
str. 1 

 

Protokół Nr VIII/2015 

z ósmej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 

odbytej w dniu 30 listopada 2015 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 30 listopada 2015 r. – godz.10
00

. 

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

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, radcę prawnego gminy Pana Andrzeja Mogielińskiego, 

sołtysów, i zaproszonych gości. 

Listy obecności stanowią 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 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. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

przesłany radnym przy zawiadomieniu o sesji, dnia 23 listopada 2015 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. 

Przed sesją radni otrzymali materiały dotyczące zmian w budżecie gminy Waganiec na  

2015 r., o które wnosi wójt, a także materiały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015-2018. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do porządku obrad? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z VI, VII Sesji rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2015-2018. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 r. 

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

Publicznego, 

b. dyskusja nad projektem uchwały, 

c. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 

rolnego w 2016 r.  
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a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 r.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.                             

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec” 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.                           

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status 

zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.                           

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

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

Rady Gminy Waganiec.  

17. Interpelacje radnych i zapytania. 

18. Wolne wnioski. 

      19. Zamknięcie VIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Brak propozycji z sali. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – złożył formalny wniosek o zmianę porządku obrad 

sesji o rozszerzenie go o następujące punkty: 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

- po punkcie 15 porządku obrad, jako punkt 16 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

- po punkcie 16 porządku obrad, jako punkt 17 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na 2016 rok. 

- po punkcie 17 porządku obrad, jako punkt 18 

 

Poinformował, że radni materiały w sprawie projektów tych uchwał otrzymali przed obradami 

sesji. 

 

Radny Jarzy Urbański – zwrócił się z zapytaniem, o którą drogę chodzi i w którym to jest 

miejscu?  

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że chodzi o drogę zlokalizowaną  

w sąsiedztwie zajazdu Wagant i stacji CPN Michalin – Wiktoryn na odcinku 1 km zjazd drogi 

powiatowej. Ta droga później rozchodzi się na Józefowo, ale nie dotyczy tego odcinka drogi. 

Została ona wybrana ze względu na to, iż jest szansa na uzyskanie większej ilości punktów 

wg. kryteriów, które zostały ustanowione w ramach konkursu ustanowionego przez Urząd 

Marszałkowski za wspólną realizację z innym samorządem można uzyskać dodatkowo jeden 

punkt i za to, że droga gminna będzie połączeniem z drogą wyższej kategorii tj. z drogą 

powiatową, wojewódzką można uzyskać jeszcze 3 punkty. I dlatego została wybrana ta droga 

ze względu na to, są szanse pozyskania tych środków, tego dofinansowania w ramach tego 

programu są większe w innych przypadkach nie byłoby tych dodatkowych możliwości 

uzyskania tych punktów, jest wstępna zgoda powiatu, co będzie potwierdzone również 

poprzez podjętą uchwałę na najbliższej sesji Rady Powiatu ok., 18.12.2017 r. jeśli chodzi  

o zawarcie tego porozumienia i wówczas będzie można aplikować wniosek o te środki. 

Razem z wójtem mają nadzieję, że uda się uzyskać to dofinansowanie. Urząd Marszałkowski 

określa, iż najprawdopodobniej będzie to jedyny konkurs w całej tej perspektywie nowej 2014 

– 2020 na dofinansowanie dróg lokalnych min. dróg gminnych. Zdecydowano się aplikować 

o te środki wykorzystując procedurę „zaprojektuj – wybuduj”, gdyż gmina Waganiec nie 

posiada żadnej dokumentacji na drogi gminne. Niestety wcześniej dokumentacje nie zostały 

przygotowane. Dlatego są zmuszeni skorzystać z tej procedury, ona jest dłuższa, gdyż  

w zasadzie trzeba przyjąć okres jednego roku na stworzenie dokumentacji i później  

w kolejnym roku 2017 w przypadku uzyskania tego dofinansowania byłaby realizacja, czyli 

wykonawstwo tej drogi. Urząd Marszałkowski również określił kwoty, które zostały 

wskazane na dofinansowanie tych zadań i będą one traktowane priorytetowo, których koszt 

całkowity zadania nie przekracza 800 tys. zł. Ta droga została w ten sposób sklasyfikowana  

i z tego tytułu będzie możliwość pozyskania dodatkowych 4 punktów. Aplikować o te środki 

będzie można od 16.11.2015 r. – 13.01.2016 r. i w tym okresie ten wniosek zostanie złożony 

po uzyskaniu porozumienia z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego, a po podjęciu tej 

proponowanej uchwały przez Wysoką Radę i uchwały Rady Powiatu. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tak jak wspomniał zastępca to, że w najbliższej 

perspektywie są tak małe pieniądze, niestety to nie jest wina samorządu gminy Waganiec. 

Postara się realizować zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami odnośnie inwestycji 

związanej z utwardzeniem dróg gminnych przy głównych ciągach komunikacyjnych taką inną 

metodą tą tańszą. W tym przypadku nawarstwiło się wiele różnych rzeczy.  

Od tego roku rozpoczęto rozgraniczać drogi, powinny być one rozgraniczone już dawno. 

Gmina powinna być przygotowana przynajmniej z jedną czy też trzema drogami kluczowymi, 

jeżeli chodzi o dokumentację projektową.  
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Tu nie ma rozgraniczonych dróg, nie ma dokumentacji projektowej na żadną drogę. Po 

spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim otrzymał kryteria, które muszą obowiązywać  

w przypadku ubiegania się o remont danej drogi i tak: rozgraniczenia – gmina nie ma, 

szerokości – nie ma, projektów - nie ma. Wskazano kilka dróg na terenie gminy była też min. 

droga w Przypuście, gdyż uważał, że ona ma największe szanse na dofinansowanie, gdyż 

łączy dwie drogi powiatowe, okazało się, że w klasyfikacji Urzędu Marszałkowskiego się nie 

znajduje i ona została wykreślona po pierwszej weryfikacji. Następna miała być droga gminna 

w Konstantynowie z racji przejazdu autokaru szkolnego, ale się okazało, że odległość między 

posesjami jest tak mała, że należałoby dość duży obszar ziemi wykupić. W sumie postało się 

przy tej drodze, tam też jest przejazd autokaru szkolnego. Ta droga w latach ubiegłych, chyba 

w 2010 r. była również utwardzana ze środków unijnych i to była podbudowa z białego 

kamienia. Będzie trzeba uporządkować stan granic tej drogi. Złożone zostały wnioski  

o wycięcie wierzb rosnących przy tej drodze. 

Stwierdził, że też go boli, to iż jedna droga tylko będzie tak porządnie zrobiona, a pozostałe 

na terenie gminy musza poczekać.   

Inne drogi jak w Przypuście, Siutkowie, Włoszycy, Konstantynowie, Michalinie, Józefowie  

i jeszcze inne drogi będą również utwardzane metodą podwójnego, potrójnego utwardzenia.  

