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 Protokół Nr XXXII/2018  

z trzydziestej drugiej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 29 marca 2018 r. 

Ad.1  

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

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XXXII 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 29 marca 2018 r. – godz.10
00

. 

 

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

Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Państwa sołtysów, Pana Stanisław Białowąsa redaktora 

Gazety Aleksandrowskiej, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy Waganiec. 

 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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 XXXII Sesji został radnym 

doręczony przy zawiadomieniu o zwołaniu sesji z dnia 22 marca 2018 r.  

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

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

pod obrady Rady Gminy. 

 

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

porządku obrad od tych, które radni otrzymali w materiałach? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

6. Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

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

Aleksandrowskiemu.  
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          a) dyskusja nad projektem uchwały, 

          b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Waganiec na lata 2018-2026. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

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

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

       11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu" nr projektu 

RPKP.09.03.02-04-0083/17 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-

118/17. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2017 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 

2018. 

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 

ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

14. 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018”. 

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia  

29.09.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych. 

              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

              b) podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 

grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec. 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2025. 

             a) dyskusja nad projektem uchwały,               

             b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu.  

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

       21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy 

w Wagańcu. 

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2017 rok. 

                      a) wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, 

                        b) dyskusja nad projektem uchwały, 

                        c) podjęcie uchwały. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.  

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

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

Waganiec na 2018 rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Komisji,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

25. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec  

na 2018 rok. 

a) przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

26. Interpelacje radnych i zapytania. 

27. Wolne wnioski.  

28. Zamknięcie XXXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Radny Mieczysław Kołowrocki – zaproponował, aby punkt 11 proponowanego porządku obrad 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji 

projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu (..)” został przeniesiony po punkcie  

4 proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że Pan, który będzie referował ten temat 

jest w trasie i będzie trochę później, to zaproponował, aby ten punkt przenieść po punkcie  

6 proponowanego porządku obrad. 

 

Radny M.Kołowrocki – wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że radny Kołowrocki złożył wniosek formalny 

w kwestii obrad XXXII Sesji o przesunięcie punktu 11 porządku obrad po punkcie 6, „Informacja 

Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym”. 

Podyktowane to jest tym, że przygotowany został projekt uchwały pod nazwą „Dom Dziennego 

Pobytu w Wagańcu”, osoba, która partycypuje w tym projekcie została przez Wójta Gminy 

zaproszona na Sesję. Stąd wniosek, uważa, że słuszny Pana radnego o przesunięcie tego punktu, aby 

ten Pan nie czekał. 

 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie przesunięcie punktu 11 proponowanego porządku 

obrad w miejsce punktu 6. 

 

Głosowanie 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła zgłoszoną poprawkę do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, „za” 

przyjęciem porządku obrad było 15 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, 

stwierdził, że Rada Gminy przyjęła zmianę do porządku obrad jednogłośnie. 

 

Radni nie zgłosili poprawek do porządku obrad. 

 

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

poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXII Sesji.  

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

6. Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu" nr projektu 

RPKP.09.03.02-04-0083/17 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-

118/17. 
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         a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                     b) podjęcie uchwały.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

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

Aleksandrowskiemu.  

          a) dyskusja nad projektem uchwały, 

          b) podjęcie uchwały. 

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

Waganiec na lata 2018-2026. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

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

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2017 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 

2018. 

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 

ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

14. 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018”. 

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia  

29.09.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych. 

              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

              b) podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 

grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec. 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2025. 

             a) dyskusja nad projektem uchwały,               

             b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu.  

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

       21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy 

w Wagańcu. 

                      a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2017 rok. 

                      a) wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, 

                        b) dyskusja nad projektem uchwały, 

                        c) podjęcie uchwały. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.  

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

       24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

                       a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                       b) podjęcie uchwały.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok. 

d) przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  

e) dyskusja nad projektem uchwały, 

f) podjęcie uchwały. 

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

Waganiec na 2018 rok. 

d) przedstawienie projektu planu pracy Komisji,  

e) dyskusja nad projektem uchwały, 

f) podjęcie uchwały. 

28. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec  

na 2018 rok. 

d) przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  

e) dyskusja nad projektem uchwały, 

f) podjęcie uchwały. 

29. Interpelacje radnych i zapytania. 

30. Wolne wnioski.  

31. Zamknięcie XXXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady 

Gminy. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, „za” 

przyjęciem porządku obrad było 15 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, 

stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedstawiony porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy 

Waganiec z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

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

protokołu z XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

Poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXI Sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. był 

wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w celu umożliwienia wszystkim 

radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz jako projekt na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej. Do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione do Przewodniczącego Rady poprawki, ani 

uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu bez czytania.  

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

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

protokołu z XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 

 

Głosowanie 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła protokół XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, „za” 

przyjęciem protokołu z obrad XXXI Sesji było 15 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących 

się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła protokół z obrad Nr XXXI bez odczytania, 

przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.  

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna Ewa Pietrus - zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącej rady gminy Patrycji Smykowskiej. 

 

Kandydatka wyraziła zgodę.  

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury Wiceprzewodniczącej Rady Gminy na 

sekretarza obrad XXXII Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 
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Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) na sekretarza obrad wybrała Wiceprzewodniczącą Rady 

Gminy Patrycję Smykowską. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za głosowanie, poinformował, że w głosowaniu 

brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Patrycji Smykowskiej było 15 radnych, 

głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na 

sekretarza obrad XXXII Sesji Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Patrycję Smykowską 

 

Ad.5 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że otwiera kolejny punkt proponowanego 

porządku obrad tj. informacje Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. 

 

W związku ze zmianą ustaw samorządowych uczestniczył w szkoleniu w Toruniu. Szkolenie było 

prowadzone przez Szkołę Administracji Samorządowej z Krakowa, prowadził je prawnik, który min. 

przygotował ustawę o pracownikach samorządowych.  

Szkolenie nosiło tytuł „Nowelizacja ustaw ustrojowych samorządowych, wdrożenie zmian  

w praktyce. Nowe zadania organów jednostek samorządu terytorialnego”. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania, kontrolowania niektórych organów publicznych weszła  

w życie 30 stycznia br. Te zmiany w prawie będą miały zastosowanie w nowej kadencji, od nowych 

wyborów.  

Z informacji, które posiada, decyzja o terminie wyborów zostanie ogłoszona między 16 lipca,  

a 16 sierpnia br., wtedy będzie konkretnie wiadomo, kiedy wybory samorządowe, w jakim dniu się 

odbędą, czyli I i II tura wyborów. 

Sesje Rady Gminy będą nagrywane, zarówno będzie nagrywany obraz jak i dźwięk, czyli jeżeli 

chodzi o zakup sprzętu, to prawdopodobnie będzie można wykorzystać sprzęt państwowej komisji 

wyborczej i prawdopodobnie ten sprzęt będzie wykorzystywany do nagrywania sesji, aby nie 

obciążać gmin finansowo.   

Zwrócił się do Pani Skarbnik, gdyż będą potrzebne środki finansowe na zakup sprzętu do liczenia 

głosów. 

Wszystkie głosowania uchwał, zmian w porządku obrad, będą głosowane imienne, czyli każdy 

mieszkaniec gminy zobaczy, jak radni głosują. 

Jeżeli chodzi o skargi na działalność Wójta obowiązkowo musi być utworzona komisja ds. skarg  

i wniosków oraz petycji.  

Natomiast Przewodniczący Rady Gminy będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom 

Urzędu Gminy. Trzech radnych będzie mogło utworzyć Klub Radnych, obowiązkiem Wójta będzie 

zapewnić Klubowi pomieszczenie i odpowiednie warunki pracy. Taki Klub będzie miał swój statut, 

w tej chwili też można utworzyć taki Klub Radnych. Jeżeli mieszkańcy gminy przyjdą na Sesję  

i będą sprawy, które ich by interesowały, to upoważniona osoba przez sołectwo będzie mogła zabrać 

głos na sesji. 

Koniecznością będzie uchwalenie w tej kadencji nowego Statutu Rady Gminy, który będzie 

obowiązywał od nowej kadencji. Rada Gminy powołała już uchwałą Komisję Statutową do pracy 

nad statutem, skład jest 3- osobowy. 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że skład 3 - osobowy jest za mały, należałoby go powiększyć do 

5- osobowego. 



str. 9 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że przed tymi pracami będzie jeszcze dyskusja i będzie można 

za zgodą Wysokiej Rady ją powiększyć. 

Następnie powrócił do tematu swojej wypowiedzi, radni nowej kadencji otrzymają szerokie prawa, 

jeżeli chodzi o aktywność w zakresie weryfikacji decyzji Wójta, decyzji podejmowanych przez 

Urząd Gminy.  

Mieszkańcy gminy będą mogli wnieść projekty uchwał pod obrady Rady Gminy, a obowiązkiem 

Wójta będzie zapewnić pomoc prawną. I taki projekt obywatelski będzie musiał się w porządku 

obrad znaleźć, czyli takie dodatkowe uprawnienie dla mieszkańców. 

 

Następnie, jeżeli chodzi o drogi, to Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki rozdysponuje 

wkrótce pieniądze, które trafią na budowę dróg gminnych i powiatowych w regionie. Dotychczas 

było 800 mln, jakie Rząd chciał wydać, natomiast Premier Mateusz Morawicki zdecydował, że 

można zwiększyć tą kwotę do 1.300.000,00 zł, dodatkowe pół miliarda pochodzić będzie z nadwyżki 

budżetowej. Jest to niezwykle ważne wsparcie dla lokalnych środowisk, dla lokalnej gospodarki. 

Oczywiście te środki będą do wykorzystania w tym roku, gminy przygotowują wnioski, a środki do 

końca tego roku muszą być wydatkowane.  

 

Poinformował, że do Rady Gminy, na ręce Przewodniczącego Rady wpłynął formalny 

wniosek, od Pani Joanny Kamińskiej - Hadaś, czyli tej Pani, która od kilkunastu lat prowadzi Aptekę  

o jej kupno. Jest ta apteka bardzo potrzebna i myśli, że Rada Gminy jak i mieszkańcy są bardzo 

zadowoleni, gdyż ona zawsze pomoże, doradza. Pani ta dzierżawi budynek Apteki od Gminy, 

złożyła wniosek o wykup tego lokalu, swoją działalność gospodarczą prowadzi od 1997 r., czyli 

biegnie już 21 lat. Własność, to własność, to jest pewność prowadzenia biznesu, poczucie 

bezpieczeństwa dla osób prowadzących działalność. Dlatego nie dziwi się, że ta Pani chciała być 

właścicielem tego lokalu i to podkreśla, bo chciałaby go zmodernizować, unowocześnić. Zgodnie  

z procedurą administracyjną, obowiązkiem Rady Gminy jest udzielić odpowiedzi na to pismo. 

Treść odpowiedzi z radnymi skonsultuje i stosownej odpowiedzi Pani Joannie Kamińskiej - Hadaś 

udzieli – kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Przedstawił jeszcze jedną sprawę, która wpłynęła do Rady Gminy, jak sobie wszyscy obecni 

przypominają wpłynęła skarga na Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. Pani Jolanta 

Dobrzyniak złożyła pismo z prośbą o poinformowanie Rady Gminy w tej sprawie. 

Wniosek dotyczy uzupełnienia i przedłożenia Radzie Gminy konkretnych i rzetelnych informacji 

odnośnie uczestnictwa w konkursie na stanowisko zastępcy Głównego Księgowego w CUW  

w Wagańcu. Na podstawie zebranych materiałów stwierdziła, że Rada Gminy odnośnie skargi na 

byłą Kierownik CUW została poinformowana w sposób wybiórczy, bez istotnych faktów, które 

zostały pominięte.    

Pani podkreśliła, że po zapoznaniu się z protokołami Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej za 

uchybienia winą obarczono bezpodstawnie informatyka. 

Natomiast podkreślone jest w piśmie, że osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu  

o naborze i udostępnieniu informacji są kierownicy jednostek – kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 3  

do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję w tym punkcie do przedstawionych 

informacji. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, również, że uczestniczył w corocznym 

spotkaniu opłatkowym Gminnej Orkiestry Dętej w Wagańcu, jak również w zebraniach Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zbrachlinie. 
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Podkreślił, że jednostka OSP w Zbrachlinie jest bardzo aktywną jednostką, mimo warunków 

lokalowych takich, bardzo skromnych. Jak ta jednostka wygląda to radni wiedzą, bo byli i widzieli. 

