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 Protokół Nr IV/2015  
z czwartej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 
odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r. 

 
Ad.1  
Otwarcie IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył IV sesję VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 
dzień 25 czerwca 2015 r. – godz.1000. 
 
Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 
Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, radcę prawnego – Tomasza Mroczkowskiego, który jest na sesji, 
ale ją opuści i będzie obecny na dyżurze w tut. Urzędzie jak będzie potrzebna pomoc to zostanie 
poproszony, powitał również Panie i Panów sołtysów z ternu gminy Waganiec, zaproszonych gości 
oraz pozostałe osoby obecne na sesji. 
 
Poinformował również, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych sesja dysponuje wymaganym kworum, 
co oznacza, że rada gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych 
porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 
Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 
Ad.2 
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że porządek obrad IV sesji został przesłany 
radnym przy zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  
Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projektach 
uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym i przekazanych 
pod obrady rady gminy. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do porządku 
obrad? 
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady. 
6. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

8. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2014 r. 
a) wystąpienie W-ce Prezesa ds. finansowych Klubu. 
b) dyskusja. 
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9. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2014 r. 
a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
b) dyskusja. 

10. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2014 rok. 
a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 
b) dyskusja. 

11. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2014 r. 
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 
b) dyskusja. 

12. Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2014 r. i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. 

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

13. Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. 
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 
b) dyskusja. 

14. Informacja z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. 
a) wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. 
b) dyskusja. 

 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. 
oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 
Waganiec absolutorium za 2014 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2014 r. 
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2014 r., 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania   

budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec 
za 2014 r.     

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 
2014 r. 

        16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow.   
25,70 m2 z przynależną piwnicą, położonego w Wagańcu przy ul. Wspólnej 1. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu    
zawarcia przedmiotowej umowy. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 
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19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 
drogę gminną. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

20. Interpelacje radnych i zapytania. 
21. Wolne wnioski: 
22. Zamknięcie IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Patrycja Butlewska – złożyła formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku po byłej 
Szkole Podstawowej w Sierzchowie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia przedmiotowej umowy. 
Uzasadniając tym, że radni nie mieli możliwości wcześniej zapoznać się chociażby z warunkami 
wydzierżawienia budynku po byłej szkole w Sierzchowie. Nie było to przedstawione również na 
komisjach, które miały posiedzenia przed sesją. Dlatego uważa, że nie powinno się takiej decyzji 
podejmować bez zapoznania chociażby należało spotkać się wcześniej nawet na sesji nadzwyczajnej 
w tej sprawie. 
  
Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu wójtowi gminy. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że odnosząc się do punktu 18, radni mieli materiały dostarczone 
w odpowiednim terminie z Panią Butlewską omawiał ten temat, rozumie, że bezpośrednio radnej ten 
punkt nie dotyczy, bo akurat ona, jako jedna z osób zainteresowanych pomysłem zagospodarowania 
miała udzielone wyczerpujące informacje na ten temat.  
Oczywiście decyzja będzie Wysokiej Rady albo na tak, albo na nie.  
Jako wójt był za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. Chciałby mieć tylko jedno na 
uwadze, że wiadomo, iż szkoła jest 7 lat nieużytkowana, następnie przedstawił radnym zdjęcia 
szkoły, jaki jest jej stan obecny. 
Inwestor powiedział, że jeżeli nie będzie przychylnej woli idącej w kierunku możliwości 
wydzierżawienia, to zrezygnuje z tego pomysłu i przechodzi do gminy Bądkowo, tam są również 
szkoły do wykorzystania. Zwrócił uwagę, że inwestor zmienił wniosek z kupna na wydzierżawienie, 
aby radni mieli czas na podjęcie decyzji, gdyż nie wydzierżawia on parku, dworku tylko budynek 
szkoły na czas nieokreślony. 
Także można wykreślić to z porządku obrad, ale obawia się, że inwestor już nie złoży po raz drugi 
takiej oferty. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy potencjalnie Panu wójtowi 
wiadomo, na jaki cel inwestor chce przeznaczyć budynek szkoły w Sierzchowie? 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że problem szkoły w Sierzchowie powraca jak bumerang. 
Wie, że jest to ciekawy obiekt i wie, że można by go było ciekawie zagospodarować i również wie, 
że można było go zagospodarować przez ostatnie 7 lat, czego nie zrobiono nawet w ułamku. 
Postawił sobie za cel honoru doprowadzić do zagospodarowania tej nieruchomości. W taki czy inny 
sposób, czy poprzez sprzedaż, czy poprzez wydzierżawienie, czy też na Centrum Integracji 
Społecznej, które by służyło mieszkańcom gminy. 
Inwestor z nim się skontaktował i nawiązał wówczas rozmowę, współpracę i wstępne negocjacje.  
W połowie swojej kadencji znalazł konkretny sposób rozwiązania problemu nieruchomości  
w Sierzchowie, po 7 latach oczekiwania, a tu nagle stop, bo może wymyślimy coś innego.  
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A jak się nic nie wymyśli, a inwestor się dowie, że rada gminy nie jest zainteresowana 
wydzierżawieniem tej nieruchomości, to złoży wniosek, że rezygnuje z możliwości 
wydzierżawienia. Z tego, co wie, to inwestor jest zainteresowany wydzierżawienie, w późniejszym 
terminie kupnem tej nieruchomości. Zajmuje się on na skale przemysłową szyciem ubrań i na chwilę 
obecna zatrudnia 20 osób, jeżeli firma będzie się rozwijała, to będzie zatrudniał tych osób więcej, to 
są w większości szwaczki, panie, które generalnie mają trudniej znaleźć pracę. A jeżeli będzie taka 
wola rady, że odstępuje od głosowania tego punktu 18, to dobrze. Ale prosi, aby radni więcej nie 
wnioskowali do niego o zagospodarowanie szkoły w Sierzchowie, to będzie radnych zadanie, a by 
znaleźć dobry pomysł, czy też projekt. W chwili obecnej wychodzi z pomysłem wydzierżawienia 
budynku szkoły, który jest w fatalnym stanie. To jest jego pomysł, znalazł inwestora. 
Tu pojawiły się uwagi, że wójt nie skonsultował tego. Radni otrzymali materiały tydzień wcześniej, 
jeżeli były pytania, to można się było do niego zwrócić, i porozmawiać. 
Rozmawiał z nim na ten temat radny Kołowrocki, Czajkowski, w pierwszej kolejności poinformował 
radną Sierzchowa Panią J.Czekałę, później spotkał się z wiceprzewodniczącą rady jak i również 
przewodniczącą komisji budżetu Panią P.Butlewską. Nie uczestniczył w posiedzeniu komisji 
budżetu, aby omówić tak ważną sprawę, z uwagi na to, że to posiedzenie zostało przesunięte  
w pierwszym terminie mógłby uczestniczyć, jednak komisja je zmieniała i niestety nie mógł 
uczestniczyć z uwagi na spotkanie wójtów i posiedzenie Zarządu ZGZK w tym dniu. To nie jest tak, 
ze wójt nie chce się spotkać z radnymi i chce przepchnąć jakąś uchwałę. 
 
Radna E.Pietrus – zwróciła się do wójta, że na ostatnie sesji wójt obiecał, że jeśli będą ważne 
sprawy, to będą omawiane na komicjach rady. A tu jest mowa, że radni mieli materiały, uważa, że to 
nie jest tak ważne sprawy powinny zostać przed sesją omówione. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że jednym z wniosków na ostatniej sesji był wniosek wójta 
do przewodniczącego rady o zwoływanie posiedzeń uchwałodawczych stałych komisji Rady Gminy. 
I już na ostatniej sesji wskazywał, że dobrze by było spotykać się na posiedzeniu wspólnym komisji, 
aby omawiać tego typu rzeczy i żeby mógł być na nich obecny. Ten wniosek był po to, aby 
rozwiązywać tak ważne sprawy, gdyż trudno jest mu przy tak dużych obowiązkach być obecnym na 
każdej komisji rady, a te komisje też są zwoływane na ostatnią chwilę.  
Każdy zna temat szkoły w Sierzchowie wie, jaki jest z nim problem jak to wygląda, to nie wynikło 
dziś i uważa, że jego pomysł jest dobrym pomysłem. 
 
Radna E.Pietrus – stwierdziła, że jeżeli był taki wniosek, to przewodniczący rady powinien zwołać 
te komisje nawet o godz. 18 tej, gdyż jest to ważna sprawa i wszyscy wówczas by mogli być. 
 
Radny M.Kołowrocki  – poinformował, że pewne błędy popełnił na pewno wójt, na pewno 
przewodniczący rady, bo można było się spotkać wcześniej. Poinformował, że większość radnych 
jest za tym, aby zagospodarować ten budynek, ale są to ważne decyzje i jeżeli chodzi  
o wydzierżawienie to trzeba bardzo uważać przy podpisani takiej umowy. 
Zaproponował, aby zaprosić na spotkanie radcę prawnego urzędu, prawnika Pana inwestora i Pana 
inwestora i można to w jeden dzień załatwić i radni są za wójta pomysłem, ale trzeba uważać jak się 
podpisuje dzierżawę. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że jest jak najbardziej za tym, tylko musi nadmienić, że od 
pół roku ma zaplanowany urlop, który się zaczyna w najbliższy poniedziałek, a kończy za  
2 tygodnie. 
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Radny M.Kołowrocki  – zaproponował spotkanie w dniu jutrzejszym w sobotę i ewentualnie sesja 
nadzwyczajna. Zawnioskował również o to, aby sesje rady odbywały się częściej a nie tak jak do tej 
pory. Jeszcze raz przytoczył, że podpisanie takiej umowy jest bardzo ważną sprawą.    
 
Wójt Gminy P.Kosik  - poinformował, że z radcą prawnym przed chwilą rozmawiał i niestety on nie 
może w dniu jutrzejszym wziąć udziału w spotkaniu. I tak jak Pan Kołowrocki powiedział 
najważniejsza jest treść umowy. Pan radca proponował, aby nie wykreślać tego punktu z porządku 
tylko podjąć tą uchwałę, a później ewentualnie zorganizować spotkanie dotyczące treści umowy.   
I jeżeli wówczas inwestor stwierdzi, że mu się nie podoba treść umowy, to zwyczajnie od niej 
odstąpi. I pozostaje się przy tym, co jest.  
Następnie zaproponował, aby te negocjacje przeprowadzić po jego urlopie. 
 
Radny M.Kołowrocki  – złożył wniosek o 10 min. przerwę. 
  
Radny Z.Czajkowski – przypomniał, że sprawa dotyczy wniosku wiceprzewodniczącej rady 
P.Butlewskiej i odbiega się od tego tematu. To, co powinno się odbyć na komisjach odbywa się w tej 
chwili. Wniosek dotyczył konkretnie tematu wykreślenia z porządku obrad punktu 18. A tu jest 
nauczka na przyszłość do Pana przewodniczącego, że jeżeli tak poważne uchwały wpływają do 
niego przed sesją, to cała rzecz nie polega na tym, aby wpisać do porządku obrad, tylko tą uchwałę  
i nic więcej. Przewodniczący rady widzi i ocenia, jakie są to uchwały i natychmiast powinien 
konsultować temat ze stosowną komisją. I tu głównie radnej Butlewskiej chodziło o to, że nie był ten 
punkt omawiany na posiedzeniu komisji. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – zwrócił się z zapytaniem, kto ustala porządek obrad poszczególnych komisji 
– wójt czy przewodniczący komisji? 
 
Radny Z.Czajkowski – stwierdził, że kolej rzeczy jest taka, iż jak jest projekt uchwały wpływa do 
rady, do przewodniczącego rady i on ma ocenić, jaka komisja ma zaopiniować ten temat, i wówczas 
informuje, konsultuje z przewodniczącym komisji i jak są wątpliwości, to zwołuje. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że komisja miała swoje posiedzenie i nie 
rozumie, czemu tego punktu nie rozpatrzyła. Zwrócił się do radnego Czajkowskiego, że też miał 
możliwość i czas zwołać komisję oświaty, jako przewodniczący komisji gdyż materiały pod obrady 
sesji otrzymują radni 7 dni przed sesją.   
Następnie przewodniczący rady na wniosek radnego M.Kołowrockiego zarządził 10 min. przerwę 
(godz. 1045). 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady (godz. 1105). 
Następnie poddał pod głosowanie formalny wniosek wiceprzewodniczącej rady P.Butlewskiej  
o zdjęcie z porządku obrad punktu 18. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie na czas nieoznaczony  
i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy”. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – radni nie oddali głosów „za zdjęciem punktu 18”, 
przeciw głosowało 11 radnych tj. „za odrzuceniem wniosku wiceprzewodniczącej rady 
P.Butlewskiej”, 3 radnych „wstrzymało się od głosowania”.  
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że wniosek wiceprzewodniczącej rady 
P.Butlewskiej o zdjęcie z porządku obrad punktu 18 - został odrzucony, punkt 18 pozostaje  
w porządku obrad. 
 