Pierwszym etapem jest rozgraniczenie, co jest robione, drugim uzupełnienie ubytków, trzecim 

to jest profilowanie i ostatnie podwójne lub potrójne zamknięcie.  Ta metoda jest metodą 

dobrą może nie o najwyższym standardzie, ale stan dróg się poprawi, a w przyszłości pokryć 

je lepszą nawierzchnią. 

 

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

i powrócił do przyjęcie porządku obrad. 

Poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanych zmian do porządku obrad tj. rozszerzenie 

porządku obrad o wnioskowane trzy punkty, jako punkty:  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na 2016 rok. 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zgłoszone propozycje do porządku obrad. 

 

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

pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonych i przegłosowanych 

zmian. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołów z VI, VII Sesji rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2015-2018. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 r. 

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

Publicznego, 

b. dyskusja nad projektem uchwały, 

c. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 

rolnego w 2016 r.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 r.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.                             

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec” 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.                           

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status 

zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.                           

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
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Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na 2016 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

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

Rady Gminy Waganiec.  

20. Interpelacje radnych i zapytania. 

21. Wolne wnioski. 

      22. Zamknięcie VIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie. 

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

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

 

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

porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

przyjęcie protokołu z VI i VII sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekt protokołu z VI sesji odbytej w dniu  31.08. 2015 r. i VII sesji 

odbytej w dniu 28.10. 2015 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed 

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

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

stawia wniosek o przyjęcie protokołów VI i VII sesji bez czytania.  

 

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

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

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

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła protokoły z obrad VI i VII sesji VII kadencji 

Rady Gminy, bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostały 

sporządzone.  

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

„wybór sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 



str. 7 

 

Radna E.Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Butlewskiej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – wyraziła zgodę. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

przyjęciem kandydatury wiceprzewodniczącej Patrycji Butlewskiej na sekretarza obrad VIII 

sesji Rady Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

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

 

Ad.5 

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 – przedstawił wykaz zarządzeń, jakie wydał w okresie od 27.10.2015 r. – 

28.11.2015 r. 

Zarządzenie Nr 62.2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie odwołania ograniczenia 

poboru wody do podlewania ogródków i terenów zielonych. 

 

Zarządzenie nr 63.2015 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia 

wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Waganiec. 

Ustalił 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Waganiec, jako 

zamienny za dzień świąteczny w dniu 26 grudnia 2015 r., który wypadał w sobotę. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie Nr 64.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na 2016 rok. 

 

Zarządzenie Nr 65.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: powołania składu 

komisji inwentaryzacyjnej.  

Powołał Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:  

1. Krzysztof Gapski - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 

2. Wojciech Mańkowski - z-ca przewodniczącego 

3. Anna Bierzyńska – członek 

4. Ewelina Ferner-Kofel – członek 

5. Adam Syrocki – członek 

6. Michał Milak - członek 

 

Zarządzenie Nr 66.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie:  przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego i powołania komisji 

przetargowej. 
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Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego na  

I piętrze budynku, położonego w Wagańcu, przy ul. Wspólnej 1. Lokal składa się z pokoju, 

kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 25,70 m² z przynależną piwnicą wraz  

z udziałem w prawie własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 

276/2 Księga Wieczysta nr 22661 cena wywoławcza lokalu 45 tys. zł, wadium w wysokości 

4 tys. zł należy wpłacić do 18 grudnia 2015 r. do godz. 13
00

 na wskazany numer bankowy. 

Data przetargu w dniu 21 grudnia 2015 roku o godzinie 10 
00 

 w budynku Urzędu Gminy 

Waganiec przy ul. Dworcowej 11, pokój nr 10 (I piętro).  

W celu przeprowadzenia przetargu powołał się komisję przetargową w składzie: 

1. Edward Musiał – Przewodniczący Komisji 

2. Anna Bierzyńska – Sekretarz Komisji 

3. Małgorzata Szatkowska – Członek Komisji 

4. Maria Kopaczyk – Członek Komisji 

Zarządzenie zostało opublikowane na stronie Urzędu Gminy. 

Poinformował, że jest to mieszkanie bardzo zniszczone i jeżeli nie uda się sprzedać za tą 

kwotę, to wtedy będzie pytał Wysoką rade o możliwość obniżenia ceny, która zostanie 

wspólnie ustalona. 

 

Z zakresu pracy kadr i działalności gospodarczej, to w tym okresie wygasła umowa o pracę  

z Panią Ewą Marut zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku robotnika 

przy konserwacji terenów zielonych w ramach umowy Nr 8/2015 w sprawie organizacji  

i finansowania robót publicznych. Umowa o pracę na czas określony od dnia 04.05.2015 r. do 

dnia 30.10.2015 r. 

W ramach zakończonej umowy Nr 10/2015 o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, 

spełniając zapis § 2 umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę na czas określony 

od dnia 23.11.2015 do dnia 22.12.2015 r. z Panią Elżbietą Wiśniewską w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

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

Waganiec w okresie od 28.10.2015 r. do 26.11.2015 r. wykonywały 2 osoby (prace 

porządkowe na terenie Gminy Waganiec, łącznie odpracowano 60 godzin. 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 5 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dokonano 5 wpisów do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Organizacja imprez: 

-W dniu 11.11.2015 r. odbyły się obchody uczczenia 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

 

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

urodzenia – 8, zgony-3, zameldowania na pobyt stały – 9, przemeldowania na terenie gminy – 

2, poświadczenia zameldowania – 14, porównanie danych osobowych mieszkańców  

z rejestrem PESEL – 688, wydano odpisów aktów stanu cywilnego – 25, udostępnienie 

danych na wniosek – 14, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 53, liczba 

unieważnionych dowodów osobistych – 60, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego -3, 

liczba migracji aktów stanu cywilnego - 16 

 

 Z pracy poboru podatków i opłat, podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, 

transportowy): wystawiono: 5 upomnień na kwotę 15.963,00 zł, 16 tytułów wykonawczych 

na kwotę 12.034,00 zł. Liczba podatników zalegających z płatnościami - 296. Opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób zalegająca z płatnościami - 258. 
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Wymiar podatku, wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku rolnego, które są w trakcie 

postępowania podatkowego. 

Wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego na kwotę 973,00 zł, 

które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wydano 16 zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

Udzielono odpowiedzi na 8 pism różnych. Wydano 209 decyzji zmieniających wymiar 

podatku na 2015 rok.  

