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Protokół Nr VI/2015 

z szóstej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 31 sierpnia 2015 r. 

Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, 

sołtysów, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów, a także mieszkańców gminy. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, sesja dysponuje 

wymaganym kworum, co oznacza, że Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały  

w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

przesłany radnym przy zawiadomieniu o sesji w dniu 24 sierpnia 2015 r.  

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie,  

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

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

z zaproszeniem na obrady. 

 

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

porządek obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku. 

a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim. 

b) dyskusja. 

6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

a) wystąpienie dyrektorów szkół, 

b) wystąpienie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

c) dyskusja.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

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

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

        9.   Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 roku 

a) przedstawienie opinii RIO, 

b) dyskusja. 
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       10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.    

  a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

       11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pani Renaty Majchrzak - Nowy Zbrachlin, 

Anny Piecewicz Włocławek). 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pana Piotra Wiatrowskiego - Nowy 

Zbrachlin). 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pani Edyty Wróblewskiej - Waganiec). 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

14. Interpelacje radnych i zapytania. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie VI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – złożył formalny wniosek o zdjęcie punktu 5. „Przyjęcie informacji  

o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku” z porządku obrad.  

Stwierdził, że rozmawiał z Panem Komendantem i otrzymał informacje, że z przyczyn 

służbowych Pan Komendant nie może przybyć w dniu dzisiejszym na obrady. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do porządku 

obrad. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie (11 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła wniosek wójta w sprawie zdjęcia z porządku obrad 

punktu 5. „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec  

w 2014 roku”. 

 

Brak innych propozycji z sali. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad  

z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany.  

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

a) wystąpienie dyrektorów szkół, 

b) wystąpienie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

c) dyskusja.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

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

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

        8.   Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 roku 

a) przedstawienie opinii RIO, 

b) dyskusja. 

       9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.    

  a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

       10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pani Renaty Majchrzak - Nowy Zbrachlin, 

Anny Piecewicz Włocławek). 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pana Piotra Wiatrowskiego - Nowy 

Zbrachlin). 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pani Edyty Wróblewskiej - Waganiec). 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

13. Interpelacje radnych i zapytania. 

14. Wolne wnioski: 

15. Zamknięcie VI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie (11 głosów „za” głosów „przeciw”,  

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

 

Ad.3 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna J.Michalska – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Radna E.Pietrus – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

przyjęciem kandydatury radnej Ewy Pietrus na sekretarza obrad VI sesji Rady Gminy, prosi  

o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było na sekretarza obrad wybrała Panią Ewę Pietrus. 
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Ad.4 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Poprosił Wójta Gminy Piotra Kosik o zabranie głosu i przedstawienia informacji 

międzysesyjnej. 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że od 31 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku zostały 

wydane 6 zarządzenia Wójta Gminy Waganiec. 

Zarządzenie Nr 46.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie: 

określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu 

budżetu gminy Waganiec na rok 2016. Do prac nad projektem budżetu gminy Waganiec na rok 

2016 przyjmuje się następujące wskaźniki realnego przewidywalnego wykonania 2015 roku: 

dochodów bieżących (w tym: podatków) - 100 %, wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem 

nauczycieli) - 102 %, placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym 

arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 oraz osobistym zaszeregowaniem, odrębnie 

dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, pozostałe wydatki bieżące - 100 

%, dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów, 

wydanych decyzji, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oparciu o posiadaną 

wycenę nieruchomości, a w przypadku jej braku na podstawie wartości przewidywanych, 

dochody z tytułu udziałów podatkach oraz subwencji na podstawie informacji Ministra 

Finansów, dochody na zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponentów środków, 

dotacja dla instytucji kultury w wysokości dotacji przydzielonej w roku 2015. 

Instytucja załącza specyfikację planowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz 

działalności statutowej. Złożone projekty przez jednostki organizacyjne są tylko propozycjami  

i mogą być zmienione w trakcie prac planistycznych. Planując środki należy kierować się 

gospodarnością i celowością uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby. Zabezpiecza się środki 

finansowe na kontynuację inwestycji realizowanych w roku 2015 w kwotach wynikających  

z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Zabezpiecza się 

środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu. Wykonanie zarządzenia 

powierzył Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, Kierownikom 

referatów Urzędu Gminy i osobom zajmującym samodzielne stanowiska. Zarządzenie weszło 

życie z dniem podpisania.  

 

Zarządzenie Nr 47.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie: 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

samochodu specjalnego pożarniczego typ ŻUK. 

Powołuje się Komisja Przetargową do przeprowadzenia pisemnego przetargu na sprzedaż 

samochodu specjalnego pożarniczego typ ŻUK, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie 

osobowym: Edward Musiał - Przewodniczący Komisji, Anna Bierzyńska - Członek Komisji, 

Małgorzata Szatkowska - Członek Komisji. 

Komisja jest zobowiązana przeprowadzić przetarg w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym oraz Regulamin przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego. 

Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta Gminy 

protokołu końcowego z przetargu. Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącemu 

Komisji. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie Nr 48.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 10.08.2015 r. w sprawie 

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń z demontażu Stacji 

Uzdatniania Wody. Ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż urządzeń z demontażu 

stacji uzdatniania wody: Zbiorniki hydroforowe - 2 szt. producent PROWODROL Sulechów. 

Pionowe zbiorniki filtracyjne (odżelaziacze) - 5 szt., producent PROWODROL Sulechów, 

stanowiące własność Gminy Waganiec. 
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Do przeprowadzenia przetargu powołał komisję przetargową w składzie: Edward Musiał - 

Przewodniczący Komisji, Anna Bierzyńska - Sekretarz Komisji. Małgorzata Szatkowska - 

Członek Komisji. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 49.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: 

powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbiorów końcowych. 