Następnie przewodniczący radny – zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu po punkcie 5, 
jako punkt 6, w związku z tym, że jest obecny na sali radny powiatowy Pan Maciej Włoch, dlatego 
też proponuje wprowadzić ten dodatkowy punkt tj. „Informacja Radnego Powiatu 
Aleksandrowskiego”. 
Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
  
Głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za”- głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) przyj ęła zgłoszoną poprawkę o rozszerzenie porządku 
obrad o punkt 6. „Informacja Radnego Powiatu Aleksandrowskiego”. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad o dodatkowy punkt.6 „Informacja Radnego Powiatu Aleksandrowskiego”. 
 
Radny Z.Czajkowski – złożył wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, 
jako punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę 
gminną.  
Uzasadnił, że chodzi tu drogę w miejscowości Brudnowo, sprawa ta był na ostatniej sesji omawiana  
i została zdjęta z porządku obrad, ponieważ się miała komisja rewizyjna zapoznać z tematem  
i przedstawić radzie gminy stosowne wnioski. Został wówczas odłożony ten punkt na dzisiejszą sesję, 
jednak w porządku obrad nie zostało to ujęte, dlatego składa taki wniosek. 
Komisja oświaty jak wizytowała szkołę w Brudnowie również dokonała wizji lokalnej i pozytywnie się 
ustosunkowała na temat przejęcia tych działek i dlatego proponuje poszerzenie porządku obrad  
o dodatkowy punkt. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie zgłoszony przez radnego 
Czajkowskiego wniosek. 
 
Radny M.Kołowrocki  – poinformował, że ta sprawa dotyczy jego osoby, dlatego nie będzie brał 
udziału w głosowaniu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, iż dotyczy ta sprawa 
interesu prawnego radnego M.Kołowrockiego – dlatego radny nie będzie brał udziału w głosowaniu, 
następnie poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.  
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych (z wyłączeniem radnego M.Kołowrockiego z głosowania) 
– głosowało 13 radnych - 11 głosami „za”, głosów „przeciw” nie było i 2 głosami 
„wstrzymuj ącym się” przyj ęła wniosek i rozszerzenie porządku obrad o punkt 20. Podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz 
Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy podjęła decyzję o rozszerzenie 
porządku obrad o dodatkowy punkt. 
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W związku z brakiem innych propozycji do porządku obrad poddał pod głosowanie proponowany 
porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami.  
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.  
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady. 
6. Informacja Radnego Powiatu Aleksandrowskiego. 
7. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

9. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2014 r. 
                  a) wystąpienie W-ce Prezesa ds. finansowych Klubu. 
                  b) dyskusja. 

10. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2014 r. 
                  a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
                  b) dyskusja. 

11. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2014 rok. 
                  a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 
                  b) dyskusja. 

12. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2014 r. 
                  a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 
                  b) dyskusja. 

13. Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2014 r. i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. 

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

14. Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. 
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 

                  b) dyskusja. 
14. Informacja z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. 

                  a) wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. 
                  b) dyskusja. 

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. 
oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 
Waganiec absolutorium za 2014 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2014 r. 
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2014 r., 
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h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania   
budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec 
za 2014 r.     

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 
2014 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 
                a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow.   
25,70 m2 z przynależną piwnicą, położonego w Wagańcu przy ul. Wspólnej 1. 

                a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                b) podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu    
zawarcia przedmiotowej umowy. 

                a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                b) podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 
drogę gminną. 

                a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                  b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 
drogę gminną. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

21. Interpelacje radnych i zapytania. 
22. Wolne wnioski. 
23. Zamknięcie IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za”- głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) przyj ęła proponowany porządek obrad z uwzględnieniem 
przegłosowanych zmian. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad IV Sesji 
Rady Gminy. 
 
Ad.3 
Przyjęcie protokołu z III Sesji VII kadencji Rady Gminy W aganiec.     
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu III Sesji VII kadencji Rady Gminy.  
 
Poinformował, że projekt protokołu z obrad III sesji odbytej w dniu 26 marca 2015 r. były wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym 
dokładnego zapoznania się z ich jego treścią, do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, 
ani uzupełnienia do protokołów, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu bez czytania.  
Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
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Następnie w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu  
z III Sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 
 
Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się ” nie było) przyj ęła protokół z III Sesji VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec, bez odczytania, przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła protokół z III sesji w wersji 
przedłożonej. 
 
Ad.4 
Wybór sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z następnym punktem porządku obrad „wybór 
sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 
Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącej rady gminy Patrycji 
Butlewskiej. 
Kandydatka wyraziła zgodę.  
Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury? 
 
Brak innych kandydatur z sali. 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  
z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej Patrycji Smykowskiej na 
sekretarza obrad IV Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 
 
Głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosami „za”, głosów „przeciw”  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Patrycje Butlewską. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła na sekretarza obrad IV 
Sesji Panią Patrycje Butlewską. 
 
Ad.5 
Informacje Przewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że otwiera punkt dotyczący informacji 
przewodniczącego rady. 
Z zakresu biura rady wpłynęło pismo Wojewoda Kujawsko – Pomorski, który podjął rozstrzygnięcie 
nadzorcze do nieważności uchwały Nr III/39/2015 rady Gminy Waganiec podjętej w dniu 
26.03.2015 r. w sprawie kierunku rozwoju energetyki opartej na systemie fotowoltaicznym na 
terenie gminy Waganiec. Nadzór Prawny Wojewody uznał, iż nie ma przepisów prawa, które 
pozwalałyby radzie gminy określić odległości systemu fotowoltaicznego od zabudowań 
mieszkalnych. To była podstawa rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody, czyli orzeczenia  
o nieważności przedmiotowej uchwały. 
Poinformował również, że Krajowa Rada Sądów Społecznych zwróciła się o odczytanie pisma  
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Powszechnego, jednak nie wszystkie gminy będą miały swojego 
ławnika, liczba jest ograniczona i gmina Waganiec nie będzie miała takiego ławnika. 
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Przypomniał, że był wniosek radnego Z.Czajkowskiego, aby przewodniczący rady przedstawił 
informację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym, był to okres trzech miesięcy od marca br. 
W tym czasie reprezentował radę gminy na uroczystościach 70 lecia OSP Sierzchowo, był też na 
pogrzebie Pana Stanisława Murawskiego, reprezentował również radę gminy na Festiwalu Orkiestr 
Dętych. Wspólnie z wójtem gminy podziękowali wieloletniemu sołtysowi Konstantynowa Panu 
Jackowi Wiwatowskiemu za 49 lat sołtysowania, był również na spotkaniu organizowanym w tut. 
Urzędzie dla nowo wybranych sołtysów gminy Waganiec, i tu może powiedzieć, że 1/3 składu 
sołtysów uległa zmianie, wspólnie z Panem wójtem wręczali zaświadczenia o wyborze na sołtysa. 
Po za tym wykonywał czynności związane z zadaniami biura rady gminy min. prowadząc 
korespondencję z organami administracji publicznej, jak również z mieszkańcami gminy Waganiec. 
 
Otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
Ad.5 
Informacja Radnego Powiatu Aleksandrowskiego. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad, informacja radnego 
powiatu aleksandrowskiego, powitał obecnego radnego Pana Macieja Włocha i poprosił o zabranie 
głosu.  
 
Radny Maciej Włoch – podziękował za udzielenie głosu i poinformował, że pierwszym tematem, 
który chciał zasygnalizować, to propozycje do wywołania uchwały w radzie powiatu gdzie każdy 
samorząd gminy by współfinansował inwestycje powiatowe. Wiadomo nie jest to najlepszy pomysł, 
jest on wywołany przez większe samorządy i uważa, że ta uchwała w 99% przejdzie. Będzie to 
wyglądało w ten sposób, że pierwsze inwestycje będą przebiegały na zasadzie wkładu gminy, który 
będzie na poziomie 20-30%, jest dużo głosów i sygnałów, że samorządy są chętne na to, aby 
partycypować w kosztach inwestycji powiatowych, gdyż te drogi są usytuowane na terenie danych 
gmin i myśli, że jeżeli Wysoka Rada nie przychyli się do tych zamierzeń powiatu, to może zostać 
pominięta w tych inwestycjach. Odczytał taką interpelację podczas rozmowy ze starostą 
powiatowym i w pierwszej kolejności poprosił, aby się pochylił nad drogą w Kaźmierzynie. 
Rozumie, że sytuacja drogi Siutkowo – Ciechocinek jest też w opłakanym stanie, jednak to 
rozstrzygnięcie jest i tu na razie nie wiadomo jak będzie, bo tu wiatraki miały tą drogę naprawić  
w całości. Poprosił Wysoką Radę na pochylenie się nad tym tematem na najbliższych komisjach, być 
może taką wspólną komisję zwołać byłby obecny na niej, aby poznać stanowisko wójta, radnych na 
dalsze rozmowy w powiecie. 
Kolejny tematem jest sprawa krzaków przydrożnych, gdy wszyscy na sali o to wnioskują, chodzi  
o drogi powiatowe. Jest mu przykro, że te drogi tak wyglądają. Stara się to poprawić i jedną  
z interpelacji, jakie składał, to była w sprawie tych krzaków przy drogach i uważa, że jest to palący 
temat. Przedstawił fragment interpelacji, jaką składał 22 maja br. do starosty, monituje często tą 
sprawę dotyczącą dróg i krzaków, przydrożnych, sytuacja jest tragiczna tych dróg, w związku  
z tym poprosił o podanie przez starostę terminu wykonania tych prac, w odpowiedzi otrzymał 
informację, że te prace zostały wykonane. A wszyscy widzą, że nie zostały wykonane. I tu jest taka 
sytuacja, że będzie musiał przedyskutować to z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. 
Poinformował, że na sali jest sołtys Konstantynowa Pan Mariusz Malicki pracownik ZDP, i wie 
najlepiej jak to wygląda.  
Poinformował, że zwiększa się liczba osób odbywających prace dozorowane przy urzędach gmin, 
zaproponował, aby te osoby skierować właśnie do wycinki tych krzaków. 
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Sołtys Konstantynowa M.Malicki – poinformował, że on właśnie obsługuje ten ciągnik, tą 
maszynę, która wycina te krzaki miała ona ciąć drzewa grubości ręki, ale to nie jest realne, gdyż ten 
łańcuch ciągle się zrywa, co jest bardzo niebezpieczne, bo odrzuca go od maszyny. Uważa, że jeżeli 
będą krzaki cięte na bieżąco, to wówczas tak, ten sprzęt da radę, jednak przy przerostach niestety nie. 
Ostatnio ciął w miejscowości Zbrachlin, jest tam tragedia tam nie było możliwości obcięcia tą 
maszyną, cienkie odrosty tak ładnie zostały przycięte, a te grube nie i tak to wygląda. Stara się robić 
to jak najlepiej, jednak nie zawsze to wychodzi.  
  
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję do tego punktu i udzielił głosu również 
sołtysom obecnym na sali.  
 
Radny Z.Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, czy rada powiatu przyjęła projekt finansowania 
dróg na ten rok? Chodzi o teren gminy, czy to są tylko propozycje? 
 
Radny Maciej Włoch – poinformował, że na chwilę obecną jest propozycja partycypowania, ale nie 
ma wytypowanych dróg, być może radni na swoich komisjach, przyjmą, która droga w pierwszej 
kolejności będzie remontowana. 
 
Radny Z.Czajkowski – jeżeli rada gminy wytupuje drogę na trenie gminy Waganiec, to czy powiat 
w to wejdzie. 
 