 

         Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska, dla inwestycji pn.: „Realizacja zakładu 

przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 

90/6 w miejscowości Zosin” planowaną do realizacji przez spółkę cywilną Rusoccy wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Rozdzielni R-110 kV Kalinowo wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz zjazdem z drogi gminnej”, planowanego na dz. nr 79/4 w obrębie 

geodezyjnym Śliwkowo i dz. nr 158 w obrębie geodezyjnym Niszczewy, stanowiącej drogę 

gminą, przygotowywanej do realizacji przez Sp. z o.o. EMARU: zawiadomiono strony 

postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji 

środowiskowej, wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przygotowano dokumenty do rozliczenia umowy dotacji przedsięwzięcia pn. „demontaż, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”  

i złożono wniosek o uruchomienie dotacji w wysokości 32 604,33 zł objęto zadaniem 23 

posesje. 

Zapoznano się z Bazą Danych CO2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej otrzymaną od 

wykonawcy projektu oraz przekazano uwagi. 

Wydano obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec” i podano jego treść do publicznej wiadomości. 

Udzielono informacji publicznej, udostępniając treść decyzji środowiskowej oraz treść 

raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Farma Wiatrowej Waganiec 

Południowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz sporządzono wykaz działek, na których 

planowane są wieże elektrowni wiatrowych. 

Dla Urzędu Marszałkowskiego przekazano dane dotyczące uprawy maku w 2015 r.:  

w wymienionym roku nie było wniosków o wydanie zezwolenia na uprawę maku. Ponadto 

wskazano powierzchnię uprawy 2,00 ha maku niskomorfmowego do ewentualnego 

wykorzystania w 2016 r. 

Wydano 5 szt. decyzji na usuniecie drzew. 

Przesłano indywidualny protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód do potwierdzenia 

przez Wojewodę - dla gospodarstwa chcącego uzyskać kredyt preferencyjny. 

Wydano warunki technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych dla trzech posesji. 

Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla dwóch posesji. 

 

         Z realizacji zamówień publicznych, w dniu 27 listopada 2015 roku wszczęte zostało 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę oleju opalowego do 

kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek 

organizacyjnych gminy”.  

 

        Z pracy referatu gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 97 faktur za wodę  

i wprowadzone ścieki, 57 faktur za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, 22 wezwania do 

zapłaty za wodę i wprowadzone ścieki, 10 pozwów za wodę i wprowadzone ścieki 2 wnioski 

o wszczęcie egzekucji (woda i wprowadzone ścieki), 1 wniosek o nadanie klauzuli. 
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Wydano: 5 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - na kwotę 1.000,08 zł, miesięcznie 

(na okres 6 miesięcy), 3 decyzje przyznające dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej. 

 

         Z działalności referatu ds. budownictwa i dróg, wydano: 3 zaświadczenia o braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennym, 1 zaświadczenie o przeznaczeniu  

w planie zagospodarowania przestrzennego, 2 decyzje o warunkach zabudowy, 1 decyzję 

przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję w sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości, 1 zaświadczenie o istniejącym numerze porządkowym nieruchomości,  

1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego posesji. 

Wystosowano zapytania ofertowe w ilości 7 szt. na usługę odśnieżania dróg w okresie 

zimowym, w odpowiedzi otrzymano 3 oferty. 

 

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

w tym punkcie. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, jakie to będą firmy, które będą zajmowały 

się odśnieżaniem na terenie gminy. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że zostały wysłane zapytania do siedmiu oferentów, 

jednak wpłynęły trzy oferty nie wiadomo, jaka będzie zima, jest gminny dodatkowo pług 

śnieżny, ale trzeba również zabezpieczyć na wypadek ostrej zimy inne firmy są to: Pol-Frut 

Sierzchowo, Linek Janusz Wiktoryn, Zenon Kotrych Michalin, pozostałe firmy nie udzieliły 

odpowiedzi.  

 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

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

Wójtowi za udzieloną informację i zamknął punkt, dot. informacji Wójta z pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2015-2018. 

 

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

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2015-2018 i odczytał projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona zał. nr 2 do protokołu. 
 

Następnie otworzył dyskusję do przedstawionego projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

  

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

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2015-2018. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/58/15 w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015-2018 – stanowi ona 

załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.7 

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

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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok.  

Odczytał projekt uchwały podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec 

na 2015 rok – stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 

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

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

Skarbnik Gminy D.Roszko – przed rozpoczęciem prezentacji zmian budżetowych, o które 

wnosi wójt gminy, podziękowała wszystkim, którzy w ostatnich miesiącach okazali jej wiele 

serca, życzliwości a w ostatnich dniach uczestniczyli w pogrzebie jej męża. Podziękowała za 

złożone kwiaty zamówione msze święte, za wszystkie gesty życzliwości i wsparcia. 

  

Następnie przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie dochodów  

i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: 

- z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych o 20.880,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,  

- z dnia 4 listopada 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych o 836,00 zł z przeznaczeniem 

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Zwiększono również o 

370,85 zł środki na wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii 

elektrycznej w listopadzie 2015 r.,   

- z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejszono o 111,22 zł środki na realizację zadań w ramach 

Karty Dużej Rodziny,  

- z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych o 370,85 zł z przeznaczeniem 

na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 

tym razem w grudniu 2015 r.,   

- z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększono o 66.140,00 zł środki na realizację świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

W wyniku akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu w Programie Comenius 

Partnerskie Projekty Szkół, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przekazała 

końcową płatność w kwocie 16.720,00 zł.  

 Ponadto uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat 

lokalnych. Zmniejszono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększono natomiast 

wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Dokonano zmian na kwotę 17.000,00 zł.  

Wydatki  

 Zwiększono o 10.120,00 zł środki na utrzymanie dróg gminnych.  

 Środki w wysokości 34.000,00 zł ujęte w budżecie na zakup opału do pomieszczeń  

w Arianach oraz budynków komunalnych w Wagańcu przy ul. Dworcowej przeznaczono na 

realizację innych zadań budżetowych.  
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 Dokonano zmiany przeznaczenia 1.000,00 zł w ramach kwot przewidzianych na 

opłacenie opinii dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 Wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację w kwocie 20.880,00 zł, dokonując 

jednocześnie zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w 

zakresie kwot przewidzianych na realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach 

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 

 Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym Urzędu 

Gminy na kwotę 8.000,00 zł.  

 Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektorów poszczególnych placówek 

oświatowych oraz przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół przeznaczając dodatkową kwotę 

50.000,00 zł na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników tych placówek.  

 Ponadto dokonano szeregu przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami 

klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych placówek oświatowych na łączną 

kwotę 80.860,00 zł, pozyskując w ten sposób środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

wraz z pochodnymi.   

  Zmieniono przeznaczenie 20,00 zł w ramach kwot zaplanowanych na realizację zadań 

z zakresu wspierania rodziny.  

 Zmniejszono o 1.800,00 zł kwoty ujęte na opłacenie kosztów usług sąsiedzkich, 

przeznaczając na opłacenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koniecznych usług, 

zakupu materiałów oraz usług remontowych. W ramach planu finansowego Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniono przeznaczenie kwoty 2.070,00 zł.      