Ta jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa.  

Po uzyskaniu informacji od Pana Prezesa OSP Zbrachlin może powiedzieć, że tylko z jednego 2017 

roku na dwóch dużych stołach są nagrody i puchary, jakie Ci młodzi ludzie zdobyli biorąc udział w 

różnego rodzaju konkursach. Z tego, co wie od druhów strażaków nawet na własny koszt wyjeżdżają 

swoimi samochodami, aby tą młodzież dowieźć na zawody, konkursy i wziąć w nich udział. 

Pan Prezes Paweł Lemański złożył wniosek do Orlenu i udało mu się pozyskać dotację w wysokości 

5 tys. zł, za którą zakupiono profesjonalne hełmy dla strażaków, aby zapewnić bezpieczeństwo przy 

akcjach pożarniczych. Z tego, co się dowiedział, to będą składać kolejne wnioski do Orlenu, który 

wspiera takie instytucje. 

  

Poinformował, że uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanych  

w Zbrachlinie „Orlik”, przy tej okazji podziękował za zaproszenie. 

Następnie podziękował za wysłuchanie i otworzył dyskusję. 

 

Brak zapytań z sali. 

 

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, poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Pana 

Piotra Kosik. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że przedstawi informację z pracy Wójta za okres od  

28 grudnia 2018 r. do 28 marca 2018 r., na początek zarządzenia Wójta wydał ich 30 w tym okresie  

i pokrótce przedstawi te zarządzenia: 

 

Zarządzenie nr 68.2017 z dnia 27.12.2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 

2017 rok.  

Wprowadzono zmiany w plan wydatków budżetowych w kwocie 24.589.226,62 zł.  

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zarządzenie nr 69.2017 z dnia 27.12.2017 roku w sprawie: Regulaminu korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Waganiec. 

W związku utworzeniem świetlic wiejskich oraz nadaniem statutów wprowadziłem regulamin 

korzystania ze świetlic określając zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich. 

 

Zarządzenie nr 1.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie 

rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2018 r. 

 

Zarządzenie nr 2.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań 

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

niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-

terapeutyczne i z powrotem. 
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Zarządzenie nr 3.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

 

Zarządzenie nr 4.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 

2018 rok. 

Wprowadzono następujące zmiany: kwota dochodów z 18.925.000,00 zł na 18.926.096,64 zł  

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zarządzenie nr 5.2018 z dnia 29.01. 2018 r. w sprawie: zasad opracowania planu obrony cywilnej 

gminy Waganiec. 

„Plan Obrony Cywilnej Gminy Waganiec” opracowuje się na podstawie wytycznych Starosty 

Aleksandrowskiego z dnia 16 lipca 2012 roku i sporządza się w celu ustalenia i przygotowania 

sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny na 

szczeblu gminy. 

 

Zarządzenie nr 6.2018 z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu komisji 

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

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

własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2018 r. 

 

Zarządzenie nr 7.2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu komisji konkursowej 

i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Zarządzenie nr 8.2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa  

w eksploatacji pojazdu Volkswagen Transporter o numerze rejestracyjnym CAL 85K7, będącego 

własnością Gminy Waganiec. 

 

Zarządzenie nr 9.2018 z dnia 08.02.2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy 

Waganiec z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej w lokalach 

stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

 

Zarządzenie nr 10.2018 z dnia 14.02.2018r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru 

Wójta Gminy Waganiec. 

 

Zarządzenie nr 11.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu oraz 

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

rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2018 r. 

 

Zarządzenie nr 12.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany zasad rozliczeń podatku od 

towarów i usług w Gminie Waganiec. 

 

Zarządzenie nr 13.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika 

oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Wagańcu w 2018 r. 

 

Zarządzenie nr 14.2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 
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przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których jest organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

 

Zarządzenie nr 15.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Waganiec, położonej w obrębie geodezyjnym Sierzchowo, działka  

nr 145/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika 

wieczystego. 

 

Zarządzenie nr 16.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany wprowadzonych szczególnych 

zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Waganiec 

 

Zarządzenie nr 17.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: określenia formy przekazywania 

sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec 

 

Zarządzenie nr 18.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany dokumentacji sporządzanej przez 

jednostki organizacyjne Gminy Waganiec w zakresie wzajemnych wyłączeń należności  

i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu 

 

Zarządzenie nr 19.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Instrukcji przyjmowania 

wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy w Wagańcu” 

 

Zarządzenie nr 20.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji 

kasowej” 

 

Zarządzenie nr 21.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: określenia formy przekazywania 

sprawozdań przez kierowników jednostek obsługujących gminne jednostki organizacyjne 

 

Zarządzenie nr 22.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w „Instrukcji 

przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji” 

 

Zarządzenie nr 23.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji 

sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu oraz ewidencji 

podatków i opłat w Gminie Waganiec 

 

Zarządzenie nr 24.2018 z dnia 27 lutego 2018r.w sprawie: powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta 

Gminy Waganiec.  

 

Zarządzenie nr 25.2018 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty 

eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

 

Zarządzenie nr 26.2018 z dnia 02 marca 2018r.w sprawie: utworzenia Punktu Kontaktowego Host 

Nation Support (HNS). 

W celu przygotowania właściwych komórek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych 

związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze gminy Waganiec 

powołuję Punkt Kontaktowy Host Nation Support (HNS) w Wagańcu.  

 

Zarządzenie nr 27.2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Waganiec za 2017 rok. 

Sprawozdanie zostało przekazane: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, 

Zespół we Włocławku. 
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Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                         

 

Zarządzenie nr 28.2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

W celu zapewnienia wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, powołałem Gminny 

Zespół Zarządzania Kryzysowego stanowiący organ pomocniczy Wójta dla realizacji zarządzania 

kryzysowego. 

 

Z pracy referatu ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 259 faktur za zużytą wodę 

i odprowadzone ścieki. 

Zawarto, 4 umowy z odbiorcami indywidualnymi o dostarczenie wody z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz o odprowadzenie ścieków (istniejące przyłącze wodociągowe, zmiana 

właściciela nieruchomości), 2 porozumienia o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu należności za 

zużytą wodę i odprowadzone ścieki, 1 porozumienie o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu 

należności za czynsz za lokal mieszkalny. 

Wydano, 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Wystosowano, 21 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu zaległości za wodę i ścieki,  

1 wezwanie do uregulowania zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, 7 wezwań do uregulowania 

zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego. 

 

Z pracy kadr, w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. 

zostały zawarte następujące umowy oraz porozumienia: umowa o skierowanie do odbycia stażu  

4 osób bezrobotnych na okres czasu od 21.02.2018 r. do 20.06.2018 r. (stanowiska pracy: pracownik 

kancelaryjny 2 os., archiwista 1 os., pracownik administracyjny 1 os.), umowa w sprawie organizacji 

i finansowania robót publicznych.  

Zostaną zatrudnione również 2 osoby bezrobotne na stanowisku pracy: robotnik gospodarczy,  

w pełnym wymiarze czasu pracy od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r., porozumienie w sprawie 

organizacji prac społecznie użytecznych. Okres wykonywania prac społecznie użytecznych od 

01.04.2018 r. do 30.09.2018 r., łączna liczba skierowanych osób 10 oraz od 01.07.2018 r. do 

30.09.2018 r. , będzie 5 osób. 

Wójt poinformował, że to jest ten program, który jest skierowany do osób, które pobierają zasiłki  

z GOPS, są one skierowane do prac na terenie Gminy Waganiec. 

 

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

w okresie od 29.12.2018 r. do 27.03.2018 r. wykonywały 2 osoby, były to prace porządkowe na 

terenie Gminy Waganiec, łącznie odpracowano 130 godzin.  

 

Stypendia sportowe: po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń: Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec oraz Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy Waganiec, przyznałem stypendia 

sportowe w proponowanej wysokości przez członków Komisji (150,00 zł na okres czasu od 

01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.). 

W gronie stypendystów, znaleźli się: Magdalena Szudzik – zawodniczka sekcji piłki ręcznej 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Drwęca Novar w Lubiczu, bierze udział w rozgrywkach I Ligi 

kobiet. 

Jakub Szymański – zawodnik Klubu Sportowego Dafi Społem Kielce, uprawiana dyscyplina 

sportowa: siatkówka, kategoria wiekowa senior. 
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Norbert Hołtyn– zawodnik Klubu Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna, uprawiana dyscyplina 

sportowa: piłka nożna. Reprezentuje klub w Kategorii Senior. Zespół jest bezpośrednim zapleczem  

I zespołu, który występuje w Ekstraklasie. 

W dniu 26.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Wagańcu odbyło się spotkanie „Noworoczne” członków 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu, w którym uczestniczył. 

 

W okresie międzysesyjnym prowadzone były postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych: „Dostawa kruszywa wapiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm, z transportem na wskazane 

drogi gminne i wyznaczone miejsce składowania oraz rozścielenie i wyrównanie na wskazanych 

drogach”– w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: 

- FTUH Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia 3, 87-865 Izbica Kujawska – oferta nr 1. 

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 137 225,00 zł. 

- Zakład Drogowo-Mostowy „DROMOST” ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno – oferta nr 2. 

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 249 075,00 zł. 

- Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre – oferta nr 3. 

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 142 375,00 zł. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. W wyniku przedmiotowego postępowania 

podpisana została umowa z FTUH Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia 3, 87-865 Izbica 

Kujawska. Umowa jest w trakcie realizacji. 

 

„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych 

na terenie gminy Waganiec” – w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta  

w związku, z czym postępowanie unieważniono. Trwają przygotowania mające na celu ogłoszenie 

kolejnego przetargu nieograniczonego. 

 

„Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C” –  

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński 

Olsza 3, 88-300 Mogilno – oferta nr 1.       

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 282 748,10 zł. Okres gwarancji 

jakości 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Przetarg jest na etapie rozstrzygania. 

 

„Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych – droga nr 160531C” – w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęła 1 oferta: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 

Mogilno – oferta nr 1.       

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 622 899,06 zł. Okres gwarancji 

jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Przetarg jest na etapie rozstrzygania. 

 

Ponadto złożone zostały wnioski o dofinansowanie następujących projektów: „Budowa placu zabaw 

w Nowym Zbrachlinie” w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”; „Rozbudowa placów zabaw na 

terenie gminy Waganiec” w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”; „Wyposażenie/ doposażenie świetlic 

wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec” w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną opinię 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”; „Rozbudowa dróg 
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polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – 

kolejne odcinki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych.  

Wniosek jest na etapie oceny merytorycznej ; ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody 

(SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz 

monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec’’ w ogłoszonym konkursie  

w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Trwa weryfikacja złożonego 

wniosku. 

Wnioski związane z infrastrukturą drogową o około drogową są składane, ale jak widać, to są 

postępowania unieważnione z braku wpływających ofert. Jak widać jest to rok wyborczy i wszystkie 

gminy zaczęły inwestować i nie ma firm, które by przystąpiły do realizacji zdań. I tu można się 

cieszyć, że takie duże zadanie, które było realizowane w zeszłym roku, bo w tym roku oferta byłaby 

o wiele milionów droższa, to jeszcze mogłoby się okazać, ze nie znalazłby się żaden wykonawca na 

wykonanie tych robót. Można powiedzieć, ze zaoszczędzono na tej inwestycji kilka milionów 

złotych, za co jest wdzięczny Wysokiej Radzie. 

 

W zakresie budownictwa wydano, 27 zaświadczeń o braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 14 decyzji o warunkach zabudowy, 2 decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości.  

Wszczęto, 13 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 2 postępowania  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5 postępowań  

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 

 

Z pracy ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, urodzeń 8, małżeństw 5, zgonów 18. 

 

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska, zawarto umowę na usługę odbioru padłych 

zwierząt z terenu gminy Waganiec na rok 2018. 

Naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2017 – w kwocie ogólnej  

26 372 zł.,  w tym: za wprowadzanie gazu do powietrza (kotłownie, pojazdy) – 1 066 zł, pobór wód 

podziemnych – 20 685 zł, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych – 4 021 zł. 