Radny Maciej Włoch – poinformował, że będzie to realizowane w 2016 roku. 
 
Radny M.Kołowrocki  – stwierdził, że z tego, co się słyszy, to trzeba 30% dołożyć, i tu zrobią drogę 
powiatową, a drogi gminne, co z nimi? I tutaj zwrócił się do radnego M. Włocha, aby bronił tego, bo 
to nie jest tak bardzo korzystne dla gminy. Jest to sprawa do przemyślenia, jest tu mowa  
o drodze w Kaźmierzynie, gmina Waganiec dużo więcej wydaje dla powiatu niż 30 %. I tu powiat 
jak dostanie 30%, to może tą drogę dopiero zrobi? A powiat za tą drogę, w której umieszczona jest 
kanalizacja to otrzymuje duże pieniądze ok. 130 tys. za media które są w drodze powiatowej. 
Zwrócił się do radnego powiatowego, aby bronił tego stanowiska, bo ta uchwała nie jest korzystna 
dla gminy. 
 
Radny Maciej Włoch – przyznał rację, gdyż też tak uważa, jednak jak gmina nie skorzysta, to są 
inne samorządy, które skorzystają, jak np. Ciechocinek, tam jest 3 radnych, Aleksandrów Kujawski 
też ma więcej radnych i też jest tym zainteresowany i uważa, że ta uchwała przejdzie. 
 
Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska – poparła propozycję radnego M.Włocha, aby pracownicy 
kierowani do tych prac dozorowanych pracowali przy drogach i tej wycince, są to w większości 
recydywiści, którzy popełniają te same wykroczenia, korzystający z zasiłków z GOPS.   
 
Radny Jerzy Urbański – poinformował, że pamięta jak swego czasu rady M.Dyko walczył o drogę 
nadwiślaną. Jechał tą drogą ostatnio i rolnicy tam mają problem przejechać ciągnikiem ciężko było 
się zmieścić. Wnosi do radnego powiatowego o zwrócenie uwagi na uporządkowanie tej drogi  
i wycięcie tych krzaków. 
 
Ad.6 
Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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Wójt Gminy Piotr Kosik  – poinformował, że na początku chciałby przedstawić sprawę GKS 
„Sadownik – Waganiec”, jeżeli chodzi o tą nadwyżkę 106.133,00 zł tutaj słyszał od radnych 
wątpliwości odnośnie propozycji zagospodarowania 40 tys. zł na GKS. Oczywiście na początku 
kadencji wyszedł z propozycją, aby zabrać Klubowi część pieniędzy ok. 45 tys. zł zabrano,  
a pozostało 40 tys. zł pół roku miał na to, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu tego Klubu. To nie jest 
tak, że wójt zabrał teraz daje, nikt nie wie, dlaczego.   
Zwrócił uwagę, że tu występuje znowu problem tych komisji stałych i jest to błąd w części wójta jak  
i przewodniczącego rady – radni mają pretensje, że nie wiedza do końca, o co chodzi. 
Następnie złożył nieformalny wniosek do przewodniczącego rady, aby jednak te ważne decyzje, 
uchwały konsultować na posiedzeniach wspólnych stałych komisji Rady Gminy, dla których będzie 
jeden termin i będzie mógł się wówczas do nich dopasować.  
Kiedy analizował tą kwotę tych 40 tys. zł pozyskanych niejako na nowo, a zabrane było 45 tys. zł 
teraz proponuje przeznaczyć te 40 tys. zł. Przez te pół roku drużyna piłkarska osiągnęła znaczny 
awans do kolejnej Ligi. Jednak to nie była jedna z przyczyn, jednakże mieszkańcy zadawali pytania, 
że wójt chce zlikwidować Klub z 35 letnia tradycją. Poinformował, że to nie jest jego intencją 
zmiana sposobu funkcjonowania tego Klubu, zmieniony został sposób rozliczenia w tym okresie 
półrocznym zawodników, teraz trener, który posiada firmę działalność gospodarczą wystawia 
rachunki i finansowanie odbywa się w sposób coraz bardzie przejrzysty, to był jeden z postulatów 
wójta i został spełniony.  
Drugi jego postulat dotyczył zarządu i definitywnym rozwiązaniu obecnego zarządu i powołaniem 
nowego zarządu składającego się z osób zaangażowanych i związanych z kulturą fizyczną na terenie 
gminy Waganiec osób, które nie wywołują negatywnych emocji, będących członkami Zarządu GKS 
Sadownik – Waganiec. To były jego postulaty jeden został spełniony w ubiegłym tygodniu, w sobotę 
jest posiedzenie Zarządu GKS i będzie wybrany nowy zarząd. 
Dwa warunki zostały spełnione, dlatego zdecydował się zaproponować te środki na kontynuację tego 
Klubu Sportowego. To wszystko idzie ku dobremu, trenerzy zauważyli, że zmieniło się nastawienie 
w klubie, że zmieniły się sposoby finansowania, rozliczania zawodników i są oni zadowoleni. 
Nadmienił, że te pieniądze są przyznawane na pół roku, jeśli zmieni się sposób finansowania GKS, 
to nic nie świadczy o tym, aby po pół roku zmienić decyzje. 
 
 W okresie międzysesyjnym zostały przeprowadzone również wybory sołeckie kadencji 2015 – 
2018. Były przeprowadzone w różnych terminach inauguracja sołtysów odbyła się 13 maja, podczas 
których wręczone zostały zaświadczenia o wyborze i było to spotkanie zapoznawcze, gdyż jest kilku 
nowych sołtysów. 
Harmonogram po wyborach sołtysów kadencji 2015 – 2019 na terenie gminy Waganiec – stanowi on 

załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że w dniu wczorajszym zostało podpisane rozliczenie 
dotyczące utwardzenia placu przy boisku Orlik, jak już wcześniej wspomniał dwukrotnie próbowano 
zabrać tą dotacje, także na forach informatycznych pojawiła się informacja, że tą dotację już 
zabrano. Jednak razem z Panem A.Żak zastępcą wójta po wizytacji w Urzędzie Zamówień 
Publicznych po wizytacjach w różnego rodzaju instytucjach, u Posłów na Sejm RP udało się obronić 
tą decyzję. W dniu wczorajszym odbiór odbył się pomyślnie zostały podpisane protokoły końcowe  
i czeka teraz na zwrot poniesionych kosztów ok. 150 tys. zł. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował wójtowi gminy za udzielone odpowiedzi  
i w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął ten punkt porządku obrad. 
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Ad.7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 r. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok. 
Następnie przedstawił II projekt przedmiotowej uchwały, który radni otrzymali przed obradami sesji  
– stanowi on załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Poprosił Panią Skarbnik Danutę Roszko o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy 
po stronie dochodów i wydatków, o które wnosi wójt gminy. 
   
Skarbnik Gminy D.Roszko – przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie 
dochodów i wydatków, o które wnioskuje wójt gminy. 
Dochody 
W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi 
Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. wspólnie dla kilku gmin, polegającego na budowie ścieżek 
rowerowych wpłynęła do budżetu kwota 106.133,42 zł. 
Zmieniono dotychczas stosowaną klasyfikację budżetową z tytułu osiąganych dochodów 
budżetowych w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi, co do kwoty 101.845,00 zł. 
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. zwiększono 
plan dotacji celowych o 22.416,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych  
i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. zwiększono plan dotacji 
celowych o kwotę 566,30 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych 
odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu czerwcu 2015 r. 
Zwiększono o 57.000,00 zł kwoty pozyskane od mieszkańców gminy, stanowiące udział w budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zwiększono o 3.200,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska. 
W związku ze złożeniem wniosku o płatność za zrealizowaną w ramach PROW operację pn. 
„Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie" zwiększono o 45,00 zł 
kwoty planowane do pozyskania. 
Wydatki 
Zwiększono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na zakup hydrantów i innych materiałów niezbędnych 
do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej. 
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Zbrachlin przewidziano dodatkową kwotę 7.000.00 zł na budowę 
chodnika. Tym samym zmniejszono o 7.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Zakup kruszywa 
wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi". 
Kwotę 37.828,42 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami 
transportu oraz innych usług. 
Zrealizowano wniosek sołectwa Konstantynowo zmieniając przeznaczenie kwoty 5.000,00 zł  
z dotychczasowego zadania „Budowa przystanku autobusowego" na „Zakup kruszywa wraz  
z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi". 
Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa drogi w m. Nowy Zbrachlin (dz. nr 55/3 na dł. 
137m)" przeznaczając kwotę 5.000,00 zł na zakup materiału do remontu dróg wraz z kosztami 
transportu. 
Zmniejszono o 4.000,00 zł kwoty zaplanowane na wykonanie rowu odwadniającego w Brudno wie, 
przeznaczając środki na montaż lamp oświetlenia ulicznego. 
Zmieniono dotychczas stosowaną klasyfikację budżetową z tytułu ponoszonych wydatków 
inwestycyjnych w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi, co do kwoty 20.000,00 zł. 
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Przewidziano kwotę 7.500,00 zł na zakup drzwi oraz materiałów niezbędnych do remontu 
sanitariatów w budynku komunalnym Niszczewy 25. 
Zrezygnowano z remontu zbiornika bezodpływowego w Sierzchowie 55 przeznaczając kwotę 
5.000,00 zł na realizację innych zadań budżetowych. 
W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów wydania opinii o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 5.000,00 zł. 
Kwotę 6.000,00 zł zaplanowano na zakup tablic sołeckich do części miejscowości. 
Zrealizowano wniosek Zarządu Jednostki OSP z Włoszycy z dnia 08 czerwca 2015 r. przeznaczając 
dodatkową kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów koniecznych do dokończenia remontu dachu na 
budynku remizy. 
Również w dniu 08 czerwca 2015 r. wpłynął wniosek Zarządu jednostki OSP z Plebanki  
o przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł na zakup części materiałów niezbędnych do wykonania instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku remizy. 
Zaakceptowano wnioski złożone przez dyrektorów placówek oświatowych (ZOS.GK.3021.12.2015  
z dnia 12 czerwca 2015 r.). Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planach 
finansowych poszczególnych placówek na łączną kwotę 8.380,00 zł. 
Ponadto zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Niszczewach o 1.750,00 zł  
z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo za 
osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. 
Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększając plan finansowy  
o 6.500,00 zł na wykonanie gruntownej renowacji podłogi w sali gimnastycznej. 
Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości 22.194,24 zł przeznaczono na zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi 
tego zadania (221,94 zł). 
Kwotę 566,30 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłaty dodatków 
energetycznych wraz z kosztami obsługi. 
Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
na kwotę 5.150,00 zł. 
Zmniejszono o 5.500,00 zł kwoty zaplanowane na zakup urządzeń, o 9.000,00 zł kwoty na opłacenie 
usług oraz 12.000,00 zł na opłacenie kosztów remontu oczyszczalni. 
Zwiększono o 57.000,00 kwoty niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego obejmującego 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. 
W ramach kwot przeznaczonych na opłacenie kosztów wywozu odpadów komunalnych od 
mieszkańców wyasygnowano 17.500,00 zł na zakup pojemników, w które będą wyposażane 
nieruchomości. 
Zwiększono o 3.000,00 kwoty przewidziane na wywóz odpadów pochodzących z dzikich wysypisk 
śmieci. 
Zwiększono o 20.000,00 kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej 
do oświetlenia dróg gminnych oraz o 11.500,00 zł na montaż lamp. 
Realizując wniosek sołectwa Wiktoryn zmniejszono o 500, 00 zł środki zaplanowane na 
zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców. 
Sołectwo Waganiec Osiedle złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia kwoty 500, 00 zł w ramach 
środków zaplanowanych na organizację imprez integracyjnych. 
W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy 
stadionie sportowym w Zbrachlinie" dokonano zmiany kwot poszczególnych paragrafów 
klasyfikacji budżetowej (660, 00 zł) oraz zmniejszono środki planowane na zrealizowanie zadania  
o 1.900,00 zł. 
Zwiększono o 1.200,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych  
w budynku socjalnym przy Orliku w Zbrachlinie oraz o 2.000,00 zł na zakup niezbędnych 
materiałów. Dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 500, 00 zł. 
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Zwiększono o 40.000,00 zł kwoty przeznaczone na realizację w II półroczu 2015 r. zadań z zakresu 
sportu. 
Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększono o 1.200,00 zł plan 
dochodów jak i wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej.  
   