 Otrzymane dofinansowanie w wysokości 741,70 zł przeznaczono na wypłaty dodatku 

energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania.  

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego. Zmniejszono natomiast kwoty na realizację zadań z zakresu Karty Dużej 

Rodziny.  

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 

listopada 2015 r. dokonując zmian w zakresie środków przewidzianych za realizację 

Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 

4.047,00 zł.  

 Środki pozyskane w dziale gospodarki komunalnej (a konkretnie gminnej 

oczyszczalni ścieków w Wójtówce) w wysokości 7.900,00 zł przeznaczono na realizację 

innych zadań budżetowych.  

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji  

w bieżącym roku, z dotychczasowej „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” na 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, 

Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani skarbnik za przedstawione zmiany  

i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

Budżetu Panią Patrycję Butlewską i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych 

zmian budżetowych. 

 

Przewodnicząca Komisji P. Butlewska – poinformowała, że komisja budżetu nie ma 

żadnych uwag do proponowanych zmian budżetowych i opiniuje je pozytywnie. 
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Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy na miesiąc grudzień br. kwota na 

wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli została zabezpieczona? 

 

Skarbnik Gminy D.Roszko – potwierdziła, że są środki zabezpieczone na to zadanie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem zapytań radnych zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały sprawie zmian  

w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/59/15 w sprawie zmian  

w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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

Radę Gminy przyjęta. 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 

rolnego w 2016 r.  

 

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

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego  

w 2016 r.  

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 6 do protokołu. 

Stwierdził, że obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako 

podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Waganiec na 2016 rok z kwoty  

53, 75 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt żyta. 
Poinformował, że w związku z tym, że procedura tego wymaga Wójt uzyskał odpowiedź na 

swoje wystąpienie do Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, 

wpłynęła odpowiedź z Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej do projektu uchwały – 

K-PIR nie zgłasza zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny  

1 dt żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2016 roku na terenie 

Gminy Waganiec, opiniując pozytywnie przedłożony projekt uchwały.  

Wójt Gminy uzyskał również opinię od członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej z terenu 

gminy Waganiec. Rada Powiatowa zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały – 

pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Następnie przewodniczący rady – przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona 

załącznik Nr 8 do protokołu.  

 

Otworzył dyskusję. 

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

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 

obliczenia podatku rolnego w 2016 r.   

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/60/15 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2016 r. – stanowi ona załącznik 

Nr 9 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy ustaliła stawkę podatku 

rolnego na 2016 rok. 

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 

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

uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. Poinformował, że 

radni pracowali w swoich komisjach nad propozycjami tych stawek podatkowych. 

 

Otworzył dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji i innych propozycji do 

projektu uchwały poddał pod głosowanie poszczególne stawki podatku od nieruchomości: 

 

- od budynków lub ich części: mieszkalnych 0, 36 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej, 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 0, 36 zł. 

 

- od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

– 

19, 45 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej, 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 19, 45 zł. 

 

- od budynków lub ich części: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10, 68 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 10, 68 zł. 

 

- od budynków lub ich części: związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń – 4, 65 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 4, 65 zł. 

 

- od budynków lub ich części: pozostałych – 4, 16 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 4, 16 zł od 1 

m
2 

powierzchni użytkowej, 

 

w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 4, 10 zł od 1 m
2 

powierzchni. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę - 4, 10 zł. 

 

- od budowli – 2 % ich wartości. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 2%. 

 

- od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0, 75 zł od 1m
2 

powierzchni, 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 0, 75 zł. 
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- od gruntów: pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4, 58 zł od 1 ha powierzchni, 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 4, 58 zł. 

 

- od gruntów:  pozostałych – 0, 13 zł od 1 m
2 

powierzchni  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 0, 13 zł. 

 

w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 0, 11 zł od 1 m
2 

powierzchni, 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 0, 11 zł. 

 

- od gruntów: niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie  

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 

planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 3,00 zł. 
 

Przewodniczący Rady J.Różański – przedstawił projekt uchwały z przegłosowanymi 

stawkami podatku od nieruchomości i poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały 

- stanowi on załącznik nr 10 do protokołu. 

Poinformował, że w projekcie uchwały w ostatnim paragrafie będzie zmiana na zapis  

w brzmieniu „www.waganiec.biuletyn.net”. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/61/15 w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na 2016 r. - stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła stawki podatku od 

nieruchomości na 2016 rok. 

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 r.  

 

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

dotyczącego przyjęcia stawek podatkowych na 2016 r. tj. podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.  

Poinformował, że na komisjach radni pracowali nad propozycjami stawek od środków 

transportowych, w materiałach przesłanych na sesję radni otrzymali proponowane przez 

Wójta Gminy stawki podatku od środków transportowych na 2016 r., dlatego też otwiera 

dyskusję  

 

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

zamyka dyskusje i w związku z tym, że proponowane stawki podatku transportowego muszą 

być przegłosowane każda oddzielnie, otworzył procedurę głosowania:  
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Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 ton 

bez katalizatora:  

- powyżej 3, 5 tony do 5, 5 tony włącznie propozycja - 750,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę - 750,00 zł. 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 ton 

bez katalizatora:  

- powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie propozycja - 1.240,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.240,00 zł. 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 ton 

bez katalizatora:  

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton propozycja -  1.495,00 zł.   

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.495,00 zł. 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 ton 

wyposażone w katalizator spalin:  

- powyżej 3, 5 tony do 5, 5 tony włącznie propozycja - 710,00 zł   

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 710,00 zł. 

 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie propozycja -  1.200,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.200,00 zł. 

 

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton propozycja - 1.455,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.455,00 zł, 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 

Liczba osi - 2 osie,  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja - 710,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 710,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.570,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.570,00 zł. 

 

Liczba osi - 3 osie,  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja - 1.275,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.275,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.975,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.975,00 zł. 

 

Liczba osi - 4 osie i więcej,  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja – 2.060,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.060,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.970,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.970,00 zł. 
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Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton bez 

katalizatora propozycja  – 1.760,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.760,00 zł. 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone  

w katalizator spalin propozycja – 1.695,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.695,00 zł. 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - do 36 ton włącznie: 2 osie,  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja 1.780,00zł,  

Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.780,00 zł. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – opuścił obrady. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.315,00zł. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.315,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton: 3 osie  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja 1.845,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.845,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.370,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.370,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - powyżej 36 ton: 2 osie, 

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja 1.955,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.955,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.610,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.610,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - powyżej 36 ton: 3 osie,  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja 2.170,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.170,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.995,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.995,00 zł. 
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Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego propozycja – 1.495,00 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.495,00 zł. 