Powołał skład komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowych 

robót wskazanych następującej osoby: Pana Edwarda Musiała, Panią Magdalenę Kozłowską, 

Panią Małgorzatę Szatkowską, Pana Wojciecha Dybowksiego, Pana Ryszarda 

Zwierzchowskiego, Pana Wojciecha Mańkowskiego. 

Komisja dokona odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych inwestycji i remontów: 

dróg, budynków komunalnych, budowli, modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego, 

zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie ścieków itp. dotyczących zadań własnych gminy lub 

realizowanych na podstawie osobnych porozumień. Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy 

Wójta. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 50.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie: 

ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka 

szkolna". Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka szkolna" składa się w terminie do dnia 

08 września 2015 r. Wykonanie zarządzenia powierzył dyrektorom szkół prowadzonych przez 

gminę Waganiec. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

  

Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie 

powołania obwodowych komisji do spraw referendum. Dla przeprowadzenia głosowania  

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., powołane zostały 

obwodowe komisje do spraw referendum w składach osobowych określonych w załączniku do 

zarządzenia. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 52.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił informacje z pracy referatów Urzędu Gminy. 

  Urząd Stanu Cywilnego i ewidencji ludności i dowodów osobistych – najważniejsze 

sprawy to, urodzeń 9, małżeństw 12, zgonów 5, zameldowań na pobyt stały 10, wymeldowań 3. 

 Z zakresie referatu budownictwa dróg i mienia komunalnego – w dniu 7 sierpnia 2015 r. 

przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego typu Żuk, to był 

samochód OSP Plebanka, cena wywoławcza 500 zł, przetarg zakończył się sprzedażą 

samochodu specjalnego na kwotę 1200 zł, kupił go Pan z Poznania, kolekcjoner Żuków. 

 Z działalności Kadr i działalności gospodarczej, w ramach współpracy z Powiatowy 

Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawski została zawarta umowa o skierowanie do odbycia 

stażu przez jedną osobę bezrobotną na okras od 26.07.2015 r. do 22.11.2015 na stanowisko 

pracownik placowy oraz umowa zawarta w dniu 30.07.2015 r. o skierowanie do odbycia stażu 

przez jedną osobę bezrobotną. W Urzędzie Gminy odbyły praktykę dwie osoby.  

 Zamówienia publiczne, w dniu 21.08.2015 r. podpisano w ramach zamówienia 

uzupełniającego umowę na budowę 37 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, termin 

realizacji zadania 30 września br. wartość umowy, to 334.965,01 zł, umowa podpisana z firmą 

Technika z Olsztyna. To jest ta sama firma, która wykonywała I etap budowy oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy. 

 Stanowisko rolnictwa i ochrony środowiska, szacowanie strat w gospodarstwach rolnych 

spowodowanych suszą, w dniu 16.07.2015 r. po wyrażeniu zgody przez Wojewodę Kujawsko – 

Pomorskiego powołał Komisję do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, 

zainteresowani mogli składać wnioski do 27 lipca br.  
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Na terenie gminy znajduje się ok. 590 gospodarstw rolnych, szacunku strat dokonano w 408 

gospodarstwach w dniach 28 lipca br. do 4 sierpnia br. na wniosek zainteresowanych rolników. 

W 88 gospodarstwach na powierzchni 1180 ha straty przekraczają 30 % średnich produkcji  

i kwalifikując się do przyznania pomocy w postaci niskooprocentowanych kredytów, w 320 

gospodarstwach na powierzchni ok. 3500 ha stwierdzono znaczne straty, które w dalszym ciągu 

się nasilają. Rolnicy w dalszym ciągu składają wnioski o szacowanie strat okopowych w sadach 

trwałych użytkach zielonych itp. szacowanie strat będzie kontynuowane po podjęciu decyzji. 

 

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

w tym punkcie, i udzielił również głosu sołtysom obecnym na sali. 

Radni, i sołtysi nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – z uwagi na brak dyskusji zamknął punkt, dot. informacji 

Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.5 

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

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

przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W tym punkcie jest przewidziane 

występnie dyrektorów szkół, powitał obecnych: Panią Violettę Smulska Dyrektor Zespoły Szkół 

im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie, Panią Mirosławę Grzegórską Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach, Pana Tadeusza Szudzik Dyrektora Zespołu 

Szkół w Brudnowie. 

Otworzył dyskusje w tym punkcie i poprosił o zabranie głosu dyrektorów szkół. 

 

Dyrektor M.Grzegórska – szkoła w Niszczewach jest gotowa do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego, jest pełna obsada nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, nauczyciele jak Pan Wójt 

wspomniał w swojej informacji przystąpili do egzaminu na wyższy stopień awansu 

zawodowego. Wszystkie pomieszczenia są przygotowane obejście wokół szkoły również, 

zakładany był remont łazienki, dwóch klas w przedszkolu, jest w trakcie negocjacji położenia 

kostki, została wymieniona brama zewnętrzna. 

 

Dyrektor V.Smulska – jeżeli chodzi o Zespół Szkół w Zbrachlinie, to kadra również jest 

przygotowana, pod każdym względem, jeden nauczyciel zrezygnował z pracy w szkole, ale ze 

względu na to te godziny zostały przekazane innym nauczycielom. Jedna osoba odchodzi na 

emeryturę pracownik obsługi, jedna osoba odchodzi na świadczenie kompensacyjne  

z przedszkola. Jeżeli chodzi o prace, które jeszcze trwają, to położenie dachu na budynku szkoły, 

planowane zakończenie pod koniec tygodnia, z uwagi na występujące duże upały prace musiały 

być przerywane. Tych prac w szkole nie było za wiele, z własnych środków odświeżono 

lamperie na korytarzach jak i odbyło się malowanie kuchni.   