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

w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w 2018 r. 

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

w celu przygotowania wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu – na odbiór odpadów azbestowych w roku 2018 - dla 13 

nieruchomości. 

 

W zakresie podatków wystawiono 3 upomnienia na kwotę 2.780,00 zł, i 28 tytułów 

wykonawczych na kwotę 27.706,80 zł. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 8 upomnień na kwotę 1.089,00 zł  

i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 2.358,00 zł. 

Wpłynęło 207 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na 

kwotę 231.944,31 zł, wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów, rozpatrzony pozytywnie, wpłynęły  

2 wnioski o umorzenie podatku, 1 został rozpatrzony negatywnie, 2 są w trakcie rozpatrywania.  

 

Następnie Wójt Gminy – złożył życzenia wszystkim sołtysom z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 

na 11 marca. 
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Poinformował, że w dniu 28 lutego 2018 przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan 

Wojciech Petera, w związku z propozycją nadania Pani Honoracie Szudzik odznaki honorowej 

„Zasłużony dla rolnictwa” zwrócił się z prośbą o potwierdzenie danych zawartych we wniosku  

o wyróżnienie. W związku ze zgodnością przedłożonych danych ze stanem faktycznym 1 marca 

wysłany został dokument potwierdzający na drukach ministerstwa. 

W dniu 11 marca br. w niedzielę byli na spotkaniu z Panem Mateuszem Morawieckim Prezesem 

Rady Ministrów w Przysusze, na tym spotkaniu pani Honorata Szudzik sołtys sołectwa Nowy 

Zbrachlin dostała odznaczenie, natomiast pisemne gratulacje otrzymali również Pani Henryka 

Malinowska sołtys sołectwa Zbrachlin i Pana Mariusz Malicki sołtys sołectwa Konstantynowo, 

podziękowała za uczestnictwo. 

 

 W imieniu swoim i w imieniu Rady Gminy podziękował sołtysom Gminy Waganiec za 

współpracę, za zaangażowanie i życzył wiele sukcesów, przede wszystkim wyrozumiałości, 

determinacji, umiejętności radzenia sobie z uwagami mieszkańców i wiary z tego, że z roku na rok 

będzie infrastruktura wiejska ulegała znacznej poprawie i tego wszystkim życzył. Nastąpiło 

uroczyste wręczenie kwiatów. Wójt wręczył również List Gratulacyjny i życzenia od Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza z okazji 11 marca Dnia Sołtysa – kserokopia 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.    

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

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

porządku obrad. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji 

projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu" nr projektu RPKP.09.03.02-

04-0083/17 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 

w oparciu o założenia konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17. 

 

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

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego pt. 

"Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu" nr projektu RPKP.09.03.02-04-0083/17 w ramach Poddziałania 

9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu  

Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 . 
Powitał Pana Grzegorza Grześkiewicz Właściciela firmy 4PRO, udzielił w tym punkcie również 

głosu sołtysom obecnym na sali, jeżeli by chcieli zabrać głos, następnie poprosił o zabranie głosu 

Pana Grześkiewicza i przedstawienia szczegółów dotyczących projektu. 

 

Pan G.Grześkiewicz - podziękował za zaproszenie i stwierdził, że krótko opowie o projekcie ujętym 

w projekcie uchwały i w uzasadnieniu. 

Gmina Waganiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom 

Pobytu w Wagańcu", uzyskała ten projekt o wartości ponad 2 mln złotych, jeżeli chodzi o wartość 

tego projektu. Projekt też wiąże się z wkładem własnym. Jest on dofinansowany na poziomie 92%, 

jeżeli chodzi o samo finansowanie.  
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W Domu Dziennego Pobytu, jeżeli Wysoka Rada się zgodzi na realizację tego projektu, to będą tu 

zaproszone osoby niesamodzielne, są to osoby z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, 

które nie mogą wykonywać jednej z czynności życia codziennego samodzielnie, czyli np. mają 

trudności w ubieraniu się i przygotowywaniu posiłków itd., a w praktyce odbywa się to w taki 

sposób, że każda osoba w wieku emerytalnym, jeżeli chciałaby skorzystać z usług takiego 

Dziennego Domu Pobytu może korzystać z takiego pobytu, każda osoba niepełnosprawna 

niezależnie od wieku i każda osoba, która ma jakieś problemy zdrowotne i nie może samodzielnie 

funkcjonować. Ta placówka ma działać przynajmniej 8 godzin dziennie, czyli planowane godziny, to 

jest od godz.8
00

 do 16
00

, czy też 7 godzin od godz.8
30

 do 15
30

, to jest kwestia ustalenia 

organizacyjnego w zależności jak to będzie bardziej pasowało uczestnikom.  

Oferta jest bardzo kompleksowa jak będzie funkcjonował ten Dom Stałego Pobytu, uczestnicy będą 

mogli samodzielnie przyjechać, przyjść, ale w ramach projektu będzie też zapewniona usługa 

transportowa. Będzie wynajęty samochód, który będzie codziennie do dyspozycji uczestników. Na 

terenie województwa już prowadzi kilkanaście takich Domów, dlatego wie, że ta usługa 

transportowa jest bardzo potrzebna. Uczestnicy będą mogli skorzystać z pełnego wyżywienia, czyli 

będzie finansowane, co najmniej śniadanie i obiad. A w międzyczasie odbywają się różnego rodzaju 

zajęcia i dlatego taki dzień pobytu nie polega na oglądaniu telewizji. Te zająca będą 

fizjoterapeutyczne, to są zajęcia, które mają poprawić stan zdrowia uczestników np. będzie 

zatrudniony masażysta, i będą zajęcia animacyjne. W ramach projektu będzie finansowany zakup 

czasopism, książek, zapewniona opieka medyczna, będzie sfinansowane wynagrodzenie dietetyka, 

który będzie układał dietę dla poszczególnych uczestników w zależności od stanu zdrowia, będą 

również zajęcia muzyczne. I tu Pan Wójt chciał, aby zadbać o ten element muzyczny, będą 

zakupione instrumenty muzyczne, za kilkanaście tys. złotych i sprzęt nagłaśniający. Jedną z takich 

zaplanowanych rzeczy będą raz w miesiącu wyjścia na zewnątrz, jak różnego rodzaju wycieczki, 

wyjazdy na basen, do teatru np. do Jordanek na wystąpienia, przedstawienia, będzie też poradnictwo 

prawne. Wsparcie jest skierowane zarówno dla osób tych niesamodzielnych, ale też do ich 

opiekunów faktycznych, ale dla nich będą ograniczenia w zajęciach, wsparcie psychologa itd., ale 

już w wyznaczone dni.  

Projekt trwa 24 miesiące, dwa pierwsze miesiące będą przeznaczone na adaptację budynku  

i wyposażenie tego budynku. W tym budżecie jest 2 mln złotych, ponad 200 tys. złotych to są środki, 

które są przeznaczone i zaplanowane w budżecie na adaptację, remont, wyposażenie. Bo tych 

sprzętów jest dość dużo, wspomniał już o instrumentach muzycznych, ale to są też różnego typu 

kanapy, stoły, krzesła, telewizory, komputery, rowerki rehabilitacyjne itd. Ten sprzęt po zakończeniu 

pozostanie na posiadaniu Gminy Waganiec. 

Podsumowując, to te dwa pierwsze miesiące, to jest na adaptację i wyposażenie pozostają  

22 miesiące, to są tzw. dwa turnusy, czyli zakłada się, że jedna osoba nie będzie przez 22 miesiące, 

tylko przez 11 miesięcy i następna grupa na 11 miesięcy, przewidywane są dwa turnusy po 20 osób. 

Jeżeli ktoś przystąpi do tego projektu i np. w pierwszym miesiącu zrezygnuje, to wystąpi i wejdzie 

do projektu następny uczestnik na to miejsce, taka możliwość jest też przewidywana. 

Poruszył również temat korzyści, jakie taki projekt przyniesie, to jest także jest to realizowane  

w gminie, ileś osób skorzysta z wsparcia, ale też jest to, że będzie szereg osób zatrudnionych do 

projektu, kadra tego projektu jest dość duża, jak kierownik, animator, opiekun, fizjoterapeuta, 

niektóre stanowiska są wymagające, jeżeli chodzi o kwalifikacje, ale inne już nie np. opiekun osoby, 

czyli uczestnika takiego projektu. Jest to projekt skierowany do gminy i jej mieszkańców, 

zatrudniającym jest gmina Waganiec, i najlepiej jakby był realizowany przez kadrę z terenu gminy. 

Kolejną korzyścią, to też są np. usługi transportowe i usługi cateringowe dosyć dużo pieniędzy  

w budżecie jest przeznaczone, bo to są 22 miesiące wyżywienia dla 20 osób, stawka wyżywieniowa 

na uczestnika wynosi 30 zł. Zależy tu na tym, aby działało to na terenie gminy i jak najwięcej 

lokalnych firm i wykonawców z tego skorzystało.     
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Radny Jarosław Budny – zwrócił się z zapytaniem, jak nie będzie tych chętnych do uczestnictwa  

w projekcie, bo zakładane jest 20 osób to, co dalej? 

 

Pan G.Grześkiewicz – stwierdził, że wówczas zostanie ograniczony poziom dofinansowania  

w projekcie, będzie należało ograniczyć budżet projektu i zmienić wniosek o dofinansowanie.  

Z doświadczenia wie, że w podobnych środowiskach i w podobnych miejscowościach są zawsze 

chętni, raczej jest problem odwrotny, że jest więcej chętnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli z ternu gminy Waganiec nie byłoby tylu chętnych, to czy 

można przyjąć z poza terenu uczestników, czy tylko wyłącznie osoby z terenu gminy Waganiec? 

 

Pan G.Grześkiewicz – ustalając założenia z Panem Wójtem, do projektu zostało ujęte, że powinny 

być osoby z terenu gminy Waganiec. Wnioskodawcą jest gmina Waganie, dlatego jest ten projekt 

przeznaczony dla mieszkańców gminy Waganiec. Natomiast gdyby się zdarzyło tak, że nie ma 

chętnych 20 osób, tylko np. 15, to będzie się stawało przed decyzją, albo ograniczenie projektu, czyli 

zmniejszenie jego wartości, albo to, co zasugerował Pan Przewodniczący, że jeżeli będzie decyzja, 

że zaprosić osoby spoza gminy niż zmniejszać ten projekt to też jest to możliwe.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zwróciła się z zapytaniem, czy jest tu 

ograniczenie wiekowe dla uczestników tego projektu, jest ujęte 65+, jednak jak się zdarzy osoba 

młodsza, a będzie już na emeryturze, czy też będzie miała problemy zdrowotne, czy takie osoby będą 

mogły wziąć udział? 

 

Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że jeżeli jest mowa o wieku, to wiek emerytalny uprawnia do 

uczestnictwa w projekcie, jeżeli jest mowa o niepełnosprawności, do uczestniczenia w projekcie, to 

nie ma większego problemu. Tu uczestnictwo np. starszych Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, które 

też bardzo miło i fajnie spędzają czas, są zajęcia animacyjne. 

 

Radny Jerzy Urbański – poinformował, że pieniądze na wynagrodzenia są ujęte w projekcie  

i z tego wynika, że od pół roku są te same pieniądze jak na cały rok. Ma przed sobą tabelę i tak jest 

to ujęte w pierwszej, drugiej, trzeciej są już ujęte trzynastki. Stwierdził, że jest 600 tys. ujęte 

kosztów, a pozostałe środki finansowe to same wypłaty. I tu należy zwrócić się do mieszkańców i to 

rozpropagować, aby poszli do pracy, bo tu 5 tys. zł pensji na miesiąc jest ujęte.  