 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus pojazd 

silnikowy (tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 1 oś propozycja - 945,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 945,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.265,00 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.265,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd 

silnikowy (tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

-  2 osie propozycja -  1.395,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.395,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.760,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.760,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd 

silnikowy (tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 3 osie propozycja -  1.495,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.495,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.760,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.760,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus pojazd 

silnikowy (tonach) powyżej 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

- 1 oś propozycja - 1.545,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.545,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja- 1.825,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.825,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd 

silnikowy (tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 2 osie propozycja -  1.635,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.635,00 zł. 
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- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.220,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.220,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd 

silnikowy (tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 3 osie propozycja - 1.560,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.560,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja – 2.120,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.120,00 zł. 

 

Autobusy wyprodukowane w 2007 r. i później (zarówno z katalizatorem jak i bez 

katalizatora)  

w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

- mniejszej niż 22 miejsca propozycja - 770,00 zł;  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 770,00 zł. 

 

- równej lub wyższej niż 22 miejsc propozycja - 1.895,00  zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 1.895,00 zł. 

 

Autobusy wyprodukowane przed 2007 r. (zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)  

w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

- mniejszej niż 22 miejsc propozycja 885,00 zł;  

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 885,00 zł. 

 

- równej lub wyższej niż 30 miejsc propozycja 2.005,00 zł 

Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” przyjęła stawkę – 2.005,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2016 rok z uwzględnieniem przegłosowanych stawek 

podatku – projekt stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Następnie poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/62/15 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. – projekt stanowi zał. nr 

13 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła stawki podatku od 

środków transportowych na 2016 rok. 
 

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek 

rolny i podatek leśny. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 14 do protokołu. 

Zaproponował zmianę do uchwały dotyczącą zmiany adresu strony internetowej na zapis  

w brzmieniu „www.waganiec.biuletyn.net”.  

W związku z tym, że uzasadnienia do uchwały radni nie otrzymali odczytał również to 

uzasadnienie i otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/63/15 w sprawie określenia 

wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 

stanowi ona załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.                             

 

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

podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.   

Przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec – stanowi 

ona złącznik nr 16 do protokołu. 

Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

przedstawiony projekt uchwały. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/64/15 w sprawie opłaty targowej 

na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 17 do protokołu. 

 

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

uchwałę w wersji zaproponowanej, następnie na wniosek radnych zarządził 15 min. przerwę – 

godz. 12
00

. 

 

Ad.13 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec” 

 

Po przerwie na obrady nie powrócił radny Jan Bróżek. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady (godz. 12
50)

 i otworzył 

następny punkt porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”.  

Powitał obecnego na obradach Pana Marcina Dudę z Pomorskiej Grupy Konsultingowej, 

firmy, która opracowała ten Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i poprosił o zabranie głosu  

i przedstawienia informacji, w jakim celu ten Plan powstał.  

 

Pan Marcin Duda – przedstawił się i poinformował, że ten Plan został przygotowany na 

podstawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jest 85%.  

Około 2 lat temu gminy z terenu całej Polski składały wnioski do NFOŚ o dofinansowanie 

Planów Gospodarki Niskoemisyjnych, i tak ok. połowa z nich dostała takie dofinansowanie,  

i te gminy są w czołówce i mają takie szczęście, że mogą wykonać taki Plan. 

Taki Plan, powstał z zalecenia i przepisów Unii Europejskiej i idzie to w tym kierunku, że jest 

to ten słynny pakiet klimatyczno – energetyczny, dyrektywy 3 x 20, czyli min. wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, jak i zmniejszenie 

emisji CO
2
 do środowiska, i aby oszacować to zmniejszenie emisji CO

2
, czyli poprawy 

jakości środowiska w którym żyjemy, to musi być określony stan sytuacji wyjściowej, żeby 

później móc realizować te dyrektywy europejskie, to muszą być zaplanowane pewne 

działania, które w perspektywie do roku 2020 będą przynosiły konkretne oszczędności.  

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej z jednej strony przedstawia stan środowiska w punkcie 

wyjścia. Tutaj w przypadku Gminy Waganiec jest przyjęty rok 2011, to też wynikało z faktu, 

że w tym roku był wykonywany Plan Zaopatrzenia w Energię i tutaj gro danych zostało 

zgromadzone. 

Pierwszą rzeczą jest oddziaływanie na środowisko, żeby policzyć tą emisję i wykazać, że  

w dalszej perspektywie będą oszczędności, to należy określić stan obecny. Jest określane, 

szacowane, liczone, jakie jest wykorzystanie energii, przede wszystkim to, co najbardziej tu 

interesuje, to wykorzystanie energii w budownictwie. Tak jak wspomniał, to największa ilość 

energii, która jest związana z gminą, to jest wykorzystanie energii w budownictwie tzw. 

ogrzewanie budynków. Interesuje tu najbardziej ogrzewanie kotłami w większości 

węglowymi, co się przedkłada, na jakość powietrza, nie zawsze pozytywna gdyż powstają 

smogi i w większości samorządy idą w takim kierunku, że nakładają zaostrzenia. Kolejną 

rzeczą jest wykorzystanie energii w transporcie z jednej strony są szlaki tranzytowe,  

i z drugiej strony z lokalnym transportem, czyli wykorzystaniem paliw jak benzyna, olej 

napędowy, gaz LPG. 

I jak wspomniał, że robi się szacunek przedstawiający stan obecny, a robi się to po to, aby 

pokazać, że będą robione oszczędności w formie zmniejszenia zużycia energii plus 

oszczędności związane ze zmniejszeniem emisji oddziaływania na środowisko i tu są 

planowane pewne działania. I po to są planowane te działania, aby móc ubiegać się o środki 

unijne. Te Plany są o tyle istotne, że wchodzi się teraz w perspektywę 2014 – 2020 gdzie 

NFOŚ, najpierw dając pieniądze na Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, a teraz wprost mówi, 

że dla tych gminy, które planują pewne działania, to te środki będą w pierwszej perspektywie 

uruchomione i te gminy są w pierwszej kolejności preferowane. 

Jeżeli chodzi o Gminę Waganiec, to wpisane są działania, które z perspektywy mają 

zmniejszyć emisję, czyli oddziaływanie na środowisko jest to budowa ścieżek rowerowych, 

jest planowane w pierwszym etapie 24 metry tych ścieżek, w drugim etapie 16 metrów 

ścieżek rowerowych. Wpisane są również termomodernizacje budynków, przede wszystkim 

remizy strażackie i pozostałe budynki, działania związane ze zmniejszeniem zużycia jak 

wymiana oświetlenia ulicznego i tu przechodzi się z lamp Sodowych na lampy LED -owe, 

ujęte też są działania związane z edukacją najmłodszych. 
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Poinformował, że pokrótce przedstawił informację na temat Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, jeżeli są pytania, to udzieli odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

 

Następnie przewodniczący rady zamknął dyskusje i podziękował przedstawicielowi 

Pomorskiej Grupy Konsultingowej za przybycie i udział w sesji.  