Poinformowała, że ma nadzieją, iż na tej sesji zostanie dokonane zwiększenie środków, gdzie  

14 tys. z Ministerstwa Edukacji zostanie przekazane na kuchnię i 6 tys. w ramach edukacji 

wyłączającej, czyli łącznie 20 tys. jest pozyskane.  

W dniu 19 sierpnia br. w wyniku ulewy firma zabezpieczyła dach w taki sposób, że nie było  

z tego względu więcej zalań, ale na sali gimnastycznej, która dopiero w następnym etapie będzie 

remontowana jest zalanie, nastąpiło także uszkodzenie podłóg w klasach nie mogła podjąć 

jakichkolwiek działań, gdyż nie było przyznanych środków, za którymi czeka. Jeżeli chodzi  

o dach, to zostanie zabezpieczone tak, że dzieci nie będą miały dostępu do tej części gdzie jest 

wymieniany dach. 

 

Dyrektor T.Szudzik – poinformował, że w szkole w Brudnowie, jeżeli chodzi założone prace  

w wakacje, to wszystko zostało wykonane. Przeprowadzony został remont sali gimnastycznej  

z malowaniem sal, sufitu, cyklinowanie i malowanie podłogi, wyznaczono pola boisk  

i namalowano logo szkoły.  
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Był przeprowadzony remont łazienki dolnej z wymianą glazury, terakoty, przystosowano jedną  

z kabin do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomalowano pomieszczenia jak biblioteka szkolna, 

sali klasowej nr 4, z lamperiami, pomalowana została również kuchnia, sala w przedszkolu, 

naprawiona została ścianka działowa, zakupiona została wykładzina do przedszkola.  

Na ukończeniu są prace związane z założeniem nowego poszycia na wiacie rowerowej. Również 

dobiegła do końca inwestycja gminna, czyli przyszkolna oczyszczalnia ścieków. Obecnie trwają 

prace porządkowe.   

Jeżeli chodzi o sprawy pedagogiczne, to zostały przygotowane zmiany w organizacji na nowy 

rok szkolny związane też z ruchem kadrowym, czyli z absencją nauczycieli, którzy przebywają 

na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Aneksy zostały zatwierdzone przez Pana Wójta. 

Jest już po pierwszej Radzie Pedagogicznej, zostały zmodyfikowane programy wychowawcze, 

profilaktyki zatwierdzone do realizacji również programy edukacyjne, zaopiniowano pozytywnie 

zmiany w statucie szkolnym, który został dostosowany do aktualnego prawa oświatowego, 

zatwierdzono również kalendarium imprez, uroczystości szkolnych oraz zestaw podręczników 

do kształcenia, Zespół Szkół w Brudnowie jest gotowy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący Z.Czajkowski – poinformował, że Komisja Oświaty dokonała wizytacji  

w trzech szkołach, odwiedzono szkołę w Brudnowie, Zbrachlinie i Niszczewach. Komisja  

w pełni zgadza się z tym, co dyrektorzy przedstawili, budynki szkolne są przygotowane do 

przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym.   

W szkołach jest dużo potrzeb, wnioski dyrektorów zostaną przedłożone do projektu budżetu na 

2016 r. i będą dyskutowane na komisjach stałych Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

porządku obrad. 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 6 porządku obrad tj. podjecie uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, następnie przedstawił 

projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusje w tym punkcie. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było – podjęła uchwałę Nr VI/50/2015 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

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

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

Ad.7 

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

 

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

podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok, przedstawił 

projekt II uchwały, który radni otrzymali przed obradami do wglądu – stanowi on załącznik Nr 4 

do protokołu. 
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Poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu. 

 

Pani Skarbnik D.Roszko – przedstawił proponowane zmiany do budżetu Gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

 W wyniku przeprowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

samochodu specjalnego pożarniczego Żuk, będącego dotychczas na wyposażeniu jednostko OSP 

z Plebanki uzyskano kwotę 1.200,00 zł.  

 Urealniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od 

czynności cywilnoprawnych, zwiększając o 5.000,00 zł.   

 Na podstawie decyzji Ministra Finansów została przyznana kwota 20.000,00 zł ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

 Planowane do pozyskania środki z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania 

należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przemieszczono z rozdz. 75616 do 

rozdz. 90002. 

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. zwiększono plan 

dotacji celowych o kwotę 140,30 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków 

energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu sierpniu 2015 r. wraz z 

kosztami obsługi.  

 Urealniono wprowadzoną do budżetu gminy na podstawie promesy udzielonej przez 

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę dotacji na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Na podstawie umowy zawartej dnia 30 lipca 

2015 r. planowaną kwotę 74.680,00 zł zmniejszono do 37.504,30 zł.    

 

Wydatki  

 Zmniejszono o 2.000,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia 

budynków, budowli i urządzeń służących dostawie wody dla mieszkańców, o 1.200,00 zł środki 

planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komunalnego wykorzystywanego do 

utrzymania dróg oraz o 1.900,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia 

jednostek OSP w zakresie ochrony budynków, pojazdów i osób.   

 Kwotę 10.090,00 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg 

gminnych, natomiast 30.850,00 zł na zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz  

z kosztami transportu i innych usług.  

 Zrealizowano wniosek sołectwa Zbrachlin z dnia 16 czerwca 2015 r. przeznaczając 

kwotę 8.000,00 zł  na realizację zadania wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie 

Kuj. Zadanie będzie nosiło nazwę „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej  

Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb”. 

Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń 

obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową zwiększono o kwotę 60,00 zł.  

Ujednolicono nazewnictwo planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego 

dotyczącego termomodernizacji budynków komunalnych w Arianach i Niszczewach, 

zwiększając środki o 1.000,00 zł. Nowa nazwa zadania brzmi „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25”.  

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów do remontu 

budynku komunalnego w Niszczewach 25. Również zmniejszono środki planowane na zakup 

oleju opałowego (budynek w Arianach o 15.000,00 zł oraz budynki komunalne przy ulicy 

Dworcowej w Wagańcu o 13.900,00 zł).  

 W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów wydania opinii o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.500,00 zł.  

 Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 700,00 zł w ramach środków przewidzianych na 

organizację imprez gminnych, zwiększając ponadto o 4.500,00 zł na opłacenie kosztów usług 

planowanych dożynek gminnych oraz na zakup materiałów 1.000,00 zł.  

 W ramach kwot będących do dyspozycji orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym 

OSP zmieniono przeznaczenie 500,00 zł.  

 Kwotę 1.000,00 zł przesunięto z zakupu materiałów na opłacenie kosztów remontu 

pomieszczeń UG.  



str. 9 

 

 Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od ewentualnego kredytu 

krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w celu zapłaty za zrealizowane zadania 

inwestycyjne. 

 Kwotę 20.000,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

przeznaczono zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie na wyposażenie w 

sprzęt szkolny i pomoce naukowe szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących 

edukację włączającą (6.000,00 zł) oraz na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych  

i gimnazjach (14.000,00 zł).  

 Zmniejszono o 3.100,00 zł kwoty zaplanowane na zatrudnienie psychologa  

w Gimnazjum w Zbrachlinie.  

 Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych 

oraz Kierownika Zespołu Obsługi Szkół. Większość próśb dotyczyła zmiany przeznaczenia 

środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot 

będących do dyspozycji poszczególnych placówek. Dokonano zmian na łączną kwotę 

264.160,00 zł. Dokonano również zmian w zakresie ewidencjonowania środków przyznanych  

w ramach subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.  

 Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków na kwotę 10.150,00 zł.  

 Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej o zwiększenie  

o 2.800,00 zł dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.    

 Zmniejszono o 7.000,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów usług planowanych 

do wykonania w budynku socjalnym oraz na boisku Orlik 2012 znajdujących się w Zbrachlinie.  

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększono  

o 1.500,00 zł, plan dochodów jak i wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki 

oświatowej.  

Wnioskowane przez Pana Wójta zmiany w tegorocznym budżecie omówiłam zgodnie  

z materiałami dostarczonymi Państwu na dzisiejszą sesję. W międzyczasie dotarły informacje, na 

podstawie, których należy dokonać kolejnych zmian.  

Zwiększono o 8.260,00 zł kwoty na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, a konkretnie 

na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. 

Kwotę 1.000,00 zł otrzymaną w formie darowizny od Kujawskiego Banku Spółdzielczego  

w Aleksandrowie Kuj. przeznaczono na organizację dożynek gminnych. 

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 15.000,00 zł, którą otrzymamy z Kujawsko-

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w Toruniu. Zgodnie ze złożonym 

przez nas wnioskiem kwotę przeznaczymy na przywrócenie stanu sprzed nawałnicy z dnia  

19 lipca 2015 r. gminnych dróg zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Wiceprzewodniczącą Komisji 

Budżetu Panią Jadwigę Michalską, w związku z tym, że Przewodnicząca Komisji P. Butlewska 

jest nieobecna na obradach. 

 

Radna J.Michalska – poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu opiniowała zmiany 

proponowane przez Wójta Gminy i nie wnosi uwag do tych propozycji. 

 

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

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

przedmiotowej uchwały.  

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było – podjęła uchwałę Nr VI/51/2015 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową 

uchwałę. 

 

Ad.8 

Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 roku 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przeszedł do następnego punktu tj. realizacja budżetu 

Gminy Waganiec za I półrocze 2015 roku, poinformował, że radni na stałych komisjach Rady 

Gminy analizowali wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2015 r.  

Następnie przedstawił Uchwałę Nr 5/1/2015 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej 

przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 

2015 roku – stanowi ona zał. Nr 6 do protokołu. 

Skład Orzekający Nr 9 RIO w osobach: Przewodnicząca Halina Strzelecka, członkowie Elżbieta 

Osińska i Jan Seklucki postanowili zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusje w tym punkcie i stwierdził, że Rada 

Gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze  

2015 r.  

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania.    

 

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

Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 

obwodów głosowania.  Poinformował, że w tą najbliższą niedziele odbędzie się referendum,  

i jeżeli chodzi o Sierzchowo odbędzie się w budynku po byłej szkole podstawowej  

w Sierzchowie, natomiast wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 25 października  

2015 r. odbędą się już w remizie OSP w Sierzchowie.  

Następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 7 do protokołu. 
 

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

Radni nie podjęli dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było – podjęła uchwałę Nr VI/52/2015 w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów 

głosowania – stanowi ona zał. Nr 8 do protokołu 

 

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

przedmiotową uchwałę, następnie na wniosek radnych zarządził 10 min. przerwę – godz. 11
20

. 

 

Ad.10 i 11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pani Renaty Majchrzak - Nowy Zbrachlin, 

Anny Piecewicz Włocławek).  
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pana Piotra Wiatrowskiego - Nowy 

Zbrachlin). 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznowił obrady godz. 11
30

 i dokonał 

otwarcia kolejnych punktów porządku obrad tj.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 

drogę gminną (wniosek Pani Renaty Majchrzak - Nowy Zbrachlin, Anny Piecewicz Włocławek). 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 

drogę gminną (wniosek Pana Piotra Wiatrowskiego - Nowy Zbrachlin). 