 

Pan G.Grześkiewicz –poinformował, że ostatnia i przedostatnia kolumna w każdym roku jest taka 

sama, ona podsumowuje wszystkie lata. Na str. 18 wniosku jest tabela gdzie jest 2018 rok, tylko  

i wyłącznie podsumowany, natomiast to razem dofinansowanie i wkład własny służy do całego 

projektu. Natomiast w grudniu 2018 r. są informacje o wydatkach w samym 2018 r. i następnie 

przechodzi się do str. 19, w pierwszym roku funkcjonuje się w projekcie 6 miesięcy, wydatki są na  

6 miesięcy, a w większości tylko na 4 m-ce, bo w pierwszym roku DDP funkcjonuje od września, 

tylko Kierownik jest zatrudniony od lipca, bo ma nadzorować prace adaptacyjne, remontowe itd. 

natomiast wynagrodzenia pozostałych osób są od września, czyli 4 m-ce. W 2019 r. już 12 miesięcy; 

2020 r. – 6 miesięcy. Trzynasta pensja przysługuje Kierownikowi za 2018 r. i się znajduje również  

w 2019 r., dlatego, że pracuje, co najmniej 6 miesięcy zgodnie z przepisami w sektorze finansów 

publicznych wtedy przysługuje trzynastka. W kolejnym roku są trzynastki dla wszystkich 

pracowników, dlatego że przepracują 12 miesięcy. I tu się zgadza z przedmówcą, że w tym projekcie 

bardzo dużo pieniędzy to są wynagrodzenia pracowników. 

 

Radny Jerzy Urbański – stwierdził, że większość tych środków powinna być przeznaczona na 

adaptację budynku. 
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Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że to jest Europejski Fundusz Społeczny, jego celem nie jest 

wybudowanie obiektu, tylko funkcjonowanie i zasada jest taka, że na prace adaptacyjne na sprzęt 

można przeznaczyć w 10% max, i tu jest przeznaczone 206 tys. zł z ok. 2 mln. Jeżeli chodzi  

o wynagrodzenie te 5 tys. zł to jest wynagrodzenie animatora, opiekuna grupy i teraz, aby zrozumieć 

jak to się łączy koszt zatrudnienia danej osoby w miesiącu, to nie jest ani netto, dla tej osoby, gmina 

nie przeleje takiej kwoty tej osobie, to nie jest taka kwota, która ta osoba będzie miała na umowie  

o pracę.  

Należy z tego odliczyć ok. 20% narzutów, czyli z 5 tys. zł zrobi sie 4 tys. zł, bo 1 tys. zł co miesiąc 

idzie do Państwa jako narzuty pracodawcy, czyli taki animator wynagrodzenie o pracę będzie miał  

4 tys. zł, natomiast z tego do ręki otrzyma ok. 2600,00 zł jest to pracownik na etat mimo, że on 

kosztuje 5 tys. zł, to nie jest kwota projektu unijnego, gdyż ktoś kto zatrudnia pracowników to wie, 

że to tak działa.  

Te wszystkie wynagrodzenia należy obciąć o 20% i wtedy będą to kwoty brutto na umowie, a netto 

należy odliczyć ZUS, podatek. 

Natomiast z punktu widzenia kadry, to jest kadra, którą zatrudnia gmina.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – jeżeli został poruszony temat zatrudnienia, to część osób 

powinno posiadać wysokie kwalifikacje i stosowne uprawnienia. Czy można uzyskać informacje, 

jaka forma zatrudnienia będzie, czy to będą umowy o pracę? Czy to też będą umowy 

cywilnoprawne? 

Uważa, że dla tych osób, które pracują a ten dom miałby funkcjonować w tych godzinach jak 

wspomniano, to z tymi specjalistami będzie problem. 

 

Pan G.Grześkiewicz – część osób będzie zatrudniona na umowę o pracę, część w ramach umów 

zleceń i tak Kierownik ½ etatu umowa o pracę brutto 3 tys. zł, jest to osoba, która nie musi posiadać 

kwalifikacji, odpowiednich dokumentów czy certyfikatów, to jest osoba, która musi być stosunkowo 

zorganizowana, która będzie musiała dopilnować, żeby obiad dojechał na czas, żeby transport był 

sprawnie przeprowadzony wśród uczestników. Będzie to osoba, która będzie musiała dopilnować 

pozostałą kadrę, która będzie przychodziła do pracy i tu potrzebne są pewne predyspozycje  

i umiejętności. Fizykoterapeuta, to jest już zawód konkretny z odpowiednim wykształceniem. 

Terapeuta zajęciowy, tutaj jest osoba, która powinna umieć poprowadzić zajęcia z uczestnikami 

projektu. Opiekun medyczny, tutaj konkretne wykształcenie. Opiekun grupy, nie są potrzebne żadne 

wymagania, jest to pomoc dla osoby starszej np. w ubraniu się, przemieszczaniu. Osoba ta musi 

przejść tylko odpowiedni kurs, ale można go zorganizować w ramach projektu przed rozpoczęciem 

projektu. Psycholog, to osoba z odpowiednim wykształceniem w tym kierunku. 

 

Radny Marcin Misiak – stwierdził, że pracowników dobrych na rynku pracy jest mało, i czy nie 

powinno się wcześniej zrobić rozeznania w tej sprawie, czy będą takie osoby na terenie gminy 

Waganiec? I jak nie będzie pracowników, czy będzie projekt? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – niektóre stanowiska wymagają odpowiednich kwalifikacji, tak 

jak w opisie projektu np. wykształcenie wyższe i 5 lat zatrudnienia, jak będzie to weryfikowane,  

i czy będzie to rygorystycznie przestrzegane? 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że rolą Rady Gminy jest podjęcie uchwały, czy wchodzi się do 

projektu, czy tez nie. A nie zatrudnianie pracowników i pytania o wysokości wynagrodzeń, to będzie 

w gestii gminy. Co się stanie ze sprzętem po zakończeniu projektu? A nie o wynagrodzenia 

pracowników toczy się dyskusja. 

  

Radny M.Misiak – poinformował, że jest rozmowa o projekcie. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że tak jak radny Misiak wspomniał rozmowa jest o 

projekcie i jak się do niego przystąpi, to jednym z obowiązków, które trzeba wziąć pod uwagę, to 

jest to czy będzie kadra, czy będą wykonawcy, czy będzie firma cateringowa, która będzie chciała za 

te pieniądze świadczyć usługi.  

 

Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że wspólnie tworząc projekt z Wójtem wpisane zostały 

ustalone pewne wymagania, co do zasady zależałoby, aby te warunki były spełnione. I będzie się 

wspólnie z gminą próbować znaleźć takich pracowników, którzy spełniają takie wymagania. 

Natomiast, jeżeli się nie znajdzie, to wówczas decyzje podejmie Urząd Marszałkowski na wniosek.  

I tu z praktyki wie, że Urząd Marszałkowski idzie na pewne ustępstwa i dlatego są potrzebne te 

wnioski o zmiany do projektu. Jednak będzie się starał, aby zatrudnić taką kadrę, która będzie mogła 

ten dom poprowadzić. Jeżeli się zdarzy, ze zabraknie jakiegoś pracownika, to nie będzie tragedii, 

tylko jest jedno wymaganie na poziomie założeń konkursu, ze musi być, co najmniej 3 opiekunów 

osób przebywających w domu. 

Jeżeliby nie było np. psychologa, to jest usunięty z projektu, a w jego miejsce będzie ktoś inny. 

Projekt jest tak bogaty i urozmaicony, że można zamieniać, oprócz wymaganych osób. Jak się 

skończy projekt, to wszystko pozostaje w gminie, budynek jest gminy, sprzęt pozostaje  

i wyposażenie. 

Trwałość projektu, to założenie jest takie, że nie powinno to działać tylko przez okres 

dofinansowania, powinno się zadbać o to, aby była to trwałość np. poprzez pozyskanie nowego 

projektu. Założenie jest takie, że nie powinno to się skończyć z końcem dofinansowania, to ma 

funkcjonować w dalszym ciągu i służyć uczestnikom, ale w innej formule. 

        
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że budynek gminy ma małą powierzchnię jest 

mowa o 20 miejscach, o warunkach do spełnienia wymagań zawartych w projekcie, jak kuchnia, 

spożywanie posiłków, dwie łazienki, rożne sale, czy to gabarytowo od tej strony nie będzie sprawiać 

problemu? 

 

Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że był tu jego pracownik dokonał pomiarów, było 

konsultowane z Urzędem Gminy i uważa, że tak, i faktycznie to, co jest ujęte w projekcie musi być 

tzn. muszą być 2 sale, 2 łazienki, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  

z możliwością wzięcia prysznica, jak zajdzie taka potrzeba, kuchnia, miejsce do spoczynku lub 

wsparcia merytorycznego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że wspominał Pan Grześkiewicz o trwałości 

projektu, jak następny budżet Unii Europejskiej będzie wyglądał to tego nikt nie wie, ponieważ 

decyzje polityczne jeszcze nie zapadły, nikt nie wie czy rządy będą chciały w związku z wyjściem 

Wielkiej Brytanii zwiększyć swój udział, czy środki własne, które do budżetu unijnego wpłacają 

zostaną ograniczone, w związku z tym zwrócił się z zapytaniem o trwałość projektu , gdyby nie 

udało się pozyskać środków zewnętrznych. Ponieważ słusznie zauważył przedmówca i zupełnie się 

zgadza z tym, tego typu projekt ma głębszy sens, kiedy jest kontynuowany, co wtedy, czy w jakimś 

ograniczonym zakresie gmina będzie musiała wyłożyć z własnego budżetu, zakładając ten gorszy 

scenariusz, kiedy Europejski Fundusz nie będzie dysponował takimi pieniędzmi to, co wtedy? 

 

Pan G.Grześkiewicz – zgodził się z przewodniczącym, że nikt nie wie, co będzie za 2 lata, czy 

znów będzie dofinansowanie, w którym są konkursy. Bardzo dużo robione jest projektów 

międzynarodowych, współpracuje z różnymi instytucjami, które funkcjonują w Unii Europejskiej są 

już na innym poziomie rozwoju niż w Polsce. Dlatego patrzy przez pryzmat tych krajów, co będzie 

za kilka lat, bo Polska będzie wówczas na takim poziomie.  
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Polska ma najwięcej pieniędzy z krajów unijnych. A to nie znaczy, że te kraje bardziej rozwinięte 

mają mniej pieniędzy, mają pieniądze tylko ich jest mniej i one są w określony sposób 

wydatkowane.  

Akurat te kraje mają dużo pieniędzy na emigrantów, ale to wynika z tego, że emigranci do nich 

trafiają i muszą się nimi zajmować i na politykę senioralną, czyli to jakby pokazuje, że jest bardzo 

prawdopodobne, że w Polsce jak już będzie się tym beneficjentem netto, czyli gdy przestanie się 

więcej otrzymywać niż wpłacać, to dalej unia będzie płaciła na tych seniorów, bo popyt rośnie, gdyż 

jest coraz więcej osób starszych. Patrząc na politykę naszego Państwa, to coraz więcej środków 

budżetowych od unii europejskiej przeznaczonych jest na politykę senioralną. 

Poinformował, że jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy i też jest 

tam uruchamiany taki Dom Pobytu w Bydgoszczy, dla ekonomistów seniorów, bo jest to 

stowarzyszenie, jest tu dużo członków i są to osoby starsze – i też będą mieli taki sam problem 

później, jednak się go nie boją.  

Odpowiadając na pytanie, co w tej sytuacji najgorszej, jak nie zdobędzie się dofinansowania, 

państwo przestanie płacić na seniorów i co wtedy? Tak naprawdę gmina ma obowiązek zapewnić 

trwałość, która jest rozumiana, jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług. W praktyce 

mówi się o tym, że tego budynku, który będzie wyremontowany nie będzie można sprzedać, 

przeznaczyć np. na sklep spożywczy itd. I tu będą dwie możliwości, jak się nie zdobędzie 

dofinansowania, gmina we własnym zakresie będzie chciała partycypować za własne środki, może 

np. w wymiarze 4 godzin, ale nie musi i bez wyżywienia itd. I drugie rozwiązanie może skalkulować 

ile kosztuje oferta takiego domu i zapewnić sobie trwałość poprzez pobieranie opłat. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – jeżeli chodzi o niepełnosprawność, czy osoba biorąca udział 

w projekcie będzie musiała w jakiś sposób to udokumentować? 

 

Pan G.Grześkiewicz – wszystkie rzeczy w projekcie muszą być potwierdzone poprzez oświadczenia 

i zaświadczenia. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, przez ile lat musi być ten budynek gotowy? 

