

Stosując się do przepisów dokonano wyliczenia różnic wynagrodzeń nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec dla danego 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela.  

Różnica między faktycznie poniesionymi wydatkami w gminie na wynagrodzenia nauczycieli 

stażystów i dyplomowanych a kwotą, jaka winna być im wypłacona w roku 2015, aby 

uzyskali średnie wynagrodzenie wynosi: dla nauczycieli stażystów 2.940,45 zł, dla 

nauczycieli dyplomowanych 11.183,75 zł. 

Wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych i mianowanych w 2015 roku na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty 

Nauczyciela. 

Dla przykładu podała, ze w 2014 r. wypłacone zostało 29.318 zł, w tym roku jest dużo mniej.  

Następnie podała kwoty, jakie były uzyskiwane w poszczególnych placówkach na terenie 

gminy: w Zespole Szkół w Zbrachlinie – 7.220,23 zł, w Zespole Szkół w Brudnowie  

5.000,28 zł, w Szkole Podstawowej w Niszczewach – 1.903,69 zł. 

 

Otworzył dyskusję nad tym punktem. 

 

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

i podziękowała Pani Kierownik za udzieloną informację. 

 

Następnie rozpoczął procedurę głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.  

 

Radny R. Zwierzchowski, powrócił na obrady. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/97/2016 w sprawie przyjęcia 

informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec za 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2016 rok. 
 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2016 rok, 

przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik nr 18 do protokołu. 
Poinformował, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały w raz z załącznikiem. 

Otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

punkcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Gminy Waganiec na 2016 rok. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr X/98/2015 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 19 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Waganiec na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że następnym punktem jest, podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 

2016 rok. Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on zał. nr 20 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję. 

Dyskusji brak w tym punkcie. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zarządził głosowanie 

nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/99/2016 w sprawie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 21 do 

protokołu. 
Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.18 

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Waganiec na 2016 rok. 

 

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

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na 2016 rok. Odczytał projekt 

przedmiotowej uchwały – stanowi ona zał. nr 22 do protokołu. 
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Poinformował, że jeżeli chodzi o plan pracy komisji oświaty, to zaproponował zmianę punktu 

3 – było ujęte „bibliotek” zmiana na „bibliotekę”, druga zmiana po konsultacji  

z przewodniczącym komisji dotyczy punktu 18 „analiza wniosków złożonych do budżetu 

gminy na 2017 r.”, było ujęte na 2016 r. 

 

Otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Brak dyskusji. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – opuścił obrady. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/100/2016 w sprawie przyjęcia 

planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona 

załącznik Nr 23 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.19 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2016”.  

 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2016”. Przedstawił 

projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona zał. nr 24 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – powrócił na obrady. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zarządził głosowanie nad projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2016”. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/101/2016 Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Waganiec na rok 2016 – stanowi ona załącznik Nr 25 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 
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Ad.20 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 201/3, 201/19, 

201/20 obręb 5 Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że otwiera następny punkt porządku obrad 

tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 201/3, 201/19, 

201/20 obręb 5 Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie.  

Przedstawił projekt uchwały, zaproponował zmianę zapisu „ wyraziły” na „wyraził” – 

stanowi ona załącznik nr 26 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Zwrócił się z zapytaniem, w związku z tym, że komisje rady miały posiedzenie i wiedzą,  

o jakie działki chodzi, jednak są na sali obecni sołtysi i prosi o przedstawienie, o które działki 

chodzi. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tak jak wspomniał przewodniczący rady na 

ostatnim posiedzeniu komisji udzielił informacji radnym dotyczącej przejęcia tych 

nieruchomości.  

Chodzi tu o kontynuowanie cyklu przejęć tych nieruchomości od PKP tych zlokalizowanych 

w centrum gminy. Jak wcześniej wspomniał na poprzednich sesjach Polskie Koleje 

Państwowe zaczynają porządkować, regulować swoje sprawy związane z nieruchomościami 

dochodzą do wniosku, że wiele z nich jest im niepotrzebne, skupiają się na frakcjach 

tranzytowych, czyli torowiskach, a pozostałą część należącą do ich majątku sprzedają  

w ogłoszonych przetargach, albo przekazują samorządom. W przypadku przekazania tych 

nieruchomości mowa jest min. o placu przed dworcem kolejowym, o drogach dojazdowych 

do posesji za torami kolejowymi przy tych magazynach, tam są odcinki dróg, które 

najprawdopodobniej będzie się przejmować, ponieważ będą to drogi dojazdowe min. do 

działek wąskotorowych, które gmina chce przejąć, jedna z tych działek to są działki należące 

kiedyś do jednej wspólnej działki PKP, a teraz wyodrębnione, oznaczone różnymi numerami, 

leżącymi na terenie gminy Waganiec w obrębie dworca kolejowego mowa jest o drodze 