 

Poinformował, że Rada Gminy nie jest przeciwna, aby przejmować nieodpłatnie nieruchomości 

gruntowe z przeznaczeniem na drogi gminne, natomiast należy opracować i przyjąć jakieś 

zasady, czyli regulamin przyjmowania dróg gruntowych do zasobu gminnego, ponieważ jest 

coraz większe zainteresowanie ze strony mieszkańców, aby nieruchomości przekazać na rzecz 

gminy z przeznaczeniem na drogi gminne. Rada Gminy doskonale to rozumie, że mieszkańcy 

mają działki, które mogą przeznaczyć pod zabudowę jednorodzinną, są zainteresowani tym, aby 

te nieruchomości przekazać na rzecz gminy z przeznaczeniem na drogę gminną. 

Natomiast stwierdził, że tak uważa i że taka była dyskusja z radnymi, że należy wypracować 

regulamin, zasady na podstawie, których te nieruchomości gruntowe do zasobu gminnych 

nieruchomości będą przejmowane.   

Rada Gminy proponuje, aby dwa punktu dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do 

gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną, które złożyli mieszkańcy, 

zdjąć z porządku obrad, natomiast jak będzie opracowany regulamin, to powróci się do sprawy 

tych nieruchomości gruntowych. 

 

W związku z tym Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o zdjęcie punktu: 

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 

drogę gminną, jest to z wniosku Pani Renaty Majchrzak - Nowy Zbrachlin, Anny Piecewicz 

Włocławek. 

Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny. 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – za zdjęciem z porządku obrad tego punktu było 11 

głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy zdjęła ten punkt porządku 

obrad z tej sesji. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o zdjęcie punktu: 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na 

drogę gminną, jest to wniosek Pana Piotra Wiatrowskiego - Nowy Zbrachlin. 

Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – za zdjęciem z porządku obrad tego punktu było 11 

głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy zdjęła ten punkt porządku 

obrad z tej sesji. 
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Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, czy z chwilą, jak będzie nowy regulamin, czy Ci 

Państwo będą musieli jeszcze raz ponawiać te wnioski? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że nie widzi takiej potrzeby, jak widzi wnioskodawcy są 

obecni na sali, jest wiadomo, że Pani Majchrzak jak i Pan Wiatrowski są zainteresowani 

przekazaniem nieodpłatnie swoich gruntów na rzecz gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogi gminne, uważa, że Pan Przewodniczący Rady się z nim zgodzi, że nie 

będą musieli ponownie składać takich wniosków do sprawy powróci się po opracowaniu 

regulaminu dotyczącego przejmowania gruntów prywatnych na rzecz gminnego zasobu 

nieruchomości z przeznaczeniem na drogi gminne. 

 

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

odrzucony tylko zdjęty z porządku obrad, to również uważa, że wnioskodawcy nie będą musieli 

ponawiać tego wniosku, on jest złożony i będzie czekał na rozpatrzenie. 

 

Sołtys Sołectwa Nowy Zbrachli Honorata Szudzik – poinformowała, że jak radni planowali 

jakieś przesunięcia robić, to powinno to być na początku obrad, a ta Pani siedzi pół dnia na 

obradach z pracy się musiała zwolnić a tu Rada Gminy rezygnuje z rozpatrzenia tych punktów. 

Przypomniała jak były wnioski o drogę w Brudnowie Pana Kołowrockiego i drogę w Arianach 

Pana Bzdręgowskiego to było przejęte bez problemów, a teraz są jakieś problemy, nie rozumie 

tego? 

  

Radny M.Kołowrocki – przypomniał Pani sołtys, że była na sesji wówczas i doskonale wie, że 

jak złożył wniosek to był on odrzucony i później za jakiś czas były powołane komisje, które były 

tam na wizji lokalnej i dopiero po trzech miesiącach powrócił ten wniosek jeszcze raz i było 

ponownie głosowane. 

 

Sołtys H.Sudzik – poinformowała, że ta droga była już utwardzana za poprzedniego Wójta, i te 

wnioski Pana Wiatrowskiego i Pani Majchrzak już były zgłoszone wcześniej jak Pan 

Kołowrocki zgłaszał, to one też już były złożone.  

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że tą drogę budował za własne pieniądze. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że na sali są wnioskodawczynie tego 

wniosku, dlatego też otwiera dyskusję i udziela głosu tym Panią. 

 

Pani Renata Majchrzak – poinformowała, że złożyła taki wniosek, gdyż działki są już 

sprzedane i nowi właściciele już niektórzy mieszkają i następni będą się tam budować, a droga 

jest 

w fatalnym stanie, jest błoto i nie można tam przejechać, a została ona zniszczona poprzez 

inwestycje gminną budowana była tam kanalizacja. I dlatego zwraca się do Wysokiej Rady  

o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję nad tymi dwoma punktami 

dotyczącymi wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz 

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

 

Ad.12  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości  

z przeznaczeniem na drogę gminną (wniosek Pani Edyty Wróblewskiej - Waganiec).  

 

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

wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec 

do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną, jest to wniosek Pani 

Edyty Wróblewskiej z Wagańca. 
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Poinformował, że na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy, Pan Wójt przedstawił na 

podstawie rysunku radnym jak ta droga będzie przebiegała, jest to inna sytuacja niż dwa 

poprzednie punkty, które zostały zdjęte z porządku obrad, dlatego też poprosił Pana Wójta  

o przedstawienie uzasadnienia. 