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani skarbnik za przedstawione zmiany  
i otworzył dyskusję w tym punkcie. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że tutaj powraca ten błąd, który popełnił razem  
z przewodniczącym rady o braku informacji dla radnych, co do porządku obrad. Jest tu mowa  
o koszach na śmieci, wspomniała już o tym, Pani skarbnik też o tym czytała w zmianach 
budżetowych. Jednak zdaje sobie sprawę, że większość radnych takich informacji nie posiada. Tu 
przyznał swój błąd i przyznał rację wiceprzewodniczącej rady Pani Butlewskiej i uważa, ze każda 
sesję powinny poprzedzać wspólne posiedzenia stałych komisji Rady Gminy. Była pewna kwota 
zaoszczędzona z racji podwyżki, jaka powstała z tyt. podwyższenia za gospodarowanie odpadami od 
poszczególnych mieszkańców. Wpadł na pomysł, aby zrekompensować mieszkańcom te podwyżki, 
które zostały naniesione parę miesięcy temu dla rodzin, w których mieszka powyżej 5 osób, 
postanowił zakupić kosz na śmieci i wyposażyć taką rodzinę w taki dodatkowy kosz 240 l. Te 
rodziny do tej pory posiadały tylko jeden pojemnik 120 l.  
Dlatego na początek zakupił 300 pojemników, są to dobre kosze w dobrym stanie, firmy niemieckiej. 
Zostaną one przekazane na mocy porozumienia nieodpłatnie, zgodnie z przygotowanym 
regulaminem i dostarczone dla rodzin powyżej 5 osób. 
Myśli, że w przyszłym roku zostaną zakupione następne i przekazane zostaną do gospodarstw gdzie 
są 4 osoby. Oczywiście nie otrzymają tych koszy mieszkańcy, którzy nie płacą za śmieci, a jest ich 
wielu. Rozważa też możliwość taką, aby podmiotom gospodarczym też przekazać te pojemniki, ale 
jest to do uzgodnienia z radą gminy. 
 
Radna Ewa Pietrus – zaproponował, aby przy placach zabaw w sołectwach też były takie 
pojemniki, gdyż obecne są za małe.    
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu 
Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Butlewską 
i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych zmian budżetowych, o które wnosi wójt po 
stronie dochodów i wydatków budżetowych. 
 
Przewodnicząca komisji budżetu - poinformowała, że komisja budżetu zebrała się 2 dni przed sesją 
i zostały przedstawione zmiany do budżetu przez Panią skarbnik, jedynie jedna rzecz budziła 
wątpliwości komisji budżetu, to ta kwota 40 tys. zł dla GKS Sadownik – Waganiec, ale to już Pan 
wójt wyjaśnił. Jeszcze jedna kwota, która budzi wątpliwości komisji to środki finansowe na 
zwiększenie opłat za energię elektryczną, bo z tego, co pamięta miały być wydłużone godziny, jeśli 
chodzi o latarnie nie zostało to zrobione, a koszty są zwiększone. Poprosiła wójta gminy  
o wyjaśnienie tej kwestii. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że w dniu wczorajszym dyskutował z Panią skarbnik na ten 
temat i zagospodarowana została kwota ok. 100 tys. zł na cały rok. Na dzień dzisiejszy kwota  
70 tys. zł, jest zwiększona liczba kosztów związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, 
składa się z dwóch elementów, pierwszy to ten, o którym wiemy, czyli zwiększająca się 
infrastruktura oświetleniowa każde z sołectw, co roku z funduszu sołeckiego dokłada jakieś oprawy, 
jakieś systemy sterujące, co roku tego przybywa.  



str. 16 

 

Drugi czynnik, o którym dyskutował z Panią Skarbnik, to jest czynnik, którego tak do końca nie 
umie wytłumaczyć, ponieważ biorąc pod uwagę ta kwota wzrasta, ale należy mieć na uwadze to, ze 
zostały wymienione też niektóre liczniki ze zmiennych na czasowe, a to powinno przynieść 
oszczędności. Ponieważ liczniki zmienne palą się całą noc, i wyłączają podczas świtu, liczniki 
czasowe gaszą np. o godz. 12.00 zapałają rano o godz. 4.00. stąd jego sugestia do pani skarbnik, 
która miała odnaleźć firmę, która przygotowałaby gminie audyt z tych wydatków. 
Kiedyś to było tak – była Energetyka w Ciechocinku lub w Radziejowie i można to było wyjaśnić na 
miejscu, a teraz jest tak: Energa Operator, Energa Oświetlenie, Energa Obrót, Taurom, praktycznie 
wszystkie elementy są od innej firmy. Aby zebrać te wszystkie dokumenty w jedno i przeanalizować 
sobie z pracownikiem urzędu skąd wynikają te wzrosty cen to nie jest w stanie. Dlatego też 
najprawdopodobniej zleci to firmie zewnętrznej i będzie trzeba za to zapłacić. Będzie to zlecenie 
firmie zewnętrznej audytu wydatków na energię elektryczną, aby wyjaśnić te wzrosty energii.     
 
 Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował wójtowi gminy i przewodniczącej komisji 
budżetu za wypowiedź i w związku z braku zapytań zamknął dyskusję nad tym punktem i przeszedł 
do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w wersji 
zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” - głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr IV/40/2015 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Waganiec na 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Ad.8 
Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt porządku obrad tj. informacja o działalności 
Gminnego Klubu Sportowego za 2014 r.  
Otrzymał informację od władz Klubu, że kierownik, który miał być na sesji rozchorował się i niestety nie 
będzie przedstawiciela Klubu, jednak informację o działalności Klubu Sadownik Waganiec radni otrzymali  
w przesłanych materiałach – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

Jeżeli będą zapytania, to radny Zbigniew Czajkowski, został upoważniony przez władze Klubu, jako 
były członek Zarządu Klubu i udzieli stosownych informacji. 
  

Stwierdził, że rozpoczyna się blok informacji z działalności różnych instytucji gminnych, a także gminnych 
komisji statutowych. Zaproponował, aby nie odczytywać tych informacji, ponieważ otrzymali je radni  
w materiałach. Jednak jak będzie głos w dyskusji, aby autorzy sprawozdań dopowiedzieli, czy tez jak będą 
wątpliwości to proponuje w tej formie punkty rozpatrywać. 
Czy jest zgoda radnych, aby w tym trybie procedować kolejne punkty? 
 
Radni przyjęli propozycję przewodniczącego rady. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański– otworzył dyskusję i udzielił głosu radnemu Z.Czajkowskiemu. 
 
Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że jak został radnym to zrezygnował z członka 
Zarządu Klubu, w tej chwili w jego miejsce Prezesem ds. finansowych został wybrany Pan Jerzy 
Nowak i tą funkcje pełni obecnie. 
 
Wójt P.Kosik  – poinformował, że w najbliższą sobotę jest wybierany nowy Zarząd Klubu.  
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Radny Z. Czajkowski – stwierdził, że sezon piłkarski zaczyna się od jesieni ubr. do czerwca roku 
następnego „jesień – wiosna”. W tej chwili w poprzednią niedzielą było zakończenie sezonu 2014 – 
2015. Sadownik Waganiec może się pochwalić awansem do IV Ligii w tej chwili jest mistrzem 
grupy i awansował z I miejsca do IV Ligii. Dlatego uważa, że te obiecane 40 tys. zł, jak znajdą się 
IV Lidze będą niewystarczające, bo ten temat przerabiał kilka lat temu, kiedy Sadownik Waganiec 
był w IV Lidze i wiadomo, jakie były wtedy pieniądze potrzebne i jakie były problemy. To nie jest  
A klasa, czy V Liga, to dużo wyższe wydatki i tu rada gminy powinna to rozważyć. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za udzielona informację z uwagi na brak 
dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
Ad.9 
Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. informacja 
o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2014 r. Radni w materiałach przesłanych na 
obrady otrzymali tą informację – stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 
Powitał obecną na sali Panią Ewelinę Oźmina Kierownik Gminnej Biblioteki i otworzył dyskusję. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję, 
Stwierdził, że rada gminy przyjęła informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 
2014 r i podziękował Pani Kierownik za udział w sesji. 
  
Ad.10 
Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2014 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. informacja  
o działalności Zespołu Obsługi Szkół za 2014 rok, powitał obecna na sali Panię Mirosławę Centkowską p.o. 
Kierownika Zespołu Obsługi Szkół. 
Przedmiotową informację radni otrzymali razem z przesłanymi zawiadomieniami o sesji – stanowi 

ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
Otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji do przedstawionej informacji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusje i stwierdził, że rada gminy przyjęła 
przedmiotową informację oraz podziękował pani kierownik za udział w sesji. 
  
Ad.11 
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2014 r. 
Powitał obecną Panią Elżbietę Rolirad Kierownik GOPS. 
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2014 r. – stanowi załącznik 

Nr 8 do protokołu. 
 
Otworzył dyskusję. 
Brak dyskusji. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że nie było chętnych do dyskusji zamknął 
dyskusję w tym punkcie stwierdzając, że rada gminy przyjęła przedmiotową informację  
i podziękował Pani kierownik za przybycie i udział w sesji. 
 
Ad.12 
Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowa za 2014 r.  
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący informacji o Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowa za 2014 r. i Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2014 r. Poinformował, że jest obecna Pani Marta Ziółkowska Pełnomocnik ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w materiałach radni otrzymali przedmiotową informację, 
jeżeli są pytania do Pani pełnomocnik, to otwiera dyskusję w tym punkcie.  
Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowa za 2014 r. 
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.– stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Radny Z.Czajkowski – stwierdził, że obecni na sali myślą, że jest tu wszystko tak wiadome, gdyż nie ma 
przy tych punktach dyskusji. Jednak radni zapoznali się z tymi materiałami również na posiedzeniach komisji. 
Jeżeli chodzi o ten punkt, to jako Przewodniczący Komisji Oświaty, informuje, że odbyło się posiedzenie 
komisji na ten temat i w planie pracy komisji oświaty również jest punkt dot. sprawozdania GKRPAiPS.  
Takie spotkanie się odbyło Pani Pełnomocnik była na tym spotkaniu i przedstawiła informacje, były pytania.  
I tutaj może powiedzieć i zaproponować, aby rada gminy przyjęła to sprawozdanie. Wydatkowanie środków 
finansowych było szczegółowo przedstawione do protokołu komisji zostało dołączone sprawozdanie, jeżeli 
radni chcę się z nim zapoznać to odsyła do protokołu komisji oświaty.  
 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję, stwierdził, że rada gminy przyjęła 
sprawozdanie i podziękował Pani Pełnomocnik GKRPA i PS. 
 
Ad.13 
Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący informacji z pracy Rady Gminy 
Waganiec VII kadencji za 2014 r. Poinformował, że przedmiotową informację radni otrzymali w 
przesłanych materiałach - stanowi ona załącznik Nr 10 do protokołu. 

Stwierdził, że protokołu z sesji oraz stałych komisji Rady Gminy, tak i wnioski radnych i stałych 
komisji Rady Gminy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec w zakładce 
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.waganiec.biuletyn.net 
 
Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję stwierdzając, że przedmiotowa informacja 
została przyjęta.  
 
Ad.14 
Informacja z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2014 r. przedmiotowe informację 
radni otrzymali w przesłanych materiałach – stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu przewodniczących komisji a w związku  
z nieobecnością przewodniczącego komisji rewizyjnej zastępcę Panią Agnieszkę Łopatowską. 
 
Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej A.Łoptowska – poinformował, że nie wnosi nic więcej 
do przedstawionej informacji. 
  
Przewodnicząca komisji budżetowej P.Butlewska – stwierdziła, że zgodnie z przedstawioną 
informacją nie wnosi innych uwag. 
   
Przewodniczący komisji oświaty Z.Czajkowski – poinformował, że w skład komisji został 
powołany jesienią 27 listopada 2014 r. na pierwszej sesji Rady Gminy i ta informacja jest tylko za 
ten okres, czyli dwa posiedzenia komisji. Jednak analizował protokoły z VI kadencji komisji 
oświaty, także zgodnie z przyjętym planem pracy komisja poprzedniej kadencji również pracowała  
i wykonała ten plan zamierzony. 
 