 

Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że przez 2 lata, jest taka zasada, że projekt trwa 2 lata jest 

gotowość. Natomiast przez 5 lat nie można sprzedać takiego budynku, mogą się tam odbywać 

zajęcia dla dzieci, orkiestry itd. wszystko związane z celami społecznymi. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – projekt zakłada 20 miejsc dla uczestników usługami 

opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych, poprosił  

o rozwinięcie tego zdania. 

 

Pan G.Grześkiewicz – stwierdził, że 2 razy po 20 osób, czyli 40 osób, jednakże w praktyce okaże 

się, że to będzie więcej niż 40 osób. Zdarza się, że ktoś po 3 miesiącach zrezygnuje, lub też się 

przeprowadzi, ktoś np. umrze, bo tak się tez zdarza, ostatecznie będzie to 50 może 60. Natomiast 

wirtualnie tych osób może pojawić się 40. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zacytował zapis z uzasadnienia projektu uchwały 

„Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 60 opiekunów 

faktycznych” jak to należy rozumieć? 
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Pan G.Grześkiewicz – opiekun faktyczny jest to osoba, która nieodpłatnie zajmuje się ta osobą 

niesamodzielną np. osoba niepełnosprawna, młoda a rodzice są opiekunami faktycznymi i takie 

osoby też do projektu są zapraszane, dla których są też zajęcia, ale w dużo mniejszym zakresie np. 

raz na 2 m-ce, raz na kwartał. Jest również zapewnione poradnictwo prawne. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – usługi odciążeniowe, czyli jest opiekun faktyczny w domu ma 

niepełnosprawną osobę i ten opiekun np. chciałby jechać np. do lekarza, czy mógłby taką osobę 

przywieźć do tego domu pobytu, np. na kilka godzin? 

 

Pan G.Grześkiewicz – stwierdził, że formalnie nie, jednak w praktyce to będzie zależało od 

kierownika, w projekcie takich zapisów nie ma są tylko stali uczestnicy. 

 

Radny M.Misiak – poinformował, że wkład własny jest 160 tys. zł, czy to wszystko, czy też dojdą 

jeszcze inne wydatki? 

 

Pan G.Grześkiewicz – kwota 160 tys. zł pojawi się tylko wtedy, kiedy wyda się w całości budżet, 

tutaj zasada jest proporcjonalna. Przez 2 lata projekt jest dofinansowywany na poziomie 92%, 

natomiast 8% to jest wkład własny. Jeżeli np. pojawiłby się oszczędności np. nie został zatrudniony 

psycholog i nie wyda się np. 50 tys. zł, wtedy proporcjonalnie spada wkład. Ta kwota jedynie się 

może zmniejszyć a na pewno się nie zwiększy. Projekt na podstawie decyzji Wójta Gminy Waganiec 

jest tak skonstruowany, ze nie obciąża uczestników projektu. Uczestnicy korzystają z niego w 100% 

za darmo, ich wkład jest przeniesiony na gminę.  

Jest dofinansowany z trzech źródeł, pierwsze źródło to jest udostępnienie powierzchni, czyli gmina 

gdyby wynajęła tą powierzchnię, to by zarabiałaby 43.200,00 zł, tak jest zakładane teoretycznie, 

jednak nie wynajmuje, to wirtualnie wnosi to do projektu. 

Drugi wkład, to utrzymanie budynku, to są różnego rodzaju media, woda, elektryczność, to zostało 

wyliczone na podstawie szacunków, kosztów na poziomie 72 tys. zł przez okres realizacji projektu.  

Trzeci wkład, aby było to 160 tys. zł, brakowało jeszcze 51 tys. zł i tutaj jest założenie takie, że 

gmina partycypuje w kosztach wyżywienia i dofinansowania wyżywienia dla tych osób 

uczestniczących w projekcie, czyli tego dofinansowania wprost to będzie 51 tys. zł, bo pozostało to 

utrzymanie budynku. Jeszcze ma dodatkowe pieniądze w projekcie związane z obsługą projektu na 

poziomie ok. 70 tys. zł, czyli te pieniądze sfinansują koszty utrzymania budynku, czyli realnym 

kosztem finansowym dla gminy będzie 51 tys. zł. 

 

Radny Jerzy Urbański – zwrócił się z zapytaniem, czy kryterium dochodowe uczestnika będzie 

brane pod uwagę? 

 

Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że to jest jedynym z kryteriów uczestnika, biedniejsze osoby 

w pierwszej kolejności. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – wspomniał Pan Grześkiewicz o rożnych ryzykach  

i o elastyczności tego projektu, czyli jeżeli wystąpi się do Urzędu Marszałkowskiego, gdyż rożne są 

ryzyka po drodze mogą zaistnieć, jak np. będzie mniej uczestników, nie będzie terapeuty lub 

zrezygnuje z pracy - jak z praktycznego punktu Urząd Marszałkowski się ustosunkuje, czy z reguły 

pozytywnie podchodzi, czy tez robi problemy? 

  

Pan G.Grześkiewicz – stwierdził, że wszyscy wiedzą, iż na jesieni mogą być zmiany, gdyż będą 

wybory i do jesieni to wie, co się będzie działo w Urzędzie Marszałkowskim i jakie decyzje i prośby 

będą pozytywnie oceniane, a jakie nie, zna Pana Dyrektora. Do jesieni może powiedzieć, że te 

zmiany, o których jest mowa będą dopuszczalne. 
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Radny Jarosław Budny – zwrócił się z zapytaniem, jak się będzie odbywał ten transport, czy zakup 

samochodu jest planowany, czy też wynajęcie z zewnątrz? Czy jak zakup samochodu, to czy później 

on pozostanie w gminie? 

 

Pan G.Grześkiewicz – poinformował, że nie można zrobić takiego rozwiązania z zakupem, gmina 

musi znaleźć wykonawcę. Gmina będzie stosowała prawo zamówień publicznych do wyłonienia 

wykonawców, czy do usługi transportowej, czy do usługi cateringowej trzeba preferować podmioty 

ekonomii społecznej, czyli np. spółdzielnie, stowarzyszenia.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podsumowując, stwierdził, że bardzo dobrze, że Pan 

Grześkiewicz znalazł czas i przybył na obrady, gdyż radni mieli obawy, co do tego projektu, jednak 

analizując go myśli, że te obawy zostały wyjaśnione.  

Podziękował Panu Grzegorzowi Grześkiewiczowi z firmy 4 PRO, która w partnerstwie z gminą 

będzie to przedsięwzięcie realizowała, za udział w sesji i za szczegółowe informacje  

 

Radny Jarosław Budny – zaproponował, aby zrobić rozeznanie wśród mieszkańców gminy, 

sołtysów poprzez wywiad środowiskowy i wstrzymać się w dniu dzisiejszym z decyzją. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, do kiedy Rada Gminy musi podjąć 

uchwałę? 

 

Radna Ewa Pietrus – stwierdziła, że radni są tu w dniu dzisiejszym po to, aby podjąć decyzję, 

gmina dostała dofinansowanie, a mieszkańców w wieku emerytalnym jest dużo i na pewno będzie 

zainteresowanie. 

 

Pan G.Grześkiewicz – zasada jest tak, że na dniach przyjdzie pismo od Dyrektora z Urzędu 

Marszałkowskiego, z informacją, że należy złożyć dokumenty potrzebne do podpisania umowy na 

dofinansowanie. Firma przygotowuje do tego szereg dokumentów, a jednym z tych dokumentów jest 

uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do tego projektu, a Urząd Marszałkowski daje tu 5 dni 

roboczych na przygotowanie tych dokumentów. 

Z doświadczenia wie, że takie usługi się przyjmują, natomiast będą trudności w realizacji projektu  

i to też trzeba powiedzieć, to są projekty unijne to nie jest tak, że wszystko idzie dobrze. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się do obecnych, aby przystąpić do głosowania i nie dyskutować 

już więcej. 

 

Radny M.Misiak – poinformował, że po to Pan był zaproszony, aby radni mogli zadawać pytania 

tak Wójt na ostatnim posiedzeniu powiedział, i dlatego jest ta dyskusja. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przyznał rację, gdyż później wysłuchuje się, że radni tylko 

ręce podnoszą, tylko diety biorą i nic nie robią, bardzo często dyżury pełni i spotyka się 

z mieszkańcami, którzy tak twierdzą. 

Poinformował, że blok dyskusji w tym punkcie został wyczerpany, dlatego też zamyka dyskusję. 

 

Radny M.Kołowrocki – zaproponował, aby Przewodniczący Rady tą sesje sprawniej poprowadził, 

jest 30 punktów, prawdopodobnie sesji nie można przerwać, bo do końca miesiąca niektóre uchwały 

muszą być podjęte i już są praktycznie święta, a radni stwierdził, że się tu „wygłupiają”. Jeżeli nie 

chce się tej uchwały podejmować, to przeprowadzić głosowanie, jak przejdzie to dobrze, jak nie 

przejdzie to też dobrze i należy jechać do przodu, dopiero jest jeden punkt a pozostało 29 punktów, 

bo wszystkie są ważne i które w 90% trzeba w dniu dzisiejszym podjąć.   
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Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się do radnego Kołowrockiego czy to był wniosek  

i czy ma go poddać pod głosowanie?  

 

Radny Z.Czajkowski – stwierdził, że jest rozpoczęty ten punkt i należy go zakończyć głosowaniem,  

a w trakcie punktu nie robi się przerw. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – odniósł się do statutu, każdy radny w trakcie obrad może 

złożyć wniosek.  

Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag do proponowanego projektu uchwały. 

 

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

 

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/262/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu 

w Wagańcu" nr projektu RPKP.09.03.02-04-0083/17 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu Nr 

RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 – stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 15 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Radna E.Pietrus – zgłosiła wniosek o przerwę. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że wnioskowana przerwa będzie po punkcie 

11, dotyczącym zmian w budżecie gminy.  

W związku z tym, że Pani Smykowska wybrana na sekretarza obrad jest zmuszona opuścić obrady  

i jej już nie będzie, zgłosił wniosek o wybór sekretarza obrad, poprosił o podanie kandydatur. 

 

Radna A. Łopatowska - zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej.  

 

Kandydatka wyraziła zgodę.  

 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady P.Smykowska – opuściła obrady – godz. 12
40

  

 

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

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej J.Michalskiej na sekretarza 

dalszych obrad XXXII Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) na sekretarza obrad wybrała radną Jadwigę Michalską.  
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Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za głosowanie, poinformował, że w głosowaniu 

brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Jadwigi Michalskiej było 15 radnych, 

głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na 

sekretarza obrad XXXII Sesji radną Jadwigę Michalską. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 
 

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

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec 

na 2018 rok. Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 7 do 

protokołu. 
Otworzył dyskusję. 

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 13
00

 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że radni jak głosują, to głosują poprzez podniesienie ręki i jeżeli 

ktoś nie chce glosować to niech nie głosuje, ale po prostu każdy powinien rękę podnieść i nie 

wstydzić się, czy głosuje „za” i czy „przeciw”, są obecni sołtysi i goście zaproszeni na sali i powinni 

widzieć, jak dany radny głosuje. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – będą urządzenia głosujące i będzie to przejrzyste. 

 

Radny M.Kołowrocki – jednak teraz należy rękę podnieść i wszyscy powinni widzieć, jak kto 

głosuje, bo w przeciwnym przypadku głosowania będą nieważne. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że zawsze mówi ile osób brało udział  

w głosowaniu, ile osób głosowało „za” i ile głosowało „przeciw”, i kto się „wstrzymał”, wszystko 

jest w protokołach, od razu po głosowaniu przed stwierdzeniem, że Rada Gminy przyjęła 

przedmiotową uchwałę, jeżeli ktoś uważa, że jest źle policzone to podnosi rękę i protestuje i uważa, 

że to jest jasne. 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że nie można sprawdzić czy Pan Przewodniczący źle policzył, 

czy dobrze, o nic Pana Przewodniczącego nie podejrzewa, tylko poprosił, żeby wszyscy radni 

podnosili ręce tak jak mówi statut, jaki jest obowiązek radnego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jeżeli radny był „przeciw”, a on policzył 

„za” wtedy radny powinien zgłosić, że się on pomylił w liczeniu, że radny głosował „przeciw” lub 

też, że się „wstrzymał”, stwierdził, że tu żadnego problemu nie widzi. 