 

Wójt Gminy P.Kosik - poinformował, że, pomimo, iż projekty uchwał wyglądają tak samo, to 

w szczególności chciałby przedstawić wyjaśnienia obecnym, oczywiście rozumie te wątpliwości, 

jakie padły tu na sali.  

W porządku obrad były ujęte trzy punktu o podobnym brzmieniu, dwa zostały zdjęte z porządku, 

a jeden zostaje.   

Sprawa dotyczy tej nieruchomości tego, tzw. trójkąta przed budynkiem Urzędu, te 

nieruchomości należały kiedyś do majątku Pani Wróblewskiej. Okazało się, że przez lata, kiedy 

właściciel sprzedawał te działki wewnątrz tego trójkąta, gmina wydawała błędne informacje 

dotyczące dostępu tych działek do drogi publicznej. I tak np. kupując działkę od Pani 

Wróblewskiej i żeby cokolwiek na niej pobudować musi być uzyskane od Gminy, 

zaświadczenie, że droga ma dostęp do drogi publicznej. Dotychczas takie zaświadczenia były 

wydawane, nie wie, dlaczego, najprawdopodobniej nastąpiła techniczna pomyłka. Sprawa się 

wydała, kiedy za DINO została sprzedana działka, ta osoba planuje inwestycje na tej działce, 

więc zwróciła się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że jego działka ma dostęp do drogi 

publicznej.  Okazało się wówczas, że pomiędzy drogą publiczną, a działkami jest jeszcze pasek, 

który w latach 70 tych Państwo zabierało osobom prywatnym, właścicielom ziemi tzw. paski na 

poszerzenie pasa drogowego. Niemniej jednak te paski nadal należą do tych właścicieli i tak jest 

w tym przypadku, należy on do pani Wróblewskiej i nie można wydać takiego zaświadczenia. 

Obecnie zwrócono się do DINO, aby pobudować tam chodnik i żeby partycypowali w kosztach  

i pozytywnie rozpatrzono tą propozycję, jednak planowali pobudować szerszy ten chodnik i tu 

potrzebne było zaświadczenie, że będzie on połączony z drogą publiczną. I takiego 

zaświadczenia nie można wydać, i stąd ten wniosek do Rady Gminy. 

A jeżeli chodzi o działki Pani Majchrzak i Pana Wiatrowskiego, to również obiecuje, że będzie 

naciskał na odpowiednie komisje Wysokiej Rady, żeby przyjęła taki regulamin wtedy na jasnych 

czystych zasadach będzie można podjeść do sprawy tych nieruchomości. 

Przewodniczący Rady J. Różański – odczytał projekt uchwały 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 9 do protokołu),  
i otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do projektu uchwały 

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było – podjęła uchwałę Nr VI/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego 

zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną – stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu 

 

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

przedmiotową uchwałę. 
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Ad.13 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania. Poprosił radnych o zabranie głosu. 

 

Poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Państwa Jana i Elżbiety Kotrych oraz córki 

Iwony Panfil w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Kolonia 

Święte, następnie odczytał to pismo – stanowi ono załącznik Nr 11 do protokołu. 
Poinformował, że jest ta sprawa analizowana przez Wójta. 

 

Otworzył dyskusję do przedstawionego pisma. 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowego pisma. 

 

Radna Jadwiga Czekała – zwróciła się z zapytaniem, jak przedstawia się sprawa budynku po 

szkole w Sierzchowie, czy umowa już została podpisana? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że w dniu 3 września br. mija termin publikacji wykazu 

nieruchomości do wydzierżawienia, publikacja została umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej i dopiero po tym terminie, będą dalsze uzgodnienia. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy radni, którzy są nieobecni w dniu 

dzisiejszym na obradach usprawiedliwiali się? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że te nieobecności są usprawiedliwione, 

został poinformowany o tych nieobecnościach telefonicznie przed sesją. 

 

Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – poinformowała, że mieszkańcy mają 

problem w m. Józefowo, na odcinku drogi powiatowej od Nieszawy do skrzyżowania  

w kierunku Sierzchowa samochody jadą bardzo szybko, przy posesji Pana Bewicza ogrodzenie 

już było kilka razy zniszczone.  Uważa, że droga jest źle wyprofilowana, albo jest tam 

nadmierna szybkość uczestników ruchu, dlatego prosi o zgłoszenie do Policji, aby zwiększyła 

tam patrole całodobowo, gdyż nocą się to nasila. 

Wnioskuje również o wycięcie gałęzi i krzewów przy stawie w Wagańcu, gdyż zasłaniają one 

widoczność.  

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński - wnioskuje o ujednolicenie sołeckich tablic 

informacyjnych na terenie sołectwa Bertowo i na terenie większości sołectw gminy Waganiec. 

Wnioskuje również o wycięcie krzewów przy przejeździe kolejowym w kierunku Bertowa, jak  

i również przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową, przy Domu Biesiadnym „Gala” 

w Nowym Zbrachlinie są odrosty, gałęzie przy drzewie, które zasłaniają widoczność jest to 

droga powiatowa. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – wniosek został złożony, ponieważ w przyszłych latach jest planowana 

modernizacja całego torowiska, szlaku kolejowego od Bydgoszczy do Kutna i prawdopodobnie 

będzie przebudowany cały peron kolejowy w Wagańcu na wniosek gminy Waganiec. To się 

zbiegło z tą tragedią, która się zdarzyła w ostatnim czasie na tym peronie, poinformował 

również, że na 3 tygodnie przed tą tragedią złożył oficjalne pismo do PKP o przebudowę 

przejścia dla pieszych na terenie tego kompleksu PKP, za trzy tygodnie od wyjścia z Urzędu 

tego pisma niestety ta dziewczynka zginęła na torach.  