Przewodniczący komisji rolnictwa J.Budny – poinformował, że nie wnosi nic więcej jak w 
przedstawionej informacji. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – zamknął dyskusje i stwierdził, ze rada gminy przyjęła 
przedstawione informacje stałych komisji i na wniosek radnych zarządził 15 min przerwę 
(godz.1440). 
 
Ad.16 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. 
oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 
Waganiec absolutorium za 2014 rok. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – po przerwie wznowił obrady (godz.1305) i otworzył 
następny punkt porządku obrad tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Waganiec za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 rok, 
udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok: 
a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2014 r. 
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2014 r. 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Waganiec za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 r.    
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 r. 
 
Poinformował, że radni otrzymali w materiałach projekt uchwały, wniosek i opinię Komisji 
Rewizyjnej oraz uchwały RIO.  
Następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy, Piotrowi Kosik zgodnie z podpunktem „a” wystąpienie 
Wójta dot. realizacji budżetu w 2014 r. 
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Wójt Gminy Piotr Kosik – przedstawił informację dot. realizacji budżetu w 2014 r., wykonanie 
budżetu Gminy Waganiec w 2014 r. przedstawiało się następująco: 
Dochody – na planowane 15.356.320,16 zł osiągnięto 15.189.049,42 zł, co stanowi 98,9 % planu 
rocznego, z czego dochody bieżące stanowiły 92,4 %, a majątkowe 7,6 %.  
Wydatki - na planowane 15.017.325,53 zł zrealizowano 14.178.436,94 zł, co stanowi 94,4 % planu 
rocznego.  
W wyniku działalności finansowej za 2014 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.010.612,48 zł, przy 
planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości 338.994,63 zł. Wypracowano tym samym tak zwane 
wolne środki w kwocie 671.617,85 zł, które zostaną przeznaczone w roku 2015 na spłatę 
zaciągniętych w latach poprzednich pożyczkach na realizację zadań inwestycyjnych.  
Do spłaty w 2015 roku pozostaje kwota 775.000,00 zł, stąd brakujące 103.382,15 zł pokryto 
zaplanowaną na rok bieżący nadwyżką budżetową.  
W ramach wydatków kwotę 1.530.860,65 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. 
Wykonano: termomodernizację budynku komunalnego w Zbrachlinie 5, termomodernizację 
budynków szkół w Niszczewach i Brudnowie oraz dokończenie szkoły w Zbrachlinie, zakupiono 
sprzęt do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej (agregat 
prądotwórczy, samochód osobowo-ciężarowy, ciągnik rolniczy, wóz asenizacyjny, beczkowóz  
i 5 zbiorników stacjonarnych, wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji), 
wybudowano pomieszczenia gospodarcze przy budynku komunalnym w Plebance, plac zabaw wraz 
z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Plebance oraz place zabaw w Sierzchowie, 
Niszczewach i Wagańcu, wybudowano chodnik w Zbrachlinie, ogrodzono boisko w Brudnowie, 
doposażono w urządzenia siłownię zewnętrzną w Wagańcu, wybudowano linie oświetleniowe  
w Zbrachlinie i Nowym Zbrachlinie oraz zamontowano lampy solarne w m. Wólne, Michalin, 
Wójtówka i Józefowo, nasadzono drzewa i krzewy przy boisku sportowym w Zbrachlinie, 
wybudowano odcinki sieci wodociągowej w m. Śliwkowo i Wiktoryn, wykonano dokumentację na 
budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w m. Wójtówka i Nowy Zbrachlin oraz na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków (zadania realizowane w 2015 roku). 
Nakłady finansowe na zadania, których realizacja została zakończona w 2014 roku zostały przyjęte 
na majątek gminy. Majątek zwiększył się o 1.303.594,27 zł i na koniec roku ubiegłego wynosił 
34.831.820,33 zł.  
Zadania dotyczące termomodernizacji oraz budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni 
ścieków zostały w 75 % sfinansowane z tzw. funduszu drzewkowego. Z budżetu Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku ubiegłym wpłynęła kwota 910.121,95 zł. 
Część z powyższych zadań realizowana była w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydano w tej formie 
łącznie 262.743,43 zł. Złożono wniosek o zwrot 30 % poniesionych wydatków (78.823 zł).  
Oprócz zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano również: dostawę 
kruszywa wraz z kosztami wynajęcia sprzętu do wyrównania dróg, montaż opraw oświetlenia 
ulicznego, imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectw. 
Zdecydowana większość zadań nałożonych uchwałami Rady Gminy była bezpośrednio realizowana 
przez Wójta Gminy.  
Oprócz zadań wspomnianych powyżej również: dbano o utrzymanie w sprawności sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie dróg gminnych, obiektów komunalnych, łożono na 
utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniano sprawne funkcjonowanie 
administracji samorządowej.  
Zadania z zakresu oświaty realizował w imieniu Wójta Zespół Obsługi Szkół oraz dyrektorzy 
poszczególnych placówek oświatowych.  
Zadania z zakresu pomocy społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Gminną osobą prawną, jaką jest Biblioteka Publiczna kieruje Kierownik.  
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Z budżetu gminy na podstawie stosownych porozumień/umów sfinansowano zadania realizowane 
przez inne jednostki samorządu terytorialnego, ale wykonane na rzecz naszych mieszkańców: dowóz 
osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim, współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  
Zlecono ponadto realizację zadań własnych gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych 
tj.: stowarzyszeniu kultury fizycznej – Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” – zadania  
w zakresie sportu, fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”- 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Tendencję rosnącą wykazują tzw. należności wymagalne (zaległości). W stosunku do 31 grudnia 
2013 r. wzrosły o 4.167,15 zł i wynoszą na koniec 2014 roku 1.390.279,86 zł. Nie przynoszą 
większego efektu podejmowane czynności (upomnienia, wezwania do zapłaty, skierowanie do 
egzekucji, wpis do Krajowego Rejestru Długów czy wpisy na hipotekę przymusową).  
W roku 2014 spłacono pożyczki na łączną kwotę 775.000,00 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na 
budowę kanalizacji sanitarnej oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin 
wyniosły 1.895.568,78 zł. Termin spłaty przypada na lata 2015-2017. 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Waganiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, (których 
termin zapłaty upłynął), nie udzielano również poręczeń ani gwarancji. 
  

W powyższej informacji zaakcentowano najistotniejsze fakty mające wpływ na stopień 
realizacji budżetu ubiegłorocznego. Więcej informacji zostało przedstawione radnym  
w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy” wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz 
sprawozdaniach finansowych. Wszystkie te materiały były analizowane na posiedzeniach 
poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.  
 
Przewodniczący Rady J.Różański – podziękował wójtowi gminy za przedstawioną informację 
dotyczącą realizacji budżetu w 2014 r.  
 
Przewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że przechodzi do następnego podpunktem „b” tj. 
przedstawienie radnym opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
 
Następnie odczytał uchwałę Nr 1/S/2015 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 
rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – kserokopia uchwały 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 
Przewodniczący – Halina Strzelecka Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy; członkowie: Elżbieta 
Osińska i Jan Sieklucki Członkowie Kolegium RIO w Bydgoszczy – zaopiniował pozytywnie 
przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Podpisała Przewodnicząca 
Składu Orzekającego Halina Strzelecka. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – w dalszej części porządku obrad otworzył podpunkt „c” 
porządku obrad tj. zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu. 
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W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Radosława 
Zwierzchowskiego poprosił o zabranie głosu Zastępcę Przewodniczącego Panią Agnieszkę 
Łopatowską i przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy 
Waganiec za 2014 r.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Agnieszka Łopatowska – przedstawiła opinię 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. – 
stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu. 

Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna i Komisja występuje z wnioskiem do Rady Gminy  
o udzielenie absolutorium Wójtowi, podpisali Radosław Zwierzchowski – Przewodniczący Komisji, 
Agnieszka Łopatowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jadwiga Czekała – Członek Komisji, 
Jarosław Budny – Członek Komisji. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – podziękował przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za 
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu przez Wójta za rok ubiegły. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – w dalszej części analizowanego punktu 16 przeszedł do 
podpunkt „d”, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.  
Przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec z dnia 27 maja 2015 roku  
w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2014 rok – stanowi ona 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok oraz wnosi do 
Rady Gminy o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 
rok. Podpisał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Zwierzchowski. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – przeszedł do podpunktu „e” i przedstawił Uchwałę  
Nr 12/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
za 2014 r. - kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 
Przewodnicząca – Halina Strzelecka; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki: uchwalił, że 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2014 
rok jest zasadny i zgodny z prawem. Podpisała Przewodnicząca Składu Orzekającego Halina 
Strzelecka. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – przeszedł do następnego podpunktu „f” tj. wystąpienie 
przedstawicieli Komisji Stałych Rady Gminy.  
Udzielił głosu przedstawicielom Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy 
za 2014 r.  
 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że w związku z tym, że jest brak chętnych do 
zabrania głosu, w tym punkcie wystąpienia, przeszedł do kolejnego podpunktu „g” tj. dyskusja 
dotycząca realizacji budżetu gminy w 2014 r. 
 
Radny Zbigniew Czajkowski poprosił o udzielenie głosu, jako Przewodniczącemu Komisji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
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Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Zbigniewowi Czajkowskiemu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Z.Czajkowski – poinformował, że jego zdaniem jest to ocena 
jakby dwuwładzy, bo tak naprawdę nowemu Panu Wójtowi to jeden miesiąc tego rządzenia tylko 
przypadł, to jest ocena rządów Pana Piotra Marciniak Wójta VI kadencji i obecnego Wójta VII 
kadencji Piotra Kosik za 1 miesiąc. 
Stwierdził, że tutaj pozytywnie wszystko wypadło, ponieważ opinia jest dobra.  
Komisja Oświaty, której jest przewodniczącym również spotkała się i uzyskała stosowne 
wyjaśnienia udzielone przez Wójta P. Kosik i Skarbnika D.Roszko, przeanalizowano wykonanie 
budżetu, a w szczególności ta opinia Komisji Oświaty jest pozytywna. 
  
Przewodniczący Rady J.Różański – poprosił radnych o zabranie głosu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusję 
poinformował, że jest to specyficzna sytuacja, ponieważ, kto inny realizował budżet, a w związku  
z wyborami, jakie miały miejsce jesienią 2014 r. zmienił się Wójt i absolutorium otrzyma lub nie od 
Rady Gminy nowy Wójt. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem przeszedł do następnego podpunktu „h” i przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec 
za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 r. – stanowi on załącznik nr 16 do 

protokołu. 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr IV/41/2015 w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec oraz sprawozdania 
finansowego Gminy Waganiec za 2014 r. – stanowi ona załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 
r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – realizując przyjęty porządek obrad, przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok - stanowi on 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad przedstawioną uchwałą w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – w głosowaniu jawnym jednogłośnie (14 głosów „za” 
głosów „przeciw” i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr IV/42/2015 w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok – stanowi ona załącznik  

Nr 19 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec udzieliła absolutorium 
Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok w głosowaniu jawnym  
i uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. 
Następnie pogratulował Wójtowi Gminy Panu Piotrowi Kosik uzyskania absolutorium. 
 
Wójt Gminy Piotr Kosik  – podziękował po części w swoim imieniu i po części swojego 
poprzednika Pana Piotra Marciniak, gdyż było to głosowanie za udzieleniem absolutorium za 2014 
rok. Sprawował w tym okresie swoje rządy, jako radny, i przez 1 miesiąc czasu pełnił funkcję Wójta 
Gminy Waganiec. Mimo to jest mu niezmiernie miło uzyskać taki wynik jednogłośny. Ma nadzieje, 
że współpraca będzie się układać coraz lepiej, bo widać po dyskusji, jaka miała miejsce na początku 
sesji, że jeszcze nie wszystkie sprawy są do końca uregulowane.  
Jest do dyspozycji radnych, sołtysów, mieszkańców gminy i prosi o wnoszenie uwag, wnoszenie 
zastrzeżeń merytorycznych lub nie merytorycznych, Jest po to, aby wypełniać wolę mieszkańców,  
a nie odwrotnie. Jeśli były w międzyczasie jakieś niesnaski, bądź niedomówienia to za nie 
przeprasza i jeszcze raz podziękował za udzielone absolutorium. 
 