 

Radny M.Kołowrocki – uznał, że jest problem, gdyż radni nie wiedzą jak Przewodniczący Rady 

głosuje, gdyż nie podnosi ręki.  

  

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że zawsze informuje o wynikach głosowania, są  

w protokołach wyniki głosowań, są protokoły przez Wysoką Radę przyjęte, następnie otworzył 

dyskusję do procedowanej uchwały.  
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Radni nie podjęli dalszej dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony 

projekt uchwały.  

 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/263/2018 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok – 

stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Radny M. Kołowrocki – stwierdził, że udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, a Przewodniczący 

Rady nie brał udziału w głosowaniu, zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie podnosi ręki?  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że przedstawił wynik głosowania. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.  

 

Na obrady powrócił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 13
10

 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu, następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.  
 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/264/2017 w sprawie zmiany uchwały  

o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 10 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.  
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że nie pierwszy raz jest radnym, i były też 

sesje do godz. 18 –tej i do 19-tej, czy posiedzenia sejmu, czy sesje nie są prowadzone na czas, i tu 

nikt nie będzie go pośpieszał.  

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się do protokolanta, o ujęcie zapisu w protokole, cyt., „że Pan 

Przewodniczący odmawia głosowanie i nie chce głosować”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że głosuje, aby było ujęte w protokole,  

cyt., „ że bierze udział w głosowaniu i głosuje”. 

Następnie zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2018-2026. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-

2026, przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2018-2026. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/265/2018 zmieniającą uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026 – stanowi ona 

załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się do radnego Kołowrockiego, czy widział jak rękę 

podnosi, aby znów nie było zastrzeżeń. 

Poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem uchwały było 14 radnych, 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła 

przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

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

w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok, powitał przybyłego na obrady Radcę Prawnego Urzędu 

Pana Tomasza Mroczkowskiego, i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 13 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. 
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Skarbnik Gminy D.Roszko – przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

 Zaplanowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.700,00 zł należy wycofać                       

z tegorocznego planu dochodów budżetowych. Dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec” nie jest realne do pozyskania w tym 

roku. 

Kwotę 500,00 zł zaplanowaną do pozyskania z tytułu usług transportowych wycofano                                 

z tegorocznego budżetu.   

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. zmniejszono  

o 700,00 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rejestracji akt stanu 

cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.  

Zwiększono o 18.745,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat adiacenckich. 

Na podstawie pisma Ministra Finansów z 13.02.2018 r. zwiększono plan części oświatowej 

subwencji ogólnej o 148.995,00 zł.   

Stosownie do pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r. zwiększono plan 

dochodów o 2.400,00 zł. Również Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie wniosła o zwiększenie 

planu dochód jednostki o 450,00 zł. Pismem z dnia 9 marca 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Niszczewach zawnioskowała o zwiększenie planu finansowego o 150,00 zł. 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. zwiększono plan 

dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych o 4.000,00 zł oraz zasiłków 

okresowych o 12.000,00 zł. Zmniejszono natomiast o 17.900,00 zł środki na częściowe pokrycie 

kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Kolejną decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował  

o zwiększeniu o 7.200,00 zł planu dotacji celowych, przeznaczając na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

Decyzją z dnia 27 lutego 2018 r. Wojewoda Kujawko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych  

o 237,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny.  

Wnioskiem z dnia 14 marca 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosła  

o zwiększenie kwot planowanych do pozyskania w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych o 5.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę 500,00 zł. W przypadku świadczeń 

wychowawczych planowane kwoty należy zwiększyć o 2.000,00 zł oraz 100,00 zł z tytułu odsetek 

za zwłokę.   

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 2.440,00 zł planowaną do pozyskania od mieszkańców 

zainteresowanych wybudowaniem na ich posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Wydatki  

 Kwoty przewidziane na opłacenie kosztów odbioru padłych zwierząt zwiększono o 650,00 zł.  

Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł środki ujęte na budowę sieci wodociągowej.  

Zmniejszono o 4.700,00 zł środki zaplanowane na opłacenie kosztów badania wody surowej                 

i uzdatnionej, zwiększono natomiast o 10.000,00 zł kwoty na pokrycie kosztów energii elektrycznej 

zużywanej przez urządzenia pracujące w stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie. 

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku uiszczania opłat na rzecz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych należy ująć kwotę 17.500,00 zł.  

Zrezygnowano z realizacji zadania obejmującego termomodernizację budynku stacji uzdatniania 

wody w Starym Zbrachlinie, wycofując 2.000,00 zł.  
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Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji ujęcia 

wody, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej (w tym: wymiana hydrantów, zasuw). Również 

zmniejszono o 2.500,00 zł kwoty przewidziane na zakup urządzeń i narzędzi.  

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania 

wody zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 5.460,00 zł. 

Pani skarbnik, przedstawiła jeszcze jedno zmniejszenie w tym dziale, które przez przeoczenie nie 

zostało opisane w przesłanych materiałach na Sesję. Zostało jednak właśnie umieszczone  

w proponowanych zmianach po stronie wydatków jak również w załączniku zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w bieżącym roku. Zmniejszono o 295.000,00 zł środki na realizację 

zadania obejmującego przebudowę stacji uzdatniania wody, studni głębinowe, budowę zbiorników 

wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoringu z wizualizacją pracy Stacji.  

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na opłacenie kosztów wpisów do Ksiąg Wieczystych działek 

pozyskanych w roku ubiegłym pod „Przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin  

i Wiktoryn”.   

Zmieniono nazwę zadania w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie. 

Zadanie wg informacji uzyskanej od zarządcy drogi brzmi „Przebudowa drogi powiatowej  

w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. 

Oferowana kwota 40.000,00 zł nie ulega zmianie.  

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów opracowania projektu stałej organizacji 

ruchu. Zmniejszono natomiast o 10.701,00 zł środki na opracowanie dokumentacji sieci dróg 

gminnych.  

Środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” 

zwiększono o 423.000,00 zł.  

Zwiększono ponadto o 94.500,00 zł środki ujęte na realizację zadania pn. „Ułożenie nawierzchni 

bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C”. 

Zmniejszono o 36.000,00 zł środki przeznaczone na zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz 

wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg oraz o 6.000,00 zł kwoty na remont dróg gminnych  

i sprzętu. Również zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na podziały, rozgraniczenia, 

projekty kolejnych odcinków dróg planowanych do realizacji. Kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na 

zakup części do remontu kosiarki bijakowej wycofano z budżetu.  

Zwiększono o 2.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie 

ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”. 

Zaplanowano do realizacji kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg polegająca na 

budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki” 

przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C, przeznaczając 2.500,00 zł.  

Zaplanowano kwotę 210,00 zł na uiszczenie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów             

w miejscowości Waganiec i Nowy Zbrachlin.  

Zmieniono przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na bieżące 

funkcjonowanie budynku w Arianach 26.  

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na opłacenie II raty przygotowanego „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Waganiec do roku 2025”.   

Zmniejszono o 700,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów szkoleń pracowników                   

w ramach realizacji zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, 

udostępniania danych i dowodów osobistych. 

Zmniejszono o 5.450,00 zł kwoty zaplanowane na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. 

Zwiększono natomiast o 2.000,00 zł środki na opłacenie kosztów usług remontowych.  

Zmniejszono o 945,00 zł kwoty ujęte na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 

zs. w Aleksandrowie Kujawskim oraz o 10.000,00 zł środki na zakup sprzętu komputerowego na 

potrzeby Urzędu Gminy.  
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Kwotę 4.702,70 zł przemieszczono z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, 

zwiększając dodatkowo o 540,00 zł, co pozwoli na zakup drobnego sprzętu komputerowego.  

Zmniejszono o 48.345,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 

zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniono zatrudnienie  

w jednostce oraz zrezygnowano z planowanych podwyżek wynagrodzeń.  

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy 

zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 20.600,00 zł. W związku ze zmianą 

zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 

pracowników gospodarczych należy zwiększyć o 51.395,00 zł. Kwotę 2.015,00 zł nie 

rozdysponowaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC w ramach dotacji celowej 

przeznaczono za zakup materiałów i opłacenie usług.  

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. zwiększono 

środki o 3.500,00 zł na opłacenie licencji na program komputerowy. 

Realizując wniosek Prezesa OSP z Włoszycy z dnia 15 marca 2018 r. zwiększono o 4.000,00 zł 

środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach 

remizy.  

Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego w ramach planowanego do 

realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 

Waganiec”. Zadaniem objęte zostaną obiekty remiz OSP w Zbrachlinie i we Włoszycy.   

Zwiększono o 4.000,00 zł środki dla Zespołu Szkół w Zbrachlinie na pokrycie kosztów naprawy 

sprzętu używanego w stołówce szkolnej. Zwiększono również o 15.000,00 zł kwoty  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pokoju nauczycielskiego i oddziału przedszkolnego 

gr. D w budynku szkoły podstawowej również dokonano przemieszczenia środków pomiędzy 

paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.600,00 zł.  

Zrealizowano kolejny wniosek Dyrektora zmieniając przeznaczenie 300,00 zł.  

W związku z planowanymi od dnia 1 kwietnia 2018 r. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli 

dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej na 

kwotę 13.885,00 zł oraz zwiększono plan finansowy o 12.805,00 zł.  

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane dotychczas wydatki na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych w łącznej kwocie 116.150,00 zł. 

przemieszczono z rozdz. 80150 do 80152.    

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r.  dokonując 

przeniesienia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.635,00 zł oraz 

zwiększając plan o 9.610,00 zł. Zmiany podyktowane są planowanymi od 1 kwietnia 2018 r. 

podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, realizacją indywidualnego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz realizacją dodatkowych zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu.  

Kolejnym pismem z dnia 9 marca 2018 r. Dyrektor wniósł o dokonanie przeniesienia środków 

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50,00 zł.  

Kierownik Centrum Usług Wspólnych wniosła o zwiększenie kwot na wynagrodzenia (dodatek 

motywacyjny dla dyrektorów, specjalny fundusz nagród) wraz z pochodnymi oraz kwot na szkolenia 

pracowników (w ramach doskonalenia zawodowego) o łączną kwotę 471,00 zł. Zmiany są 

konsekwencją podwyżek wynagrodzeń. 

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. zwiększono 

środki o 300,00 zł na zakup odzieży bhp dla kierowcy autobusu szkolnego. Przemieszczono ponadto 

160,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 9 marca 2018 r. wniosła  

o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę  

4.740,00 zł oraz o zwiększenie środków o 17.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia  

i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.  
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Zmniejszono o 26.072,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 

szkół (Zbrachlin 17.825,00 zł, Brudnowo 6.380,00 zł oraz Niszczewy 1.867,00 zł). Zrezygnowano  

z planowanych podwyżek wynagrodzeń. Zmniejszono o 5.015,00 zł środki na wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.  

Kwotę 11.889,88 zł nie wydatkowaną w 2017 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na 

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 marca 2018 r. Dodatkowo 

kwotę 250,00 zł przewidzianą na dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem 

alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” umieszczono w rozdz. 85205 zamiast 

dotychczasowego 85154.  

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o 4.000,00 zł środki 

przewidziane na wypłaty zasiłków stałych oraz o 12.000,00 środki na wypłaty zasiłków okresowych.             

W związku ze zmniejszeniem dotacji na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej należało wyasygnować środki własne w kwocie 17.900,00 zł 

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 7.200,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Dofinansowanie w wysokości 237,06 zł otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup 

materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu Katy Dużej Rodziny.  

W związku z rezygnacją z planowanych na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne  

o 5.315,00 zł.   

 Zwiększono o 390,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy  

w Zespole Szkół w Brudnowie, natomiast zmniejszono w świetlicy w Zbrachlinie o 380,00 zł.  

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. zwiększono  

o 3,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli (specjalny fundusz nagród) oraz kwoty na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

Zmniejszono o 16.500,00 zł środki zaplanowanej, jako udział własny w realizowanych przez gminę 

zadaniach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Zmiana, jaka nastąpiła od 1 stycznia 2018 r. 

pozwala na zmniejszenie udziału własnego gminy w realizowanym zadaniu z 20 % do 10 %.  