Poinformował, że przed obradami został wyłożony II projekt przedmiotowej uchwały radni 

otrzymali projekt uchwały wraz z obszernym materiałem następnie przedstawił projekt tej 

uchwały – stanowi ona złącznik nr 18 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do projektu przedstawionej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

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

i poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę  

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/65/15 w sprawie przyjęcia „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” – stanowi ona załącznik Nr 19 do 

protokołu. 

 

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

uchwałę w wersji przedstawionej. 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.                           

 

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

podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym  

i krajowym współzawodnictwie sportowym.        

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – stanowi ona złącznik nr 20 

do protokołu. 

 

Poinformował, że radni projekt uchwały wraz z załącznikiem otrzymali w przesłanych 

materiałach na sesję, dlatego też otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że na komisjach Rady Gminy były podejmowane 

dyskusje na ten temat, i razem z radnymi postanowiono przystąpić do prac związanych  

z przygotowaniem projektów uchwał dotyczących osób, które osiągają ponad przeciętne 

wyniki współzawodnictwie sportowym. 

Pierwszy projekt dotyczy nagród i wyróżnień przyznawanych za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, ta uchwała jest po to 

przygotowana i tym się rożnie od tej drugiej, że w tym przypadku, kiedy będzie jednorazowy 

przypadek takiej osoby, lub grupy osób, która uzyska ponad przeciętne wyniki we 

współzawodnictwie sportowym, ta uchwała pozwoli przyznać wyróżnienie, nagrodę 

jednorazowo.  
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Natomiast projekt drugiej uchwały zakłada opracowania zasad i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników, czyli takiej pomocy cyklicznej, która 

będzie oczywiści przyznawana na podstawie weryfikacji przez odpowiednią komisję, i będzie 

przyznawana na okras 12 miesięcy. Tym się różnią, że pierwsza uchwała mówi o pomocy 

jednorazowej, a druga uchwała mówi o pomocy cyklicznej.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – z uwagi na brak dyskusji do przedmiotowej uchwały 

zamknął dyskusje w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały  

w wersji przedłożonej radnym. 

  

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/66/15 w sprawie nagród  

i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 

sportowym – stanowi ona załącznik Nr 21 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.15 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika 

uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.                           

 

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

uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.                           

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załączniki Nr 22 do protokołu. 

Poinformował, że radni otrzymali projekt tej uchwały, dlatego też otworzył dyskusje w tym 

punkcie. 

 

Brak dyskusji z sali do przedmiotowej uchwały. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – z uwagi na brak dyskusji zamknął dyskusje i poddał 

pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/67/15 w sprawie zasad i trybu 

przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym – stanowi ona załącznik Nr 23 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 
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Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”, jest to punkt, 

o który Wysoka Rada rozszerzyła porządek obrad, do projektu uchwały jest załączony wzór 

umowy.  

Zaproponował kilka drobnych zmian do projektu uchwały, które bardziej uszczegółowią tą 

uchwałę w porównaniu z tym projektem, który otrzymali radni. 

W brzmieniu: 

 „ § 2.1. Szczegółowe warunki udzielenie dotacji w przedmiotowym zakresie zasady 

korzystania i sposób rozliczenia zostaną określone w porozumieniu”, 

„ § 3. Do zawarcia porozumienia w 2015 r. upoważnia się Wójta Gminy”, 

W  § 5.1. chodzi o stronę internetową „ www.waganiec.biuletyn.net”. 

 

Poprosił o wgląd do materiałów i przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C  

w miejscowości Michalin i Wiktoryn” – stanowi on załącznik Nr 24 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w projekcie porozumienia, jak radni 

mogli się zapoznać, to chodzi o drogę długości ok. 990 mb i szacunkowa wartość zdania 

wynosi 793.401,00 zł, w tym udział powiatu aleksandrowskiego 3.000,00 zł, jeżeli dostanie 

Gmina dofinansowanie będzie złożony wniosek ok. 37% będzie wkład Gminy, a pozostała 

kwota pochodziłaby z dofinansowania.   

  

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji.  
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję w tym punkcie i poddał pod 

głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/68/15 w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C  

w miejscowości Michalin i Wiktoryn” – stanowi ona załącznik Nr 25 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad, o który 

został rozszerzony porządek obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  

Nr VII/57/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 26 do protokołu.  

Poinformował, że zachodzi potrzeba uchylenia tej uchwały, gdyż zdaniem Nadzoru Prawnego 

Wojewody uchwała, którą 22 października 2014 r. Wysoka Rada podjęła powinna być 

bardziej szczegółowa niż ta, która została przyjęta stąd zaszła potrzeba uchylenia tej uchwały  

i wyłączenia jej z obrotu prawnego, później po tej uchwale będzie głosowany projekt uchwały 

dotyczącej tej samej materii, która została poprawiona i uzupełniona o uwagi Nadzoru 

Prawnego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Otworzył dyskusje. 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

i przeszedł do procedury głosowania nad projektem przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/69/15 w sprawie uchylenia 

uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 27 do protokołu. 

 

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

uchwałę w wersji zaproponowanej. 

 

Ad.18 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na 2016 rok. 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. 

Odczytał projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 28 do protokołu.  

 

Otworzył dyskusję. 

Dyskusji brak. 

 

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

przedmiotowej uchwały. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VIII/70/15 w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok – stanowi ona załącznik 

Nr 25 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.19 

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

Rady Gminy Waganiec.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu tj. informacja 

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

Waganiec. Poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy – Piotra Kosik. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – przypomniał wnioski z VII Sesji Rady Gminy i przedstawił 

informację z realizacji tych wniosków: 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki, wnioskował o tablice informacyjną – sołecką  

w m. Brudnowo, o naprawę drogi w m. Brudnowo w stroną Ossówki (przy wiatraku) jest to 

trasa autokaru szkolnego, potrzebny jest zimny asfalt, aby tą drogę zabezpieczyć, gdyż 

obecnie się ona kruszy, naprawę drogi w m. Konstantynowo na odcinku przy posesji Państwa 

Malickich, Michałek i Klimczak, o naprawę drogi z Wiktoryna w kierunku Michalina oraz 

naprawę drogi w kierunku cmentarza w m. Brudnowo – załatanie dziur oraz o postawienie 

pojemników na śmieci przy szkole i przy placu zabaw w m. Brudnowo. 

Jeżeli chodzi o nowe tablice informacyjne, to będzie zakup kolejnych na początku 

przyszłego roku, odnośnie drogi zostało przesłane zapytanie ofertowe do Spółki Algawa, 

ponieważ wie, że też zakupiła taki remonter, ale się okazało, że zbyt niskie temperatury, które 

występują obecnie przy gruncie nie pozwalają na wykonanie takiego remontu.  