żużlowej idącej przy sklepie Pana Łęgowskiego wzdłuż sadu, aż do posesji Pani 

Smykowskiej.  Jest to Nr 1 działki, chodnik znajdujący się obok niej, to jest Nr 2 działki i rów 

znajdujący się przy chodniku, to jest Nr 3 działki. Dlatego te trzy numery działek są 

wymienione w uchwale. Już wcześniej były podjęte takie decyzje, że będzie się chciało 

przyjąć tą infrastrukturę ściśle znajdującą się w centrum gminy, min. po to żeby w przyszłości 

móc nią zarządzać, bo wiadomo, że PKP nic nie robi w poprawieniu stanu tej drogi, a że chce 

przekazać nieodpłatnie to, dlatego są podejmowane takie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w tej uchwale jest mowa  

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego, trzeba mieć 

nadzieję, że w przyszłości prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo 

własności, ponieważ PKP też nie są właścicielami tych nieruchomości gdyż należą one do 

Skarbu Państwa. 

 

Brak dyskusji z sali. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XI/102/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych nr 201/3, 201/19, 201/20 obręb 5 Waganiec od Polskich Kolei 

Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – stanowi ona załącznik Nr 27 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy i na wniosek radnych zarządził 20 min przerwę. 

 

Ad.21 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański– po przerwie wznowił obrady i otworzył następny punkt 

porządku obrad tj. interpelacje radnych i zapytania.  

 

Radny Radosław Zwierzchowski, radna Ewa Pietrus, radny Jan Bróżek – po przerwie nie 

powrócili na obrady. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – stwierdzł, że wyniknął problem z budową oświetlenia do 

tej pory jak były robione zebrania sołeckie w sprawie funduszy sołeckich w sierpniu, były 

zapytania, jakie są to koszty. Na przykładzie Brudnowa wyniosło to ok. 8 tys. zł i tyle miała 

kosztować ta inwestycja po uzyskanych informacjach od Pana Czynsza, a teraz zostało to 

wycenione na ok. 17 tys. zł.  

Zaproponował, aby Pan wójt zorganizował spotkanie z Panem, który to wyceniał i z osobą,  

z którą będzie podpisana umowa, aby móc tą kwotę negocjować, ponieważ wie, że można  

negocjować.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że jest wiadomo, w czym problem też się z tym 

boryka, zwrócił się do Kierownika Ref. Gospodarki Komunalnej Edwarda Musiała  

o przedstawienie tej sprawy, czemu są takie zawiłości w tych cenach? I czemu to tak długo 

trwa? Jeszcze rok temu było to sprawniej robione. 

 

Kierownik Edward Musiał – poinformował, że zmienił się system rozliczeń, jest to polityka 

firmy, zmieniły się osoby tam pracujące te, które były do tej pory, to zostały zwolnione. 

I jeżeli jest oferta na wykonanie oświetlenia ulicznego i jest w tym oświetleniu wartość, którą 

oni wstępnie wycenili, przekroczona np. dwukrotnie, trzykrotnie w niektórych przypadkach 

wartości środków przeznaczonych w budżecie. Było spotkanie z sołtysami w celu ustalenia 

tych szczegółów, gdyż z jednego budżetu nie da się tego zrobić. Ale wówczas zablokuje się 

środki z funduszu sołeckiego na kilka lat. W związku z tym czy są zainteresowani mieszkańcy 

realizacją tej inwestycji w kolejnych latach? Oczekiwano tylko jednego, aby na tym etapie 

podjąć uchwałę o tym, że to będzie inwestycja rozpoczęta w tym roku i będzie 

kontynuowana. 
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Kolejny krok, jaki będzie to, jeżeli będzie wiadomo, jaki zakres, ile tych lamp, jakie długości 

przewodów, ile szaf sterujących, ile wybudowanych nowych linii, a ile postawienia na 

istniejącej sieci energetycznej, to wtedy w przeciągu 3-4 dni przyjeżdża ten Pan z Energetyki, 

który przygotowywał te wyceny i wówczas są prowadzone negocjacje i podpisanie 

porozumienia. 