Kwoty planowane do pozyskania w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

należy zwiększyć o 5.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę o 500,00 zł. W przypadku świadczeń 

wychowawczych planowane kwoty należy zwiększyć o 2.000,00 zł oraz 100, 00 jako odsetki za 

zwłokę.  

W związku z rezygnacją z planowanych na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych 

zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne o 1.717,00 zł, natomiast w zakresie świadczeń 

rodzinnych o 1.906,00 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczono na zakup niezbędnych 

materiałów oraz opłacenie kosztów szkoleń dla pracowników. Na podstawie wniosku Kierownika 

GOPS z dnia 19 marca 2018 r. wycofano środki własne gminy w kwocie 800,00 zł na częściowe 

sfinansowanie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zmniejszono również środki na 

wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny na 

kwotę 1.852,00 zł.  

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy w roku 

przyszłym trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.    

Zwiększono o 2.600,00 zł kwoty na zakup materiałów do gminnej oczyszczalni ścieków  

w Wójtówce oraz o 20.000,00 zł kwoty niezbędne do opłacenia rachunków za zużywaną energię 

elektryczną.  
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W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku uiszczania opłat za 

wprowadzanie ścieków do wód i ziemi na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie należy ująć dodatkową kwotę 1.500,00 zł.  

Kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na opłacenie remontu budynku gminnej oczyszczalni ścieków  

w Wójtówce zachowano, zmieniając zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej (zrezygnowano  

z zakupu usługi, pozostając przy zakupie materiałów). Zmniejszono o 2.500,00 zł kwoty na zakup 

niezbędnych narzędzi i sprzętu.  

Zmniejszono o 2.700,00 zł kwoty zaplanowane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.  

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy 

obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi zmniejszono środki na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi o 4.420,00 zł. 

Na skutek zmiany zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz rezygnacją z planowanych podwyżek 

dla pracowników gminnej oczyszczalni ścieków środki zaplanowane na wynagrodzenie oraz 

naliczane od nich pochodne zmniejszono o 92.668,00 zł.  

Realizując wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu zwiększono dotację 

podmiotową o 2.100,00 zł.   

Zaplanowano 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa 

placów zabaw na terenie gminy Waganiec”.  

Zwiększono o 64.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy 

wiejskiej w Brudnowie”.  

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa 

budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem”.  

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty na opłacenie usług w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej we 

Włoszycy.   

Wyasygnowano dodatkową kwotę 2.500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk 

wielofunkcyjnych”.   

Zmniejszono o 1.305,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego                 

w budynku socjalnym w Zbrachlinie.  

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie zwiększono plan dochodów na 

wydzielonym rachunku jednostki oświatowej o 2.500,00 zł o środki pochodzące z wynajmu sali. 

Dodatkowe kwoty przeznaczono na zakup materiałów i środków czystości.  

 

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 28.618,58 zł wyższe od 

planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. 

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętego kredytu przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 700.000,00 zł.  

Łączna kwota tzw. wolnych środków wygospodarowana w ubiegłym roku, to 728.618,58 zł. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję, w związku z nieobecnością 

Przewodniczącej Komisji Budżetu poprosił Zastępcę Panią Jadwigę Michalską o zabranie głosu  

i przedstawienie opinii komisji. 

 

Z-pca przewodniczącej J.Michalska – poinformowała, że komisja w dniu 27 marca 2018 r. odbyła 

wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy i po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami 

Komisja Budżetowa nie wnosi zastrzeżeń i opiniuje pozytywnie zmiany jakie wnosi Wójt do budżetu 

gminy . 

 



str. 33 

 

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

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Następnie w związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt przedmiotowej uchwały.  

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/266/2018 w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej i na wniosek radnego 

Kołowrockiego zarządził 15 min. przerwę – godz. 13
20

. 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2017 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 

2018. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady – godz. 13
40

 i otworzył następny punkt 

porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2017 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018, 

przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do procedowanej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/267/2018 w sprawie przyjęcia 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 i przedstawienie 

potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018 – stanowi ona załącznik Nr 16 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” 

podjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.13 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 

ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi  

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec. 

 

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

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji 

poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na terenie gminy Waganiec, następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 17 do 

protokołu. 

Otworzył dyskusję. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański –poinformował, że przy tym dofinansowaniu można uzyskać  

2 tys. dotacji z Urzędu Gminy i 2 tys. dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowska, 

natomiast pozostałe to wkład własny osoby zainteresowanej, materiały i urządzenia musza być 

fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z odpowiednich norm. Kosztem 

kwalifikowanym będzie zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła natomiast warunkiem uzyskania 

dotacji jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła. Będzie można uzyskać dotacje na kotły na 

paliwa stałe, na gazowe, na olejowe i elektryczne. 

Gmina Waganiec uzyska dofinansowanie na 10 urządzeń rocznie, ponieważ program pilotażowy 

objął województwo mazowieckie i małopolskie, natomiast pozostałe gminy, otrzymują 

dofinansowanie do 10 szt.   

 

Brak dyskusji z sali do projektu uchwały. 

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

głosowanie przedstawiony projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/268/2018 w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę 

źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.14 

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 następny 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, przedstawił treść proponowanej 

uchwały – stanowi on załącznik Nr 19 do protokołu. 

Poinformował, że chodzi tu o drogę Pana Piotra Wiatrowskiego. 

 

Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/269/2018 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 

20 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę.  

 

Ad.15 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018”. 

 

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

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018”, przedstawił projekt uchwały – 

stanowi on załącznik Nr 21 do protokołu. 

 

Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/270/2018 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Waganiec na rok 2018” – stanowi ona załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 13
50

 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia  

29.09.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

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

zmieniającej uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 23 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Brak dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji zaproponowanej. 
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Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/271/2018 zmieniającą uchwałę Nr 

XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – stanowi 

ona załącznik Nr 24 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych. 

 

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

w sprawie okręgów wyborczych, przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 25 do 

protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/272/2018 w sprawie okręgów 

wyborczych – stanowi ona załącznik Nr 26 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.18 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 

1998 roku o podziale sołectwa Waganiec. 

 

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

zmieniającej uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale 

sołectwa Waganiec, następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 27 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

niezbędne ze względu na ujednolicenie nazewnictwa sołectw powstałych w wyniku podziału 

sołectwa Waganiec z dokumentami strategicznymi gminy tj. Gminnym Programem Rewitalizacji dla 

Gminy Waganiec na lata 2016-2025. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-31/98 Rady 

Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/273/2018 zmieniającą uchwałę Nr 

III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec – 
stanowi ona załącznik Nr 28 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025. 

 

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

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016 

-2025, przedstawił projekt uchwały z autopoprawkami wójta – stanowi on załącznik Nr 29 do protokołu.  

 

Poinformował, że Wójt złożył na jego ręce trzy autopoprawki, dotyczące załącznika do projektu 

uchwały. Proponuje wprowadzić zmiany: 

- str. 42 poprawka, na której znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Dworcowa 9, zamiast  

ul. Dworcowej 8) 

- str. 64 powrót do „starej” kwoty finansowania projektu 1.2.(1.000.000 zł, powrót do starej kwoty  

z powodu braku możliwości wprowadzania zmian w projektach głównych po opublikowaniu raportu 

z konsultacji) 

- str. 108 uzupełniono raport z opiniowania o brakujące dokumenty. 

 

Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 

Brak dyskusji z sali do procedowanej uchwały.             

 

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

zamknął dyskusję i dodał, że zarówno Pan Wójt, jak i Zastępca Wójta wielokrotnie wspominali, że 

ten Program jest dynamiczny, już kilkakrotnie ulegał zmianie, kilkakrotnie był głosowany projekt 

uchwały dot. przedmiotowej materii i zapewne tak jak Zastępca Wójta podkreślał będzie się jeszcze 

nieraz powracało do tego tematu. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – przypomniał, że Gminny Program Rewitalizacji jest przygotowywany 

przez firmą zewnętrzną. Ta firma na etapie początkowym i późniejszym popełniała pewne błędy  

w związku z tym ta konieczność tych poprawek, i tą procedurę związaną z tym dokumentem, całą 

procedurę należało poprowadzić od nowa. Ale jest nadzieja, że tym razem już nie będzie zastrzeżeń 

do tego pierwszego dokumentu, który radni przyjmowali, Urząd Marszałkowski przysłał ok. 30 

punktów takich sugestii, które należało zweryfikować i je przeprowadzić. Na domiar tego kilka dni 

temu dekretował pismo od Pana Marszałka, który ponagla gminę do tego, aby ten dokument 

przedstawić już zatwierdzony przez Wysoką Radę, a następnie do zatwierdzenia w Urzędzie 

Marszałkowskim, gdyż jest on niezbędny do pozyskiwania środków unijnych, dlatego razem  

z Wójtem wnoszą o podjęcie tego dokumentu.   
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie projekt 

uchwały z uwzględnieniem przedstawionych poprawek do projektu uchwały. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/274/2018 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016 – 2025 

stanowi ona załącznik Nr 30 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu.  

 

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

w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, następnie przedstawił projekt 

procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 31 do protokołu.  

 

Otworzył dyskusję do przedstawionego projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/275/2018 w sprawie likwidacji 

Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 32 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy  

w Wagańcu. 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu, przedstawił projekt 

uchwały – stanowi on załącznik Nr 33 do protokołu.  

 

Otworzył dyskusję do procedowanej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

  

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 



str. 39 

 

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/276/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXI/259/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 34 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę jednogłośnie w wersji przedłożonej  

z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. 

 

Ad.22 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2017 rok. 

 

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

w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec 

za 2017 rok, następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 35 do protokołu.  

 

Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji  

o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2017 rok. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/277/2018 w sprawie przyjęcia 

informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2017 rok 

– stanowi ona załącznik Nr 36 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.23 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 

28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.  

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec i przedstawił projekt uchwały – 

stanowi on załącznik Nr 37 do protokołu.  
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Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/278/2018 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 38 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.24 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec 

 

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

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych,  dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec i przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 39 do 

protokołu.  

 

Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/279/2018 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 40 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.25 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w 

sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Waganiec – stanowi on załącznik Nr 41 do protokołu. 

 

Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/280/2018 w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec – 

stanowi ona załącznik Nr 42 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedstawionej radnym.  

 

Ad.26 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

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

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok, przedstawił projekt uchwały  – 

stanowi on załącznik Nr 43 do protokołu. 

Poinformował, że przedłożył radnym projekt tej uchwały, dlatego tez otwiera dyskusję.  

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/281/2018 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 44 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedmiotową uchwałę.  

 

Ad.27 

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

na 2018 rok. 

 

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

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2018 rok, 

przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 45 do protokołu. 
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Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 

Zastępca Komisji Rewizyjnej i radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/282/2018 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 46 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.28 

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec  

na 2018 rok. 

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

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2018 rok, przedstawił projekt 

uchwały – stanowi on załącznik Nr 47 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję, i udzielił głosu przewodniczącym poszczególnych komisji. 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy oraz radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 

 

Głosowanie   

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

„wstrzymujących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXII/283/2018 w sprawie przyjęcia 

planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 48 

do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” 

przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  

 

Ad.29 

Interpelacje radnych i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący interpelacji i wolnych wniosków, 

otworzył dyskusje. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem interpelacji i zapytań zamknął ten punkt 

porządku obrad. 
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Ad.30 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – dokonał otwarcia punktu 30 porządku obrad tj. wolne wnioski 

i udzielił głosu radnym, sołtysom, jeżeli są chętni do złożenia wniosków. 

 

Radny Marcin Misiak - składa wniosek o naprawienie drogi w Nowym Zbrachlinie, zjazd na ul. 

Orzechową od strony składu opałowego w kierunku Pana Krzysztofa Kulpy. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że drogi będą naprawiane jak tylko firma skończy wozić 

biały kamień, ponieważ w umowie jest, że firma ma dostarczyć kamień i go rozwieść i rozścielić 

równiarką. Najpierw firma zwozi kamień i składuje go na WPOZH, jak go zwiezie, to będą zbierane 

informacje, na jakie drogi ma trafić kamień i również równiarka. W chwili obecnej nie jest robione 

nic z drogami, gdyż jest niesprzyjająca pogoda, równiarka jest umówiona na przyszły tydzień.   