W ramach przebudowy tej linii PKP jak ma wydać jakieś dodatkowe środki, których nie 

planowała w swoim budżecie zakładając modernizację, oczywiście bardzo się przed tym broni, 

ale udało się uzgodnić z władzami PKP, aby podniosły kategorie przejazdu w Bertowie  

z kategorii D, do kategorii B, czyli z sygnalizacją świetlną.  
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że obrady są na etapie zadawania pytań do 

pana wójta, dlatego te wnioski zgłoszone zostaną spisane przez sekretarza obrad, jednak prosi  

o interpelacje radnych i zapytania, do wolnych wniosków przejdzie w następnym punkcie. 

 

Sołtys Sołectwa Nowy Zbrachlin Honorata Szudzik – zwróciła się do Wójta Gminy o zakup 

pralki automat na Orilik, gdyż była na spotkaniu w tym budynku i jest zbulwersowana, że ta Pani 

pierze stroje sportowe w starej pralce „Frani”, jest to sterta tych ubrań. Sportowcy mają swoje 

środki finansowe biorą z budżetu gminy ok. 100 tys. zł i szkoda jest 700 zł na taką pralkę 

automat? Ta Pani się stara, to nie to, co było przedtem. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że jest to w planach, są na to pieniądze, ale wówczas 

pewne osoby mówiły, że lepiej się stroje dopierają właśnie w tej pralce, jeżeli trzeba to zostanie 

zakupione. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że działał w Klubie od wielu lat i jest to pralka 

zakupiona dwukomorowa nie żadna „Frania”, jest to wirówka i druga komora odwirowująca  

i takie było wówczas zapotrzebowanie, gdyż automat by sobie z tym nie poradził jest to 20 

wsadów prań.  

 

Radna Ewa Pietrus – stwierdziła, że jest XXI wiek są nowe nowoczesne automaty na kilka 

kilogramów i kupić większy i uważa, że tu nie ma problemu. 

 

Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska – poinformowała, że wie, iż wnioski będą później, 

jednak składa wniosek o uporządkowanie skwerku przy budynku Urzędu, młodzież już idzie do 

szkoły nie będzie przesiadywać i niszczyć tego, wnioskuje również o opróżnianie koszy na 

śmieci.  

 

Radna Ewa Pietrus – poparła wniosek Pani sołtys i poinformował, że tam już nikt nie sprząta, 

to nie tylko młodzież, tylko wyrwane zielsko zalegało już wyschnięte i oczywiście śmieci.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że prace porządkowe w chwili obecnej są wstrzymane, 

gdyż większość dróg na terenie gminy jest czyszczone pracownicy gospodarczy teraz wycinają 

te krzewy, ale w najbliższym czasie może pozyska pracowników interwencyjnych i te prace 

porządkowe na terenie gminy będą realizowane. 

Zwrócił się do sołtysów i radnych, aby również zainteresowali się placami zabaw przy 

sołectwach i może nieraz we własnym zakresie też wykosić te trawy, może z funduszu 

sołeckiego zakupić takie kosiarki na sołectwa, jest okrojony skład pracowników i niestety nie 

wszystko uda się pogodzić. 

 

Radna Jadwiga Czekała – przypomniała, że na ostatniej sesji sołtys Pan Wysocki zgłaszał  

o założenia tablicy informacyjnej „teren zabudowany” na drodze od Niestuszewa do Sierzchowa, 

tam była tablica i znikła, dlatego ponawia ten wniosek. 

 

Sołtys sołectwa Wólne Iwona Góralska – poinformowała, że na tej starej tablicy informacyjnej 

jak są wywieszane ogłoszenia, wiadomości i kurendy, to są one zrywane, jak będzie Pan Wójt 

planował zakup tablic oszklonych na kluczyk, to prosi o jedną na sołectwo Wólne. 

 

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

do zadawania pytań i interpelacji radnych, zamknął punkt 13 porządku obrad. 

 

Ad.14 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański– dokonał otwarcia punktu 14 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

 



str. 16 

 

 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – poinformowała, że co roku sołectwa przygotowują 

organizację Dożynek Gminnych, dlatego składa wniosek o zabezpieczenie przez Rady Sołeckie, 

które będą organizatorami Dożynek Gminnych środków na ich zorganizowanie z funduszu 

sołeckiego wówczas będzie łatwiej przy tych przygotowaniach. 

 

Radna Jadwiga Michalska – ponowiła wnioski zgłaszane na ostatniej sesji: 

- wnioskuje o znak informacyjny ” Sołectwo Michalin 2, 3, 4, 4a” przy trasie DK-91,  

- składa również wniosek o naprawę masą bitumiczną drogi w miejscowości Michalin w stronę 

miejscowości Wiktoryn (ubytki),  

- następny wniosek dotyczy wycięcia krzewów przy wąskotorówce w stronę Niszczew. 

 

Radny Dariusz Butlewski – w dniu wczorajszym otrzymał telefon z firmy KAMAL z prośbą  

o przycięcie gałęzi od posesji Pana Sobczaka do Pani Malinowskiej, gdyż samochody ciężarowe 

mają problem z przejazdem, dlatego składa taki wniosek o przycięcie topoli w miejscowości 

Zbrachlin, droga powiatowa od posesji Państwa Sobczak do posesji Pani Malinowskiej. 

 

Sołtys sołectwa Zbrachlin H.Malinowska – przypomniała, że taki wniosek złożyła i jest  

w trakcie realizacji, nastąpi wycinka tych drzew. 

 

Mieszkaniec Gminy Arkadiusz Najder – poinformował, że Gmina Waganiec, ma Mistrza 

Świata w siatkówce, zwraca się z zapytaniem do Wójta Gminy, dlaczego ten chłopak nie ma 

jeszcze stypendium z Gminy w granicach 450 – 500 zł, chyba Gminę na to stać?  