Ad.17 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, w materiałach radni otrzymali projekt 
uchwały następnie odczytał projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Otworzył dyskusje. 
Radni nie podjęli dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji nad projektem uchwały 
zamknął dyskusję w tym punkcie i zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wersji 
zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za”, głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr IV/43/2015 w sprawie ustalenia inkasentów 
oraz wynagrodzenia za inkaso – stanowi ona załącznik Nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę  
w wersji zaproponowanej. 
 
Ad.18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 25,70 
m2 z przynależną piwnicą, położonego w Wagańcu przy ul. Wspólnej 1. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 25, 70 m2 z przynależną 
piwnicą, położonego w Wagańcu przy ul. Wspólnej 1. 
Poprosił o wgląd do materiałów, jakie radni otrzymali w przesłanych zawiadomieniach o sesji,  
i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 22 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały i udzielił głosu wójtowi gminy. 
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Wójt P.Kosik  – poinformował, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego, jest to 
tzw. kawalerka należąca do zasobu majątku gminy, która umiejscowiona jest przy pierwszym 
budynku jak się wjeżdża na osiedle w Wagańcu (SHRO) po lewej stronie, to jest tzw. hotelowiec, 
który kiedyś służył, jako miejsce przystankowe osób, które odbywały staże w pobliskim 
gospodarstwie rolnym. Potem zostało przejęte na majątek Wspólnoty, zostały wydzielone z niego 
mieszkania, ale niektóre z nich należały jeszcze do majątku gminy Waganiec.  
Jeszcze jakiś czas temu ten lokal zajmowała rodzina wieloosobowa po pewnych czasie mama 
zmarła, ojciec nadużywał alkoholu a obecnie zamieszkuje w Plebance. Rodzeństwo się 
wyprowadziło został tylko jeden lokator, którego też los nie obdarzył zbyt chojnie, ponieważ uległ 
wypadkowi, został pozbawiony sprawności w lewej ręce. Zadłużenie tego lokalu z roku na rok 
wzrastało, kiedy objął je urząd, to zadłużenie za ten lokal wynosiło 25 tys. zł plus odsetki,  
a należność główna wynosiła 15.627,77 zł.  Sąsiadem tego lokalu był ówczesny radny Pan Jerzy 
Nowak, często alarmował poprzednim władzom, że jest problem z tymi lokatorami, ponieważ 
pojawiły się narkotyki, alkohol, była policja wzywana. Wiecznie to mieszkanie było otwarte, i jest  
w bardzo opłakanym stanie sam był je zobaczyć. Wówczas wezwał na rozmowę tego ostatniego 
lokatora mieszkającego w tym mieszkaniu, co dalej myśli o swoim zadłużeniu zrobić. Zadeklarował 
on wówczas, że on nie jest w stanie zapłacić za to zadłużenie i że prawdopodobnie nie będzie za 
mieszkanie płacił, bo nie jest w stanie.  
Podczas rozmowy uświadomił mu, że jeśli nie podejmie jakichkolwiek działań zmierzających do 
uregulowania tej należności, to ten dług będzie się za nim ciągnął i powiększał dopóki nie spłaci 
należności. Nadal deklarował chęć współpracy, ale nie mógł znaleźć środka na pokrycie należności. 
Po rozmowach doszli do rozwiązania, aby przeprowadził się do ojca, aby wspólnie z nim prowadził 
gospodarstwo domowe, kolator porozumiał się z ojcem. 
Zaproponował takie rozwiązanie temu najemcy, gdyż gmina nie może wysiedlić nie zapewniając 
miejsca zastępczego innego lokalu mieszkalnego z tego względu, że nie mógł się go pozbyć z tego 
lokalu, ale dowiedział się, że ma ojca w Plebance i mieszka on sam. 
Wystosował taką propozycję, że jeżeli zrzeknie się z praw do zajmowania lokalu, jeżeli nie będzie 
do Urzędu Gminy wnosić roszczeń z tego tytułu i jak odpowiednie deklaracje porozumienia zostaną 
podpisane, to jest mu w stanie umorzyć ten dług ok. 15 tys. zł na rzecz tego, że odzyska się 
mieszkanie na rzecz gminy. Zgodził się na to rozwiązanie.  
Z tego, co się zorientował wstępnie to taki lokal w takim stanie wynosi ok. 40 tys. zł. Ale teraz 
przynajmniej gmina ma lokal i tu od Wysokiej Rady zależy, co dalej, jako wójt zaproponował 
sprzedaż tego lokalu. Uzasadnił, to tym, że jest zaawansowany projekt adaptacji budynku  
w Arianach gdzie ma być zagospodarowane 12 mieszkań. Można tą kwotę przeznaczyć do adaptacji 
tych mieszkań, czy też na inny cel. Druga możliwość jest taka, że można to mieszkanie pozostawić  
i przeznaczyć na mieszkania komunalne, z tym, że aby wprowadzić tam kogokolwiek to wymagany 
jest generalny remont, tam nic nie ma.  
Poinformował, że już kilka osób zgłosiło zainteresowanie chęcią zakupu tego mieszkania. 
Oczywiście sprzedaż nieruchomości odbywa się w procesie przetargu nieograniczonego. Jaka to 
będzie kwota, to nie wiadomo musi sporządzić rzeczoznawca operat szacunkowy. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu radnemu Z.Czajkowskiemu. 
 
Radny Z.Czajkowski – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zbycia majątku, zwraca się  
z zapytaniem, jaka jest opinia komisji rewizyjnej w tej sprawie i oczywiście komisji budżetu, czy 
zajmowały się tą sprawą?     
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że z tego, co wie, to ten projekt uchwały nie 
był analizowany przez wspomniane komisje. 
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Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że znowu wraca sprawa wspólnych komisji, znowu chodzi o 
mienie gminne. W tym przypadku jest inna sytuacja, bo chodzi tu o sprzedaż. Podał propozycję, aby 
może radni udali się do tego mieszkania osobiście i zobaczyli, w jakim jest stanie. Rozumie to, że 
jest dyskusja zawsze przed projektem uchwały i to rozumie i jest tu szczegółowo omawiana spawa 
gdyż jest bardziej problemowa. Tu pracownik przyszedł do niego, co będzie z tym mieszkaniem  
i dlatego zostało to ujęte w porządku obrad.  
Jeżeli radni potrzebują kilka minut przerwy na zastanowienie, to uważa, że to jest dobry pomysł i to 
jest tylko jego opinia, gdyż nie chce, aby to było źle odebrane. Temat został podjęty można to 
pozostawić i później podjęć decyzję. 
 
Radny M.Kołowrocki  – stwierdził, ze komisje się nie zapoznały z tym tematem wcześniej, jednak 
uważa, ze nie ma co szukać tu winnego, kto był za to odpowiedzialny tylko należy podjąć decyzję za 
sprzedażą tego lokalu, bo jeżeli wyremontować i wynająć może się powtórzyć taka sytuacja jak teraz 
ze znów ktoś nie będzie płacił. Jego zdanie jest takie, aby się tego pozbyć a pozyskaną kwotę ze 
sprzedaży przeznaczyć na adaptację tych mieszkań komunalnych. 
   
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że radni nie podjęli dalszej dyskusji 
zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” - głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr IV/44/2015 w sprawie w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 25,70 m2 z przynależną piwnicą, położonego  
w Wagańcu przy ul. Wspólnej 1 – stanowi ona załącznik Nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła uchwałę w wersji 
zaproponowanej. 
 
Ad.19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
przedmiotowej umowy. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej  
w Sierzchowie na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej 
umowy, następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 24 do 

protokołu. 

Otworzył dyskusję. 
 
Radny Z.Czajkowski – poinformował, że nie ma radcy prawnego na obradach, jednak ma pytanie, 
– jeżeli to wydzierżawienie jest powyżej 3 lat, to czy rada gminy ma takie prawo, że 
bezprzetargowo? 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że generalnie pomysł był taki, aby wydzierżawić na okres do  
3 lat, gdzie wójt nie będzie musiał pytać radnych o zgodę. Był przeciwny takiemu rozwiązaniu, mógł 
to zrobić i powiadomić później radę jednak to było wskazanie pewnej z możliwości przez radcę 
prawnego, ponieważ on musi możliwości przedstawić, jakie są do skorzystania. Jak najbardziej jest 
to zgodne z prawem i uchwała może być podjęta w takiej formie. 
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Brak dyskusji ze strony radnych.  
Przewodniczący Rady J. Różański – z uwagi na brak zapytań zamknął dyskusje i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w wersji zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 11 głosach „za” – 1 głosem „przeciw”,  
i 2 głosami „wstrzymującymi” podj ęła uchwałę Nr IV/45/2015 w sprawie w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie na czas 
nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy – stanowi 

ona załącznik Nr 25 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę, na 
wniosek radnych zarządził 10 min. przerwę (godz. 1410) 
 
Ad.20 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na 
rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady (godz. 1420) i otworzył punkt 
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  
z przeznaczeniem na drogę gminną, jest to cykl uchwał dotyczących przejęcia dróg na wniosek 
mieszkańców w miejscowości Ariany i na następny punkt porządku obrad dotyczy drogi w Brudnowie.  
Przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 26 do protokołu. 
 
Następnie poinformował, że komisja rewizyjna i komisja budżetowa zajmowały się tym tematem, 
poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Radosława Zwierzchowskiego  
o przedstawienie stanowiska komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Zwierzchowski – poinformował, że na posiedzeniu 
komisji w dniu 22 kwietnia br. dokonano wizytacji drogi w Brudnowie, która powstała na działce Pana 
Kołowrockiego w wyniku sprzedaży działek budowlanych. Pan Kołowrocki wystąpił z wnioskiem do Rady 
Gminy o przejęcie nieodpłatnie tej drogi na rzecz gminy.  
Komisja stwierdza, że droga jest jak najbardziej przejezdna i nie widzi potrzeby przejmowania tej drogi na 
rzecz Gminy. 
W dalszej części tej wizytacji komisja udała się do miejscowości Ariany, wniosek Pana Bzdręgowskiego  
o przejęcie drogi przez gminę, komisja stwierdziła, że droga ta jest w miarę w dobrym stanie w porównaniu 
do innych dróg i jest przeciwna przejmowaniu tej drogi przez Gminę.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Butlewską o przedstawienie 
stanowiska komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu P.Smykowska – poinformował, że komisja na posiedzeniu w 
dniu 23.06.2017 r. dokonała wizji lokalnej drogi wskazanej przez p. Kołowrockiego do przejęcia jej 
przez gminę – członkowie komisji uznali, że można tą drogę przejąć, ale do granicy zabudowań tj. 
od wjazdu przy szkole do kończących się zabudowań. 
 
Dokonano także wizji lokalnej drogi wskazanej przez p. Bzdręgowskiego do przejęcia przez gminę - 
członkowie komisji uznali, iż można tą drogę również przejąć, ale do granicy zabudowań tj. od 
wjazdu z drogi powiatowej w Arianach do zabudowań. 
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Radny M.Kołorocki – poinformował, że cieszy się z decyzji komisji budżetu i porządku, gdyż jego 
zdaniem jest tu troszeczkę złe myślenie, dlatego chcą przejąć pół, czy 1/3 drogi w Arianach, to 
trzeba wziąć geodetę i to podzielić. Tak samo w Brudnowie i też trzeba by było wziąć geodetę i to 
rozdzielić, następnie rozdał mapkę z naniesioną drogą w Brudnowie.  
 
Pani Marta Tomaszewska sołtys Kaźmierzyna – również rozdała mapkę z ujętą drogą  
w Arianach.  
 