I dlatego należy to zacząć to jest podstawa, gdyż trzeba wiedzieć, czego oczekują 

mieszkańcy. Wówczas jak np. w miesiącu lipcu się dowie, ze jest to robione, to w tym 

miesiącu rozpocznie się decyzje o wydanie warunków lokalizacji inwestycji publicznej celu 

publicznego dot. to Wiktoryna, Śliwkowa, Przypustu, w związku z tym należy to wcześniej 

wiedzieć, bo trzeba zamówić mapy, uzyskać warunki i przygotować dokumentację. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, skąd np. montaż lampy z kwoty 750 zł na 

kwotę 1600 zł, jest to duża różnica w cenie? 

 

Kierownik Edward Musiał – stwierdził, że też rozmawiał z Energetyką na ten temat  

i uzyskał informację, że np. lampa oświetleniowa w tej chwili jej koszt jest zawsze 

uzależniony od wielkość, do tej pory były montowane od 80 - tki do 100 - tki, a teraz 

montowane są 250 – tki, to zmienia się cena oprawy i zmienia się ten koszt, jest to rząd 25 – 

30% więcej. I dlatego trzeba ustalić, co się będzie chciało zamontować i w zależności od tego 

będzie można negocjować. Bo co innego jest, jak się będzie montować 20 lamp, czy 50 lamp. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że dlatego są zebrania sołeckie, na których rada 

sołecka przyjmuje propozycje do takiej budowy, że np. montowane będzie 100 lamp. I tu 

należy zmienić te terminy zebrań sołeckich, powinny się one odbywać w styczniu, żeby to 

działało. Uważa, że trzeba opracować klucz, aby to zaczęło działać, jeżeli chodzi o linie 

oświetleniowe i przedstawiciel Energetyki powinien wiedzieć, że jemu powinno zależeć  

i powinien udostępnić ten cennik, aby przekazać go sołtysom. Jeżeli inwestycja miałaby być 

ze względu tych dużych kwot w wykonaniu rozłożona na kilka lat, to też nie jest 

zwolennikiem tego, gdyż środki z funduszu sołeckiego będą zamrożone, a inne plany sołeckie 

nie będą realizowane. 

  

Radny Mieczysław Kołowrocki – ponowił swoją wcześniejszą wypowiedź, że należałoby 

zorganizować takie spotkanie z przedstawicielami tej firmy i dyskutować. 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

chętnych do zadawania pytań i interpelacji radnych, zamknął punkt 21 porządku obrad. 

 

Ad.22 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 22 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny Marcin Misiak – stwierdził, że ma kilka wniosków do wójta gminy: wniosek  

o wyrównanie dużą równiarką drogi od Plebanki do przejazdu kolejowego, następny wniosek 

o uzupełnienie dziur od przejazdu kolejowego w kierunku Bertowa i Włoszycy głownie przy 

przejeździe kolejowym oraz ponawia wniosek w sprawie lampy solarnej przy przejeździe 
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kolejowym, jeżeli nie ma środków finansowych na zakup nowej, to zamontowanie tej starej, 

bo zawsze coś tam świeciło, chociaż słabo. 

 

Radny Budny Jarosław – ponowił wniosek o naprawę drogi w m. Przypust, był ten wniosek 

już wcześniej składany i nie zostało to zrobione, może być równiarka, frezowina. 

 

Radny Wacław Stefański – złożył wniosek o poprawienie stanu drogi w m. Włoszyca od 

krzyża w kierunku posesji Pana Chlebosz po prawej stronie, wyrównanie równiarką, droga 

jest 3 metrowa, a obecnie ma 2,5 m. 

 

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki – złożył wniosek o tablicę z napisem „Sołtys” oraz 

wniosek mieszkańców Konstantynowa o zorganizowanie „Dożynek Gmino- Parafialnych”  

w sobotę, a nie jak jest planowane w niedzielę.  

Konstantynowo organizuje razem z Kaźmierzynem tegoroczne dożynki.  