 

Radny Marcin Misiak – wnosi również o wyrównanie równiarką drogi przy firmie „Bosz”  

w kierunku posesji Pana Andrzeja Kujawy oraz o zimny asfalt na drogę w Zbrachlinie od Domu 

Biesiadnego „Gala” w kierunku Włoszycy i Bertowa, jak będzie sprzyjać pogoda, i droga przy firmie 

KAMAL gdzie te ciężarówki wyjeżdżając pozarywały tam drogę jest to ciężki sprzęt wiadomo 

mógłby być jakiś tłuczeń czy inny materiał. 

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński - ponawia wniosek o uzupełnienie oświetlenia  

w miejscowości Bertowo z tego, co Pan Wójt powiedział żeby się przypomniał z tą sprawą, to 

ponawia wniosek. 

Następna sprawa, wie, że to jest kompetencja firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów, ale składa 

wniosek o pojemniki do odpadów szklanych, gdyż worki foliowe nie spełniają swojego zadania są 

złej jakości i się rozrywają.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że zbieranie szkła odbiega od umowy z Ekoskładem, to 

miało być w ramach edukacji przygotowującej do selektywnej zbiórki odpadów na cztery frakcje, 

która się będzie odbywała od przyszłego roku, też sobie wyobraża, że jak będzie trzeba dzielić to na 

cztery frakcje w tym również szkło to będą potrzebne pojemniki stacjonarne. Potwierdził, że to nie 

zdaje egzaminu jednak było to wprowadzone na zasadzie przyzwyczajenia mieszkańca do 

segregowania odpadów szklanych. Dlatego też zastanawia się czy nie zakupić tych pojemników 

przez Gminę czy też zawrzeć taki wymóg w kolejnym postępowaniu przetargowym.  

Nadmienił że, jeżeli taki warunek będzie do firmy, która będzie przystępowała w przetargu to 

automatycznie ta usługa będzie droższa. Będzie dyskutował z radnymi na ten temat czy może by 

zakupić takie pojemniki jak poprzednio. 

Poinformował również, że prace związane z oświetleniem są w trakcie realizacji jest na bieżąco  

z przedstawicielem Energii Oświetlenie z Panem Wiesławem Czynszem, jeżeli chodzi o oprawy 

oświetleniowe, bo to nie tylko Pan Czynsz zwraca na to uwagę, z jego informacji dowiedział się, że 

do połowy marca Energa Oświetlenie nie otrzymała od producenta opraw oświetleniowych, dlatego 

ich nie przekazano Gminie. Ale już podobno te oprawy zostały dostarczone i nadal to będzie 

postępowało, dlatego poprosił o cierpliwość. 

 

Sołtys sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki - wnioskuje o naprawę przepustu w miejscowości 

Sierzchowo droga zarwana przy stawie, odcinek drogi od szkoły w kierunku Niestuszewa przy 

posesji Państwa Melkowskich. 
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Radny Wacław Stefański - wniosek o naprawę drogi do miejscowości Byzie, wnosi o dwie 

przyczepy żużla czy kamienia i równiarkę przy posesji Pani Lis. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że do każdego radnego i sołtysa będzie dzwonił Pan Andrzej 

Bon pracownik Ref. komunalego i będzie ustalał szczegóły naprawy dróg, będzie równiarka 

czterokołowa. 

 

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska - wnioskuje o zabezpieczenie rowu zjeżdżając  

z przejazdu kolejowego w kierunku Zbrachlina przy posesji Pana Lamparskiego Romana, boki się 

pozarywały, jest to rów, który biegnie pod torami, jeżeli np. jedzie dużo samochodów od strony 

Zbrachlina, to od strony Każmierzyna mają bardzo mało miejsca, aby się minąć, tam jest bardzo 

wąsko. 

 

Radna Jadwiga Michalska - wnioskuje o przykrycie emulsją drogi w kierunku Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach, jak Pan Wójt wie otrzymano już zgodę wycinki tych drzew i dlatego 

wnosi, aby ten kamień przykryć emulsją. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tak jak wspominał kontakt z Panem Bon, tam będzie 

prawdopodobnie nawożony biały kamień i te korzenie będą również do wyrwania. 

 

Nadmienił, że za wiaduktem w stronę Niszczew jest zniszczona droga powiatowa można 

powiedzieć, że się rozeszła, dzwonił do Dyrektora Kowalewskiego ZDP, gdzie on stwierdził, iż nie 

da się tego naprawić żadnym zimnym asfaltem, zostało to przysypane piaskiem na wiosnę będą 

wycinali ten odcinek asfaltu i po prostu będzie wylany nowy, poprosił tam o oznakowanie gdyż już 

tam nie ma asfaltu. 

Jeżeli chodzi o drogi, to są drogi powiatowe, przejazd należy do kolei, wspomniał, że jak się 

przejeżdża przez przejazd jest kilka metrów niewylanego asfaltu, wystosowane zostało pismo do 

PKP z zapytaniem, czy inwestycja została zakończona, odpisano, że tak i oni nic tam już nie będą 

robili. Dlatego też wystosowano kolejny wniosek z zapytaniem czy oni udostępnią ten teren przy 

okazji remontów dróg gminnych, że gmina chce pokryć koszty związane z załataniem tych dziur, 

ponieważ mieszkańcy jeżdżą na tym odcinku jednak nie otrzymał odpowiedzi. 

  

Radna Jadwiga Michalska – poinformował, że zeszłym roku Wójt był w Zarządzie Dróg  

w Bydgoszczy, odnośnie tych chwastów przy Wagancie i mostków w Michalinie tzw. barierek, jest 

cisza w tej sprawie, dlatego ponawia wniosek o ponowne zwrócenie się do Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przy wiadukcie w Michalinie o mostek (barierki) oraz  

o przejście dla pieszych przy Zajeździe Wagant w Michalinie.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że w najbliższym tygodniu ma spotkanie w GDDKiA  

w Bydgoszczy i przypomni o tych tematach, w zeszłym roku Pan Dyrektor obiecywał, że zajmie się 

tą sprawą, jednak chyba zapomniał. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, to było wysyłane pismo  

w tej sprawie i o oświetlenie tego miejsca, ale odpowiedzi też nie otrzymał. 

 

Radny Jarosław Budny – stwierdził, że od Kościółka do krzyża w Przypuście są ubytki  

w nawierzchni drogi i tam przy deszczach woda zbiera tą drogę i można powiedzieć, że ona  

w niedługim czasie zniknie, dlatego składa wniosek o naprawienie drogi od Kościółka w Przypuście 

do krzyża (droga jest wymywana przez opady deszczu – zabezpieczenie jej). 

Druga sprawa to wniosek o poprawienie nawierzchni placu na pętli autobusowej przy dworcu PKP  

w Wagańcu – uzupełnienie ubytków tego placu, wynajęcie kombajnu do naprawy dróg gminnych. 
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Wójt Gminy P.Kosik – rozumie wniosek radnego, jednak jest to w kompetencji PKP, 

poinformował, że na wiosnę będzie wynajęty kombajn właśnie na drogę min. do Kościółka  

w Przypuście, drogie, które były realizowane w zeszłym roku będą remontowane, bo w kilku 

miejscach powstały dziury we Włoszycy, Brudnowie, Bertowie, będzie to w ramach gwarancji 

naprawiane PKP na pewno tego nie naprawi postara się uzyskać zgodą i w ramach współpracy  

z Panem Smorczyńskim może uda się to załatać. 

 

Radny Dariusz Butlewski - wnioskuje o uporządkowanie terenu wokół stawu w Zbrachlinie i na 

placu zabaw w związku z tym, że zbliża się Odpust w Zbrachlinie oraz ponawia wniosek o 2-3 

ławki, o które prosiły mieszkanki Zbrachlina i o naprawę mostku.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że jeżeli chodzi o ławki, to zostały one już odnowione jednak, 

jeżeli chodzi o pomost, to jest duży problem został on wybudowany w ramach wsparcia finansowego 

pochodzącego z Unii Europejskiej trwałość projektu już się skończyła, i tu też pytanie do radnych, 

gdyż na remont tego typu obiektów potrzebne są duże pieniądze. Na zdemontowanie tego starego 

pomosty, który był ze złego drewna wykonany, uzupełniano go klepkami a później się okazało za 

pół roku, że te, które miały być dobre znowu się zaczęły zarywać. Tam jest teraz zakaz wstępu na ten 

mostek, szkoda, bo dużo mieszkańców z niego korzysta, ale trzeba go ponownie pobudować.   

I teraz pytanie, co dalej czy rozebrać, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił, bo zostały zamontowane 

znaki zakaz wstępu a mimo to tam wchodzi młodzież, wędkarze. 

 

Radny M.Kołowrocki – zaproponował, że rozebrać jak się nie nadaje do remontu a z czasem 

pobudować nowy. 

 

Radny J.Urbanski – poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi wycinkę przy drogach, 

a może być na mocy porozumienia pozyskać jesiony od nich na ten pomost one by się nadawały.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że Zarząd Dróg ogłosił przetarg i wygrała firma prywatna do 

tej wycinki. Jednak na komisjach stałych Rady Gminy będzie poruszał ten temat z radnymi. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w wyniku braku dyskusji i zgłaszanych wolnych wniosków 

złożył oświadczenie, cyt., ,, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Sesje Rady Gminy w Wagańcu są 

prowadzone niesprawnie”. 

 

Wnioski z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy z dnia 29.03.2018 r. spisane przez Sekretarza 

obrad Panią Jadwigę Michalską: 

1. Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński  

- ponawia wniosek o uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Bertowo, 

- składa wniosek o pojemniki do odpadów szklanych, gdyż worki foliowe nie spełniają swojego 

zadania są złej jakości i się rozrywają.  

2. Radny Marcin Misiak  

- wniosek o naprawienie drogi w Nowym Zbrachlinie, zjazd na ul. Orzechową od strony składu 

opałowego w kierunku Pana Krzysztofa Kulpy, 

- wniosek o wyrównanie równiarką drogi przy firmie „Bosz” w kierunku posesji Pana Andrzeja 

Kujawy. 

- wnioskuje o zimny asfalt na drogę w Zbrachlinie od Domu Biesiadnego „Gala” w kierunku 

Włoszycy i Bertowa. 

3. Sołtys sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki - wnioskuje o naprawę przepustu w miejscowości 

Sierzchowo droga zarwana przy stawie, odcinek drogi od szkoły w kierunku Niestuszewa. 

4. Radny Wacław Stefański - wniosek o naprawę drogi do miejscowości Byzie. 



str. 46 

 

5. Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska - wnioskuje o zabezpieczenie rowu zjeżdżając  

z przejazdu kolejowego w kierunku Zbrachlina przy posesji Pana Lamparskiego Romana. 

6. Radna Jadwiga Michalska  

- wnioskuje o przykrycie emulsją drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.  

- ponawia wniosek o ponowne zwrócenie się do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

w Bydgoszczy przy wiadukcie w Michalinie o mostek (barierki) oraz o przejście dla pieszych przy 

Zajeździe Wagant w Michalinie.  

7. Radny Jarosław Budny  

- wniosek o naprawienie drogi od Kościółka w Przypuście do krzyża (droga jest wymywana przez 

opady deszczu – zabezpieczenie jej) – kombajn do naprawy. 

- wniosek o poprawienie nawierzchni placu na pętli autobusowej przy dworcu PKP w Wagańcu – 

uzupełnienie ubytków tego placu. 

8. Radny Dariusz Butlewski - wnioskuje o uporządkowanie terenu wokół stawu w Zbrachlinie i na 

placu zabaw oraz ponawia wniosek o 2-3 ławki i o naprawę mostku.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w wyniku braku dyskusji i zgłaszanych wolnych wniosków 

zamknął ten punkt porządku obrad.  

 

Ad.31 

Zamknięcie XXXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 31 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XXXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, 

podziękował za udział w obradach radnym, gościom zaproszonym, sołtysom, mieszkańcom 

obecnym na sali i zamknął obrady Sesji w dniu 29 marca 2018 r. – godz. 14
50

 

 

Protokołowała:  

 