W przyszłym roku wszystkie drogi wykonane z frezowiny, będzie chciał zamknąć emulsją 

bitumiczną i grysem bazaltowym. 

Wniosek w sprawie dziur przy cmentarzu został zrealizowany, ale te naprawy będą 

realizowane w miarę możliwości. 

Jeżeli chodzi o pojemniki na śmieci, to wniosek został zrealizowany.  

 

Radny Marcin Misiak, wnioskował o wymianę lamy ulicznej – solarnej i ustawienie czasu 

pracy tej lamy stojącej przy torach kolejowych w Nowym Zbrachlinie, o zamontowanie lustra 

przy skrzyżowaniu w Nowym Zbrachlinie (przy restauracji Gala), brak widoczności 

wyjeżdżając na drogę powiatową, o równiarkę na drogę od Plebanki (wzdłuż sadu)  

w kierunku Włoszycy, Bertowa i Wólnego. 

Próbował się dodzwonić do firmy, która montowała tą lampę, niestety ta firma już nie 

istnieje, zostało zrobione zdjęcie tej lampy i przesłano drogą elektroniczna do firmy, która 

obecnie montuje lampy solarne z funduszu sołeckiego, oni postarają się wycenić koszt 

modernizacji tej lampy na rzutnik punktowy, który będzie ustawiony na przejazd. 
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Jeżeli chodzi o lustro, czy też o zamontowanie znaków na terenie gminy, to prosi o nie 

składanie takich wniosków, dlatego, że ostania kontrola NIK i sugestie Starostwa 

Powiatowego wykazały, że oznakowania dróg są robione wg. potrzeb tam gdzie ktoś 

wnioskował, a nie zgadza się z organizacją ruchu, jaka jest tworzona i będzie ona zawierała te 

elementy, które wskazał organ kontrolujący. Równiarka będzie pracowała na drogach i tą 

drogę również uwzględnił.  

 

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki, wnioskował o tablice informacyjne z nazewnictwem  

i numeracją w m. Konstantynowo przy rozwidleniu dróg, wieś jest podzielona na sześć dróg  

(w Kolonii Konstantynowo 6 posesji, i Konstantynowo, gdzie mieszkają Państwo Bierzyńscy 

od strony drogi powiatowej), o wyrównanie drogi kolejowej, jest to zjazd z Konstantynowa 

przy torach do Sierzchowa, z uwagi na wystające duże ostre kamienie w pasie tej drogi. 

Zostały przesłane zapytania ofertowe w sprawie tego oznakowania, ale w tym roku 

będzie ciężko zrealizować ten wniosek, gdyż jest już końcówka roku, ale na początku stycznia  

2016 r. zostanie on zrealizowany. Droga została wstępnie nawieziona ziemią, teraz ma być 

przykryta żużlem, o czym już rozmawiał z Panem Malickim. 

 

Radna Jadwiga Czekała, wnioskowała o pomoc mieszkańcom Sierzchowa w sprawie 

migoczących wiatraków, które wytwarzają światłocień i ten odblask odbija się w oknach  

i utrudnia życie tym mieszkańcom, wniosek Państwa Paryś, o wydłużenie czasu pracy lamp 

ulicznych w m. Sierzchowo i na terenie całej gminy. 

Spotkał się z Panem Piotrem Paryś i z Panem Mecenasem w Urzędzie Gminy i były 

uzgodnienia w tej sprawie, jaka jest procedura w tej sprawie. Wydłużenie czasu pracy lamp, 

to może powiedzieć, że w pierwszej kolejności będą rozmowy na komisjach Rady Gminy 

gdyż są to ogromne koszty, jeżeli Wysoka Rada uzna, że tak ma być to wniosek będzie 

zrealizowany, wydłużono o godz. czas pracy lamp przy ul. Dworcowej w związku  

z wnioskami również dyrektorów szkół ze względu na młodzież, która uczęszcza do szkół 

pociągiem. 

 

Radny Wacław Stefański, wnioskował o naprawę drogi, uzupełnienie kamieniem  

w m. Włoszyca. 

Wniosek został zrealizowany. 

 

Radny Butlewski, wnioskował o równiarkę od Zbrachlina w kierunku Starego Zbrachlina 

(Brudnowianka). 

Wniosek został zrealizowany.  

 

Radna Jadwiga Michalska, wnioskowała o wyrównanie drogi w m. Lewin i zamontowanie 

tablicy ogłoszeniowej w tej miejscowości, o naprawę drogi w m. Kolonie Święte. Wnioskuje 

również o naprawę drogi w m. Wiktoryn i ograniczenie tonażu na tej drodze. 

Tak jak wspominał wcześniej, z budżetu gminy będzie się starał kupić po jednej 

tablicy na każde sołectwo, jednak jak będzie potrzebna np. druga tablica, to już z funduszu 

sołeckiego będzie można kupić. Z ograniczeniem tonażu, to już wcześniej wspomniał  

o organizacji ruchu, natomiast drogi, to był na tej drodze w Kolonii Święte, jednak po 

uzgodnieniach z sołtysem będzie tam frezowina, ale trzeba poczekać, równiarka na drogę  

w Lewinie, to wniosek został zrealizowany.  
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Radny Zbigniew Czajkowski, wnioskował o oznakowanie miejscowości Józefowo „teren 

zabudowany” lub „ograniczenie prędkości” ( droga przy posesji Państwa Głowackich). 

Postawiono znak „z pierwszeństwem przejazdu” jednak jest to niezgodne z 

organizacją ruchu, i dlatego ten wniosek nie zostanie zrealizowany, trzeba poczekać. 

 

Wnioski mieszkańca Wiktoryna Wojciecha Marut złożone na piśmie, o umieszczenie znaku 

informacyjnego Wiktoryn 2, 3, 3A, 4, 4A przy skrzyżowaniu dróg gminny 160512C  

z 160525C oraz zapewnienie bezpiecznego wjazdu oraz zjazdu z DK1 na drogę gminną 

160525C. 

Oznakowanie będzie realizowane w przyszłym roku, natomiast druga część wniosku 

nie została zrealizowana. 

 

Ad.20 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

interpelacje radnych i zapytania.  

Otworzył dyskusję 

 

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

chętnych do zadawania pytań, zamknął punkt 20 porządku obrad. 

 

Ad.21 

Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady, J. Różański– dokonał otwarcia punktu 21 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – złożyła wniosek o podłączenie do gminnej sieci 

wodociągowej mieszkańców Józefowa, Państwa Grochulskich, Lewandowskich, Łyczak, 

Ziętarskich, mieszkańcy Ci są obecnie podłączonych do sieci wodociągowej w Nieszawie  

i płacą więcej niż inni mieszkańcu gminy Waganiec. 