Gmina jest mu nie potrzebna, ale on jest jej potrzebny, jest to rodzynek, jest wychowankiem 

Wagańca, jest to ranga na skalę światową, z miejscowości, gdzie nie ma świetlicy ani hali 

sportowej a jest Mistrzem Świata.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – przypomniał, że projekt budżetu, który będzie on tworzył, to będzie 

funkcjonował w przyszłym roku, i o takim stypendium dla mieszkańców gminy myśli. Ten 

mieszkaniec otrzymał jednorazowo od Gminy Waganiec 500 zł, za osiągnięcia w sporcie, i od 

stycznia jak Wysoka Rada przyjmie budżet i taką uchwałę z regulaminem, to będzie takie 

stypendium obowiązywało. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – złożył wniosek o częściowe utwardzenie nawierzchni 

emulsją i gryzem dróg gminnych około - autostradowych w miejscowości Brudnowo, Wiktoryn, 

Michalin, uzupełnienie ubytków nawierzchni tych dróg. 

 

Mieszkaniec Gminy Arkadiusz Najder – zgłosił wniosek o przyznanie stypendium dla 

mieszkańca Gminy Waganiec Jakuba Szymańskiego za osiągnięcia w sporcie – piłka siatkowa 

kadetów Mistrzostwo Świata Argentyna 2015.  

Następny wniosek do władz gminy o zainteresowanie się zabytkiem „Kapliczką”  

w miejscowości Sierzchowo i wyremontowaniem jej, gdyż jest to zabytek klasy I, a niszczeje. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że kapliczka jest na terenie prywatnym, jednak też o tym 

myśli i uważa, że znajdzie rozwiązanie i zostanie ona odrestaurowana rozmowy już trwają, może 

z funduszu sołeckiego, gdyż trzeba ta działkę wydzielić. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik - wnioskuje o wprowadzenie w porządku obrad sesji punktu 

dotyczącego „Informacja Wójta Gminy na temat realizacji wniosków z poprzedniej sesji” po 

punkcie „Interpelacje radnych i zapytania”. 

Złożył również wniosek o stworzenie funduszu stypendialnego i regulaminu przyznawania tego 

stypendium dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Waganiec. 
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Sekretarz obrad radna Ewa Pietrus – przedstawiła wnioski zgłoszone na VI sesji Rady 

Gminy: 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska 

1. Wnioskuje o wycięcie gałęzi i krzewów przy stawie w Wagańcu – wniosek do Agencji 

Własności Rolnych Skarbu Państwa.  

2. Składa wniosek o zamontowanie tablicy „teren zabudowany” od Nieszawy do Wagańca  

(poprzednia została skradziona) – wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych. 

3. Wnioskuje również o zabezpieczenie przez Rady Sołeckie, które będą organizatorami 

Dożynek Gminnych środków na ich zorganizowanie z funduszu sołeckiego.   

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński  

1. Wnioskuje o ujednolicenie sołeckich tablic informacyjnych na terenie gminy Waganiec. 

2. Wnioskuje również o wycięcie krzewów przy przejeździe kolejowym w kierunku 

Bertowa i przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową, przy Domu Biesiadnym 

„Gala” w Nowym Zbrachlinie. 

 

Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska, radna Ewa Pietrus  

1. Wnioskują o sprzątnięcie skwerku przed Urzędem Gminy. 

 

Radna Czekała Jadwiga 

Wnioskuje o założenia tablicy informacyjnej „teren zabudowany” na drodze od Niestuszewa do 

Sierzchowa. 

 

Radna Jadwiga Michalska 

1. Wnioskuje o znak informacyjny ” Sołectwo Michalin 2, 3, 4, 4a” przy trasie DK-91. 

2. Składa wniosek o naprawę masą bitumiczną drogi w miejscowości Michalin w stronę 

miejscowości Wiktoryn (ubytki). 

3. Wniosek o wycięcie krzewów przy wąskotorówce w stronę Niszczew. 

 

Radny Dariusz Butlewski  

Wniosek o przycięcie topoli w miejscowości Zbrachlin, droga powiatowa od posesji Państwa 

Sobczak do posesji Pani Malinowskiej. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki  

Wnioskuje o częściowe utwardzenie nawierzchni emulsją i gryzem dróg gminnych około - 

autostradowych w miejscowości Brudnowo, Wiktoryn, Michalin, uzupełnienie ubytków 

nawierzchni tych dróg. 

 

Mieszkaniec Gminy Arkadiusz Najder 

1. Zgłosił wniosek o przyznanie stypendium dla mieszkańca Gminy Waganiec Jakuba 

Szymańskiego za osiągnięcia w sporcie – piłka siatkowa kadetów Mistrzostwo Świata 

Argentyna 2015. 

2. Wnioskuje do władz gminy o zainteresowanie się zabytkiem „Kapliczką”  

w miejscowości Sierzchowo i wyremontowaniem jej. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik  

      1. Wnioskuje o wprowadzenie w porządku obrad sesji punktu dotyczącego „Informacja 

Wójta Gminy na temat realizacji wniosków z poprzedniej sesji” po punkcie „Interpelacje 

radnych i zapytania”. 

      2. Wniosek o stworzenie funduszu stypendialnego i regulaminu przyznawania tego 

stypendium dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Waganiec. 
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Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” brak, przyjęła do realizacji 16 wniosków zgłoszonych na VI Sesji VII 

kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Ad.15 

Zamknięcie VI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad VI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

obrad V Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 31 sierpnia 2015 r. – 

godz. 13
10 

 

Protokołowała: 

 