Mieszkańcy Konstantynowa wyrazili zgodę na zorganizowanie tych dożynek, bo parafia jest 

w Brudnowie i druga część Konstantynowa należy do Raciążka, są zgodni żeby być 

współorganizatorem dożynek gminno parafialnych w Zbrachlinie jednak proszą o tą sobotę.  

Jest tam dużo pracy i należy to posprzątać, a większość mieszkańców w poniedziałek pracuje. 

Można na stadionie przygotować ołtarz i można by to zorganizować w sierpniu. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że rozumie mieszkańców, jednak Ks. Proboszcz ze 

Zbrachlina pozostaje przy niedzieli, a jeżeli chodzi o datę, to jest to również uzależnione od 

lokalu gastronomicznego i termin, kiedy można wynająć. I tu też trzeba się przystosować, 

termin wolny jest na 4 września. W tym roku planowane też jest 25 – lecie gminy Waganiec  

i jest propozycja, aby było to w dożynki, dlatego to wszystko było tak ustalone.  

 

Radny Jerzy Urbański – złożył wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  

w celu uporządkowania rowu wzdłuż odcinka drogi powiatowej Siutkowo – Zbrachlin, są tam 

gałęzie i śmieci. 

Wnosi również do wójta o kombajn z natryskiem do uzupełnienie dziur w m. Siutkowo, na tej 

drodze wybiły się dziury i trzeba je czymś uzupełnić. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński – złożył wniosek o naprawę drogi w Bertowie 1 od torów 

kolejowych przez Bertowo w kierunku Wagańca, wstępnie już z wójtem rozmawiał, ale 

zgłasza, jako wniosek. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że na tą drogę w zeszłym roku było wydane ok. 7 tys. 

zł, były tam wysłane 3 kombajny z natryskiem, jednak postara się stan tych dróg poprawić. 

  
Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – ponowiła wniosek o ponowne zwrócenie uwagi 

rolnikom o nie wyjeżdżanie na drogi gminne i niepodorywanie ich, gdyż są one ciągle 

niszczone przez bezmyślność. 

 

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

wniosków, zamknął listę wniosków zgłaszanych na XI Sesji VII kadencji Rady Gminy  

w dniu 31 marca 2016 r. 

 

Sekretarz obrad Patrycja Butlewska – przedstawiła zgłoszone wnioski i poddała ich 

realizację pod głosowanie. 
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Radny Marcin Misiak  

1. Wnioskuje o wyrównanie dużą równiarką drogi od Plebanki do przejazdu kolejowego. 

2. Wnioskuje o uzupełnienie dziur od przejazdu kolejowego w kierunku Bertowa  

i Włoszycy. 

3. Ponawia wniosek w sprawie lampy solarnej przy przejeździe kolejowym, jeżeli nie ma 

środków finansowych na zakup nowej, to zamontowanie tej starej. 

 

Radny Budny Jarosław  

1. Ponowienie wniosku o naprawę drogi w m.Przypust. 

 

Radny Wacław Stefański  

1. Wniosek o poprawienie stanu drogi w m. Włoszyca od krzyża w kierunku posesji 

Pana Chlebosz, wyrównanie równiarką.  

 

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki 

1. Wniosek o tablicę w napisem „Sołtys”. 

2. Wniosek mieszkańców Konstantynowa o zorganizowanie „Dożynek Gmino- 

Parafialnych” w sobotę, a nie jak jest planowane w niedzielę.  

 

Radny Jerzy Urbański  

1. Wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o uporządkowanie rowu 

wzdłuż odcinka drogi powiatowej Siutkowo – Zbrachlin. 

2. Wniosek o kombajn z natryskiem do uzupełnienie dziur w m. Siutkowo. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński 

1. Wniosek o naprawę drogi w Bertowie 1 od torów kolejowych przez Bertowo w 

kierunku Wagańca. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska  

1. Ponawia wniosek o ponowne zwrócenie uwagi rolnikom o nie wyjeżdżanie na drogi 

gminne i niepodorywanie ich. 

 

Wnioski przegłosowane w obecności 11 radnych – 11 głosów „za przyjęciem” wniosków 

do realizacji przez Wójta Gminy. 

 

Ad.23 

Zamknięcie XI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 23 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad XI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

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

31 marca 2016 r. – godz. 14
30 

 

Protokołowała:  