Poinformowała żeby, aby coś z tym zrobić, aby ich podłączyć do gminnej sieci 

wodociągowej, to są mieszkańcy gminy Waganiec. 

 

Wójt P.Kosik – stwierdził, że praktycznie można podłączyć, ale nie jest w stanie powiedzieć 

obecnie, jakie to będą koszty. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – poinformował, że ma kolejne wnioski, 

naprawienie drogi w miejscowości Józefowo przy posesji Państwa Grochulskich tj. 

utwardzenie i wyrównanie, wystąpienie do rolników z nakazem i informacją o ukaraniu ich za 

podorywanie i niszczenie dróg.  

Wnioskuje o naprawienie mostku przy posesji Państwa Zielińskich podczas planowanej 

naprawy drogi w miejscowości Józefowo od torów w kierunku Arian o równiarkę na drogę  

w Józefowie i nawiezienie dwóch transportów gruzu i ferezowiny (przy posesji Pana 

Doligalskiego, Czajkowskiego i Skusa), jest tam zaniżenie, ta droga była robiona w 1989 roku 

jest zapomniana, dlatego koniecznością jest ją poprawić. Wnioskuje, również, aby 2 lampy 

oświetleniowe znajdujące się przy cmentarzu skierować tak, aby oświetlały parking.  
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Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki – zgadza się z Panią sołtys Kułakowska i składa 

wniosek mieszkańców Konstantynowa o niepodorywanie drogi za Panem Wiwatowskim, jest 

to trasa autokaru szkolnego, droga jest bardzo podorana i stwarza duże niebezpieczeństwo, 

jak będzie śnieg to jest zagrożenie, że autobus się przewróci. 

 

Sołtys Zbrachlina Henryka Malinowska - wnioskuje o załatanie dziur na drodze  

w miejscowości Zbrachlin, za Ośrodkiem Zdrowia tzw. „Brudnowianka”, mieszkańcy się 

skarżą, że ciężko jest tam przejechać. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina, Honorata Szudzik - wniosek o równiarkę w Nowym 

Zbrachlinie od Pana Kulpy do Pana Mierzwickiego, i o tablicę z miejscowością Nowy 

Zbrachlin przy boisku sportowym.  

 

Sołtys Śliwkowa Jadwiga Lasota - wnioskuje o naprawę dwóch lamp w miejscowości 

Stannowo i przeniesienie jednej lampy i jej umocowanie przy posesji Państwa Szczęsnych. 

 

Sołtys Wólnego Iwona Góralska - wnioskuje o rozwiezienie frezowany znajdującej się przy 

szkole w Wólnem oraz dołożenie jeszcze 2 - 3 przyczep na drogę w miejscowości Wólne,  

w kierunku Państwa Biegała, Gajdzińskich. 

 

Sołtys Michalina, radna Jadwiga Michalska - wnioskuje o naprawę drogi od szkoły  

w Niszczewach do Wiktoryna tj. nawiezienie frezowiny i uwałowanie, była równiarka, ale to 

się nie sprawdziło. 

 

Radny Marcin Misiak - wnosi o przyspieszenie naprawy lampy solarnej znajdującej się przy 

przejeździe kolejowym w m. Nowy Zbrachlin, wie, że Pan Wójt zajmuje się tą sprawą, ale 

składa ponownie wniosek, aby się przypomnieć. Mieszkańcy się skarżą, jest tam bardzo 

niebezpiecznie, jest to sprawa bardzo pilna. 

 

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

zgłaszanych wniosków, zamknął listę wniosków, i poprosił o zabranie głosu sekretarza obrad. 

 

Sekretarz obrad P. Butlewska – przedstawiła wnioski zgłoszone na VIII sesji Rady Gminy: 

Sołtys Józefowa, Henryka Kułakowska  

1. Wniosek o podłączenie do gminnej sieci wodociągowej mieszkańców Józefowa, 

Państwa Grochulskich, Lewandowskich, Łyczak, Ziętarskich (obecnie podłączonych 

do sieci wodociągowej w Nieszawie). 

2. Naprawienie drogi w miejscowości Józefowo przy posesji Państwa Grochulskich  

tj. utwardzenie i wyrównanie. 

3. Wystąpienie do rolników z nakazem i informacją o ukaraniu ich za podorywanie  

i niszczenie dróg.  

4. Wniosek o naprawienie mostku przy posesji Państwa Zielińskich podczas planowanej 

naprawy drogi w miejscowości Józefowo od torów w kierunku Arian. 

5. Składa również wniosek o równiarkę na drogę w Józefowie i nawiezienie dwóch 

transportów gruzu i ferezowiny (przy posesji Pana Doligalskiego, Czajkowskiego  

i Skusa). 

6. Wnioskuje, aby 2 lampy oświetleniowe znajdujące się przy cmentarzu skierować tak, 

aby oświetlały tam parking. 

 

 



str. 30 

 

Sołtys Konstantynowa, Mariusz Malicki 

Wniosek mieszkańców Konstantynowa o niepodorywanie drogi za Panem Wiwatowskim, 

jest to trasa autokaru szkolnego, droga jest bardzo podorana i stwarza duże 

niebezpieczeństwo. 

 

Sołtys Zbrachlina, Henryka Malinowska  

Wnioskuje o załatanie dziur na drodze w miejscowości Zbrachlin, za Ośrodkiem Zdrowia 

tzw. „Brudnowianka”. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina, Honorata Szudzik 

1. Składa wniosek o równiarkę w Nowym Zbrachlinie od Pana Kulpy do Pana 

Mierzwickiego. 

2. Wnioskuje o tablicę z miejscowością Nowy Zbrachlin przy boisku sportowym.  

 

Sołtys Śliwkowa, Jadwiga Lasota 

Wnioskuje o naprawę dwóch lamp w miejscowości Stannowo i przeniesienie jednej lampy  

i jej umocowanie przy posesji Państwa Szczęsnych. 

 

Sołtys Wólnego, Iwona Góralska  

Wnioskuje o rozwiezienie frezowany znajdującej się przy szkole w Wólnem oraz 

dołożenie jeszcze 2 - 3 przyczep na drogę w miejscowości Wólne, w kierunku Państwa 

Biegała, Gajdzińskich. 

 

Sołtys Michalina, radna Jadwiga Michalska  

Wnioskuje o naprawę drogi od szkoły w Niszczewach do Wiktoryna tj. nawiezienie 

frezowany i uwałowanie. 

 

Radny Marcin Misiak  

Wnosi o przyspieszenie naprawy lampy solarnej znajdującej się przy przejeździe 

kolejowym w m. Nowy Zbrachlin. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła wnioski zgłoszone na VIII Sesji VII kadencji 

Rady Gminy Waganiec. 

 

Ad.22 

Zamknięcie VIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 22 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

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

30 listopada 2015 r. – godz. 14
30 

 
Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 

 