Radny Z.Czajkowski – stwierdził, że przejęcie na stan to jest rzecz nieunikniona, jeżeli chodzi  
o drogi na terenie gminy, aby były one przejęte na stan mienia komunalnego. I dzięki temu powstały 
osiedla we Włocławku i były tam odpłatnie przejmowane działki, a tu jest nieodpłatnie 
wnioskodawcy chcą przekazać, to uważa, ze należy je przejąć. I dla niego jest niezrozumiała 
decyzja, że cząstkowo jest propozycja przejęcia. Był z komisją oświaty na wizytacji w szkole  
w Brudnowie i komisja podjechała również na tą drogę i może stwierdzić, ze tam powstało małe 
osiedle już.    
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tu próbuje zrozumieć rozważania radnych, gdyż to się 
wiąże z wydatkami. Nie mniej jednak powinno obecnym na Sali zależeć na stworzeniu 
odpowiednich warunków dla mieszkańców. Jest coraz więcej domków jednorodzinnych, jest coraz 
więcej mieszkańców na terenie gminy, i więcej podatków i powinno stwarzać się warunki, aby ich 
przyciągać. 
Z drugie strony rozumie skąd pomysły przejęcia części takich nieruchomości, to się wiąże  
z kosztami niemniej jest to sprawa newralgiczna i na pewno będzie powracała nie chodzi tu tylko  
o dzisiejszą sesję, ale o kolejną, jeśli nie podejmie rada gminy w dniu dzisiejszym tych uchwał, to 
temat będzie wracał na następnych sesjach i te wnioski będą wracały. Trudno jest podjąć taką 
decyzję i rozumie tych, co są „za” i tych, co są „przeciw”, jest to sprawa rozwojowa i będzie wracała 
na obrady. 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – przypomniała, że w jej miejscowości też są takie 
dwie drogi i wnioski zostały również złożone, ale o nich nie ma mowy na tej sesji, dlaczego? 
Omawiane drogi w dniu dzisiejszym są utwardzone, natomiast w Nowym Zbrachlinie na tych 
drogach są dziury nawet piasku nie nawieziono, mieszkańcy przychodzą i proszą o pomoc przy 
opadach deszczu nie można tam wjechać. Tam się mieszkańcy budują, jeden już zamieszkał. Działki 
Pani Renaty Majchrzak zostały wszystkie sprzedane tam teraz jest podłączona kanalizacja i te prace 
spowodowały jeszcze pogorszenie tej drogi. Zwróciła się do wójta i radnych, aby zrobili coś z tą 
drogą, aby ją przejęli i utwardzili. A tu słyszy się na tej sali tylko Brudnowo, ta droga jest 
utwardzona jest to dobra droga i uważa, że należy zadbać o wszystkie drogi.  
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, ze należy przyjąć szablon, że jest gmina w stanie przejąć, ale 
jeżeli jest ona przygotowana, chociaż wstępnie utwardzona. Jeżeli właściciel poniósł koszty 
związane z jej eksploatacją.      
Nie wyobraża sobie sytuacji jakby została przyjęta jedna droga, a druga nie. Bo jeżeli są dwie drogi 
to należy traktować je w sposób równy. Wie, że te drogi są, w jakiej części utwardzone, rozumie 
tych mieszkańców, ale rozumie tez postulat Pani sołtys Nowego Zbrachlina.    
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że są dobre argumenty „za” i są też dobre 
argumenty „przeciw”, wiadomo, że kolejnych wniosków o przejęcie dróg przybędzie, i przybywa 
tak jak Pani sołtys wspomniała. I na tych wnioskach się nie skończy, gdyż się słyszy o kolejnych 
drogach. Oczywiście wiąże się to z utrzymaniem tych dróg z ich remontami.  
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Należy liczyć się z tym, że wcześniej czy później Ci mieszkańcy, którzy się tam pobudowali 
wystąpią żeby gmina zrobiła drogę, dywanik asfaltowy, chodniki, i oczywiście odśnieżała. I tu 
należy się liczyć, że to będzie się wiązało z kosztami dla gminy. Natomiast jest w tej chwili też 
sporo dróg gminnych, gdzie mieszkańcy wnioskuję praktycznie nie ma dnia, żeby nie było takich 
zgłoszeń i naprawę dróg, skoszenie trawy na poboczach, wycięcia krzewów itp. jest to na pewno 
duży problem i nie jest łatwo tutaj decyzję podjąć z uwagi na brak środków finansowych.  
 
Radny M.Kołowrocki  – poinformował, że szanując czas radnych, nie chciałby przedłużać. Jednak 
odpowie Pani sołtys, ze zarówno on jak i tutaj Pan Bzdręgowski ponieśli koszty i to nie małe, aby 
doprowadzić te drogi do stanu takiego, że one są gotowe do położenia dywanika. Drogi zostały 
zrobione tak, że zdaje sobie sprawę, że przejęcie działki drogi na gminna drogę to są pewne koszty 
tutaj na dzień dzisiejszy gmina nie będzie kosztów ponosić. Tutaj jest mowa o innych drogach, ale 
przecież też tym ludziom będzie trzeba pomóc. Powracając do porządku obrad i do drogi w Arianach 
proponuje głosować za jej przejęciem. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że zdanie komisji rewizyjnej jest inne jak 
widać to głosy są podzielone.  
 
Radny Marcin Misiuak  – zaproponował, aby zrobić jakiś plan przejmowania tych dróg lub też 
stopniowo je przejmować zgodnie ze złożonymi wnioskami. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że jest taka obawa, że jakby przejąć te drogi  
w dniu dzisiejszym, to zaraz wpłyną następne wnioski, i będą pretensje, że jednym mieszkańcom się 
przyjmuje a innym nie, że radni mają swoje interesy. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – z uwagi na brak zapytań zamknął dyskusje i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę 
gminną w wersji zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 9 głosach „za” i 4 głosach „przeciw”,  
oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podj ęła uchwałę Nr IV/46/2015 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego 
zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną – stanowi ona załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę  
w wersji zaproponowanej. 
 
Ad.21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na 
rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt porządku obrad, o który został poszerzony ten 
porządek tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę 
gminną, poinformował, że przed obradami radni otrzymali ten projekt uchwały następnie przedstawił 
projekt procedowanej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 28 do protokołu. 
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Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
Radny M.Kołowrocki – poprosił o wyłączenie z głosowania. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – z uwagi na brak zapytań zamknął dyskusje i poinformował, 
że w związku z tym, iż to dotyczy interesu prawnego radnego Mieczysława Kopłowrockiego – 
dlatego radny nie będzie brał udziału w głosowaniu, następne poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w wersji zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych (z wyłączeniem radnego M.Kołowrockiego z głosowania) 
– głosowało 13 radnych - 9 głosach „za” i 1 głosem „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymuj ącym” 
podjęła uchwałę Nr IV/47/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  
z przeznaczeniem na drogę gminną – stanowi ona załącznik Nr 29 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad.22 
Interpelacje radnych i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, iż padały głosy, aby 
zwoływać komisje, żeby zwoływać wspólne komisje Rady Gminy oczywiście nie widzi tu żadnego 
problemu, i musi tu być jedna osoba, która wyznaczy termin niezależnie od tego czy będzie radnym 
pasowało, czy też nie bo były przykłady, że jak były zwoływane wspólne komisje przy sprawach 
podatkowych, to były różne terminy podawane przez radnych, gdyż nie pasowało wówczas przez 2-3 
dni były uzgodnienia, aby wspólny termin ustalić, żeby wszystkim pasowało. Poinformował, że 
będzie podany jeden termin i wówczas, kiedy będzie pasowało, czy nie to trudno, będą musieli radni 
się dopasować. Były by to spotkania w zależności od potrzeb. 
 
Radny M.Kołowrocki – potwierdził wypowiedź przewodniczącego rady należy ustalić termin jeden 
konkretny i radni się przystosują, wtorek jest w Urzędzie Gminy dłuższym dniem pracy. 
 
Radny Z.Czajkowski – stwierdził, że odradza wspólne posiedzenia komisji nikt tego nie praktykuje w innych 
gminach, uważa, że jest wtedy wielki bałagan, każda komisja ma swój plan pracy, zwrócił się do 
przewodniczącego, aby to koordynował, zlecał komisjom pod opinie tematy, aby każda komisja oddzielnie 
opiniowała. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że na pewno technicznie radni dojdą do 
porozumienia. 
 
Radna A.Łopatowska – poinformowała, że komisje mają plan pracy i mogą się spotykać, ale wspólne 
posiedzenia przed sesją powinny być, jest wiele spraw na sesję, które należy wspólnie omówić. 
 
Radny M.Kołowrocki – podziękowała za decyzję w sprawie przejęcia drogi, następne poinformował, że 
chciałby krótko wyjaśnić jedną kwestią, która została poruszona, i jak była komisja budżetu w Brudnowie, to 
padł zarzut, ze droga asfaltowa w Brudnowie, która była zrobiona 4 lata temu, że była tam niesłusznie 
zrobiona, i słyszał to już nie raz, dlatego chciałby przedstawić jak to było. 
Przypomniał, że 12 lat temu droga w Wiktorynie i Brudnowie miała być wybudowana. W związku z tym, że 
wtedy była duża podwyżka dla nauczycieli, nie było na to w budżecie gminy pieniędzy, to wójt postanowił 
pieniądze przeznaczone z budowy tej drogi w Brudnowie i za zgoda rady gminy przeznaczyć na podwyżki.  
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Tak postąpiły dwie gminy jak: gmina Waganiec i gmina Aleksandrów Kuj. i wówczas nie otrzymały  
z budżety państwa zwrotu tych pieniędzy.  
Mieszkańcy nie byli zadowoleni z tego tytułu i naciskali na wójta, aby tą drogę pobudował i tak się stało, że 
ona w końcu została pobudowana po długich perypetiach. 
 
Wywiązała się burzliwa dyskusja na sali. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o spokój na sali i ponownie udzielił głosu radnemu 
M.Kołowrockiemu.  
 
Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że w tej radzie powstały dwa obozy i słyszy się ciągle Brudnowo  
i Brudnowo i jakieś zarzuty w tym temacie i przeszkadzanie w wypowiedzi. Pracuje w tej radzie najwięcej,  
w dniu jutrzejszym ma spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w sprawie lewoskrętów na drodze krajowej Nr 91 w Konstantynowie i Siutkowie. Próbuje to swoimi 
ścieżkami robić. A tu każdy, bo „Brudnowo”. Załatwił ziemię z kretowin na teren gminy, kamień na drogi 
całej gminy, był to kamień z przeznaczeniem na drogi około autostradowe. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że radni to wiedzą, i dlatego podjęli tą uchwałę, a nie inną. 
 
Radny M.Kołowrocki – przytoczył, że po wyborach powstała pewna grupa radnych w ilości 10 osób i druga 
grupa radnych w ilości 5 osób, to radni byli z listy Pana P.Marciniaka poprzedniego wójta, i tych radnych 
próbowano zepchać do „parteru”. Stwierdził, że rada tu nie może wspólnie dobrze pracować i to tak odbiera. 
Uważa, że są potrzebne częstsze spotkania radnych i sołtysów, bo jest na terenie gminy dużo prac do 
wykonania, głownie chodzi o drogi gminne. Jeżeli kogoś uraził, to przeprasza. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się do radnego, ze nigdy nie dzielił ludzi i nie dzieli, 
ani Pan wójt też tego nie robił, i czy to będą radni, czy mieszkańcy gminy, czy też nie mieszkańcy 
gminy, nigdy osób w ten sposób nie dzielił. 
Następnie w związku z brakiem „interpelacji i zapytań radnych” zamknął dyskusje w tym punkcie. 
 
Ad.23.  
Wolne wnioski 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt „wolne wnioski” i udzielił głosu wszystkim 
obecnym na sali. 
 
Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – stwierdziła, że sołtysi chcą mieć też chwilę głosu do 
rozmowy, a nie tylko radni i składa taki wniosek. Zwróciła się również z wnioskiem o ograniczenie 
niektórych wypowiedzi, sołtysi muszą czekać do końca, aby zabrać głos. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – podziękował za udzielone absolutorium stwierdził, że ma nadzieję, iż w 
kolejnych latach będzie się pracowało z porozumieniem z satysfakcją, że będzie się rada 
porozumiewała z wójtem, mimo chaosu, który zapanował na koniec sesji, są to bardzo ważne 
sprawy, które przekazał radny Kołowrocki, może sposób interpretacji nie taki. Trzeba zwracać 
uwagę również na to, co radny mówił, to są sporawy ważne, które dotyczą majątku gminy, czyli 
dobra wspólnego. Jak powiedział przewodniczący rady trzeba rozmawiać. Zwracać uwagę wójtowi, 
przewodniczącemu rady, jeżeli się coś nie podoba, to weryfikować jak najszybciej, aby pewnych 
błędów nie popełniać i nie powielać. 
 
Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – zgłosiła wniosek o uzupełnienie asfaltem lub natryskiem 
skrzyżowania na drodze powiatowej od Nieszawy do Michalina – łuk w kierunku Sierzchowa, było 
tam dobrze zrobione i zostało rozjeżdżone. 
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Wiceprzewodnicząca Rady P.Butlewska – złożyła wniosek, aby posiedzenia Rady Gminy 
odbywały się częściej, z uwagi na pozyskiwanie więcej informacji przez radnych. Jeżeli nie będzie 
planowanych sesji z uwagi na brak tematów, to ponawia wniosek wójta o wspólne posiedzenia 
Stałych Komisji Rady Gminy. 
Pan wójt wspominał o zakupie koszy na śmieci, dlatego też składa wniosek o postawienie dużych 
koszy na śmieci przy gminnych placach zabaw. 
Przypomniała, że było porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych, czy też ze Starostwem nie 
pamięta tego dokładnie, odnośnie przejścia dla pieszych przy Orliku i miało być wpisane przejście 
dla pieszych w Plebance, żeby partycypować w kosztach, czy to zostało uzgodnione? 
Wspomniała również o petycji mieszkańców Wagańca z ul. Osiedlowej i ul. Kujawskiej w sprawie 
progów zwalniających, na tych ulicach złożone zostały do przewodniczącego rady i do wójta gminy, 
składa wniosek o ich pozytywne rozpatrzenie. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w kwestii uzupełnienia przedstawił te petycje, które wpłynęły 
do rady gminy i do wójta gminy, jedna z 17.06.2015 r. dot. progu zwalniającego na ul.Osiedlowej  
w miejscowości Waganiec, druga petycja z dnia 22.06.2015 r. dotycząca prośby o progi zwalniające 
na ul.Kujawskiej – petycje stanowią załącznik nr 30 do protokołu.  

 
Wójt Gminy P.Kosik  – odnosząc się do porozumienia ze Starostwem Powiatowym na 
partycypowanie w kosztach, to sporawa ta odnosiła się do ciągu pieszego przy szkole w Zbrachlinie 
- jest to zawarte i wykonanie jest przewidziane do końca września br. Jednakże, jeżeli chodzi  
o utwardzenie pobocza w Plebance jest mały problem. Pan Maciej Włoch monitował do Kierownika 
Zarządu Dróg Powiatowych i wie, że znaleźli rozwiązanie, aby to utwardzić nie kostkę, tylko 
propozycja jest, aby było to kruszywo. Uważa jednak, że to rozwiązanie byłoby bardziej przydatne 
jak byłaby to kostka. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady P.Butlewska – stwierdziła, że tak, ale to są już duże koszty, a przejście 
dla pieszych tam jest konieczne. Jeżeli wyrażaliby chęć, aby położyć to kruszywo, to mieszkańcy są 
skłonni, aby takie rozwiązanie przyjąć. 
 
Radna J.Michalska – poinformowała, że ma kilka wniosków, pierwszy dotyczy drogi w Michalinie 
i nawiezienia tam dwóch zestawów żużla, następny dotyczy dokończenia emulsją drogi od figurki  
w Michalinie do miejscowości Wiktoryn, i ostatni wniosek o postawienie znaku informacyjnego  
w stronę posesji Pana Ziomko, z uwagi na podzielenie miejscowości Michalin, znak „Michalin  
z numeracja tych posesji”. 
 
Sołtys Niszczew Beata Lewandowska – złożyła wniosek o znak informacyjny od strony 
miejscowości Święte z nazewnictwem miejscowości Niszczewy, teren zabudowany, był tam znak, 
ale ktoś go zdjął. 
 
Radny Jarosław Budny – złożył wniosek o naprawę zjazdu przy figurce w miejscowości Przypust, 
o uzupełnienie emulsją drogi w Przypuście w kierunku Kościółka i o odwodnienie drogi  
w miejscowości Przypust, mogłoby być takie odwodnienie jak przy szkole w Wólnem, bo podczas 
opadów deszcz wymywa tą drogę.  
 
Radny Marcin Misiak – poinformował, że jego wniosek dotyczy zamontowania lampy ulicznej 
przy ul. Orzechowej w miejscowości Zbrachlin na łuku przy transformatorze i wymiany żarówki  
w lampie solarnej przy przejeździe PKP w miejscowości Zbrachlin. 
Wnioskuje również o wykoszenie trawy od Wólnego przy sadzie „plebańskim” w miejscowości 
Zbrachlin. 
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Radna Agnieszka Łopatowska – poinformowała, że przy posesji Państwa Szatkowskich  
w Wagańcu ul. Dworcowa jest uszkodzony hydrant wnioskuje o jego naprawę. 
 
Radny Wacław Stefański – stwierdził, że Pan wójt wspomniał o zakupionych koszach, dlatego też 
wnioskuje o kosz na śmieci przy strażnicy OSP we Włoszycy. 
 
Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że szkoda, iż już nie ma na sali radnego 
powiatowego, ale złożył wniosek o odpowiednie oznakowanie skrzyżowania w miejscowości 
Józefowo przy figurce. Chodzi o dwa znaki od strony Młyna i od strony Sierzchowa „ uwaga na 
drogę z pierwszeństwem przejazdu”. 
Wnioskuje również o przywrócenie tablic informacyjnych „Związek Emerytów Rencistów Koło 
Gminne w Wagańcu” i „ Gminny Klub Sportowy GKS Sadownik Waganiec”, wcześniej były one 
zamontowane na budynku Urzędu, ale po termomodernizacji budynku nie zostały ponownie 
zamontowane. 
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tabliczki zostaną zamówione i zamontowane na budynku 
socjalnym na Orliku w Zbrachlinie. 
 
Radny Dariusz Butlewski – złożył wniosek o przyczepę piasku na boisko plażowe - teren przy 
stawie w Zbrachlinie, zbliżają się zawody sportowe i dlatego wnosi o to uzupełnienie oraz  
o przywrócenie domku dla łabędzi na staw w Zbrachlinie, przywrócenie furtki i znaku 
informacyjnego tablica do ćwiczeń, które zostały zabrane do naprawy. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – w związku z pobudowaniem wiaduktu w Brudnowie wnioskuje  
o opracowanie organizacji ruchu w miejscowości Brudnowo, miało to być zrobione jeszcze jesienią. 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – poinformował, że w Nowym Zbrachlinie jest 
bardzo zniszczona droga przy ul. Orzechowej, tam studzienki są na wierzchu, dlatego składa 
wniosek o remont drogi w Nowym Zbrachlinie ul. Orzechowa, od posesji Pana Kulpy do posesji 
Państwa Mierzwickich. 
 
Radny Jerzy Urbański – poinformował, że równiarka, która pracuje na terenie gminy nie jest 
kontrolowana przez nikogo i uważa, że źle wykonuje te prace powinien być ktoś odpowiedzialny  
z Urzędu Gminy i tak samo jest przy odśnieżaniu. 
Składa wniosek, aby równiarka, która pracuje na terenie gminy, była kontrolowana przez pracownika 
Urzędu Gminy. 
 
Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki - wnioskuje o tablice informacyjne - sołeckie  
w miejscowości Konstantynowo, gdyż miejscowość została podzielona na cztery części. 
Jest tylko jedna tablica na Konstantynowie, pozostali mieszkańcy mają brak informacji, to jest tak, 
że jedna wioska Konstantynowo składa się z czterech wiosek.   
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął listę zgłoszonych wniosków i poprosił 
wiceprzewodniczącą o przedstawienie zgłoszonych wniosków. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady P.Butlewska – jako sekretarz obrad przedstawiła wnioski zgłoszone na 
IV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec: 
 
Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska 

1. Wniosek, aby sołtysi mieli prawo głosu na sesji, nie tylko radni. 
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2. Wnioskuje o ograniczenie niektórych wypowiedzi, z uwagi na to, że sołtysi muszą czekać do 
końca sesji, aby zabrać głos. 

3. Wniosek o uzupełnienie asfaltem lub natryskiem skrzyżowania na drodze powiatowej od 
Nieszawy do Michalina – łuk w kierunku Sierzchowa. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Patrycja Butlewska 

1. Wnioskuje, aby posiedzenia Rady Gminy odbywały się częściej, z uwagi na pozyskiwanie 
więcej informacji przez radnych. Jeżeli nie będzie planowanych sesji z uwagi na brak 
tematów, to wnioskuje o wspólne posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy. 

2. Wnioskuje również o przychylne rozpatrzenie petycji mieszkańców Wagańca  
z ul. Osiedlowej i ul. Kujawskiej w sprawie progów zwalniających, na tych ulicach. 

3. Wniosek o postawienie dużych koszy na śmieci przy gminnych placach zabaw. 
 
Radna J.Michalska 

1. Wnioskuje o dwa zestawy żużla do miejscowości Michalin. 
2. Wniosek o dokończenie emulsją drogi od figurki w Michalinie do miejscowości Wiktoryn. 
3. Składa również wniosek o znak informacyjny w stronę posesji Pana Ziomko, z uwagi na 

podzielenie miejscowości Michalin, znak „Michalin z numeracja tych posesji”. 
 
Sołtys Niszczew Beata Lewandowska 

Wnioskuje o znak informacyjny od strony miejscowości Święte z nazewnictwem 
miejscowości Niszczewy, teren zabudowany. 

 
Radny Jarosław Budny 

1. Wnioskuje o naprawę zjazdu przy figurce w miejscowości Przypust. 
2. Wniosek o uzupełnienie emulsją drogi w Przypuście w kierunku Kościółka. 
3. Wnioskuje również o odwodnienie drogi w miejscowości Przypust. 

 
Radny Marcin Misiak  

1. Wnioskuje o lampę przy ul. Orzechowej w miejscowości Zbrachlin na łuku przy 
transformatorze. 

2. Wnioskuje również o wymianę żarówki w lampie solarnej przy przejeździe PKP  
w miejscowości Zbrachlin. 

3. Wniosek o wykoszenie trawy od Wólnego przy sadzie „plebańskim” w miejscowości 
Zbrachlin. 

 
Radna Agnieszka Łopatowska 

Wnioskuje o naprawę hydrantu przy posesji Państwa Szatkowskich ul. Dworcowa  
w Wagańcu. 

 
Radny Wacław Stefański 

Wnioskuje o kosze na śmieci przy strażnicy OSP we Włoszycy. 
 
Radny Zbigniew Czajkowski 

1. Wnioskuje o odpowiednie oznakowanie skrzyżowania w miejscowości Józefowo przy 
figurce. Chodzi o dwa znaki od strony Młyna i od strony Sierzchowa „ uwaga na drogę z 
pierwszeństwem przejazdu”. 

2. Wniosek o przywrócenie tablic informacyjnych „Związek Emerytów Rencistów Koło 
Gminne w Wagańcu” i „ Gminny Klub Sportowy GKS Sadownik Waganiec”. 
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Radny Dariusz Butlewski 
1. Wnioskuje o przyczepę piasku na boisko plażowe - teren przy stawie w Zbrachlinie. 
2. Wniosek o przywrócenie domku dla łabędzi na staw w Zbrachlinie, przywrócenie furtki  

i znaku informacyjnego tablica do ćwiczeń, które zostały zabrane do naprawy. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki 

Wnioskuje o opracowanie organizacji ruchu w miejscowości Brudnowo. 
 
Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik 

Wniosek o remont drogi w Nowym Zbrachlinie ul. Orzechowa, od posesji Pana Kulpy do 
posesji Państwa Mierzwickich. 

 
Radny Jerzy Urbański 

Wnioskuje, aby równiarka, która pracuje na terenie gminy, była kontrolowana przez 
pracownika Urzędu Gminy. 

 
Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki 

Wnioskuje o tablice informacyjne - sołeckie w miejscowości Konstantynowo, gdyż 
miejscowość została podzielona na cztery części. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie kompleksowo wszystkie wnioski.  
 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 10 radnych – przy 9 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”,  
oraz 1 głosem „wstrzymującym” przyj ęła wnioski zgłoszone na IV sesji VII kadencji Rady 
Gminy Waganiec. 
 
Ad.24 
Zamknięcie IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 22 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 
IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad IV sesji VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec, zamyka obrady w dniu 25 czerwca 2015 roku. – godz. 16 00 

 
Protokołowała:  


