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 Protokół Nr XXXIII/2018  

z trzydziestej trzeciej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

Ad.1  

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

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XXXIII Sesję VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec zwołaną w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 

dzień 24 kwietnia 2018 r. – godz.16
00

. 

 

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

Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko. 

 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny Zbigniew Czajkowski 

nieobecność usprawiedliwiona) sesja dysponuje wymaganym kworum, co oznacza, że Rada Gminy 

może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ jej 

obrady są prawomocne. 

Listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 16
10

 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że jest to sesja zwołana w trybie 

nadzwyczajnym porządek obrad XXXIII sesji został radnym doręczony przy zawiadomieniu  

o zwołaniu sesji z dnia 18 kwietnia 2018 r.  

Wniosek o zwołanie XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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. 
 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

        b) podjęcie uchwały. 

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

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

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec. 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

        b) podjęcie uchwały. 

6. Zamknięcie XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do porządku 

obrad od tych, które radni otrzymali w materiałach? 

 

Radni nie zgłosili zmian do proponowanego porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że wnioskodawca sesji złożył wniosek  

o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie dodatkowego punktu po punkcie 5 proponowanego 

porządku obrad tj. „ Informacja Wójta Gminy w zakresie organizacji szkół w Gminie Waganiec  

w roku szkolnym 2018/2019”. 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie dodatkowego – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  

Następnie poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt, jako punkt 6. 

Informacja Wójta Gminy w zakresie organizacji szkół w Gminie Waganiec w roku szkolnym 

2018/2019.   

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących się” nie było) przyjęła rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt 

- Informacja Wójta Gminy w zakresie organizacji szkół w Gminie Waganiec w roku szkolnym 

2018/2019   

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła zmianę do porządku 

obrad, „za” wprowadzeniem dodatkowego punktu było 13 radnych, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie było.  

 

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

obrad? 

 

Radni nie zgłosili poprawek do porządku obrad. 

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

poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIII Sesji w wersji 

przedłożonej radnym wraz z przyjętym wcześniej dodatkowym punktem, poprosił o podniesienie 

ręki. 

 

Głosowanie. 

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

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

Rady Gminy Waganiec. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

        b) podjęcie uchwały. 

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

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

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec. 



str. 3 

 

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

        b) podjęcie uchwały. 

6. Informacja Wójta Gminy w zakresie organizacji szkół w Gminie Waganiec w roku szkolnym 

2018/2019. 

7. Zamknięcie XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

przyjęciem porządku obrad było 13 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, 

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

Waganiec z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany. 
 

Ad.3 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna Ewa Pietrus - zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Patrycji 

Smykowskiej. 

 

Kandydatka wyraziła zgodę.  

 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

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

sekretarza obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

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

Gminy Patrycję Smykowską. 

 

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

brało udział 13 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Patrycji Smykowskiej było 13 radnych, 

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

sekretarza obrad XXXIII Sesji Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Patrycję Smykowską. 

 

Na obrady przybył radny Radosław Zwierzchowski – godz. 16
20

 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

 

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

w sprawie obwodów głosowania i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik 

Nr 4 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w załączniku, jeżeli chodzi o poprzednie 

wybory, są dwie zmiany, do tej pory mieszkańcy sołectw: Kolonia Święte, Michalin, Niszczewy, 

Śliwkowo, oddawali głosy w lokalu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach, 

natomiast teraz Wójt Gminy proponuje, jako siedzibę komisji wyborczej świetlice w Niszczewach. 

Druga zmiana, to wyborcy sołectwa Bertowo, Przypust, Szpitalka, Włoszyca, Wójtówka, Wólne 

głosowali do tej pory w budynku po Szkole Podstawowej w Wólnem, natomiast teraz Wójt Gminy 

proponuje, aby siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla tych sołectw była remiza OSP we 

Włoszycy. 

 

Radny Jarosław Budny – stwierdził, że jeśli chodzi o zmianę w Niszczewach, to tam dużej różnicy 

nie ma, bo tam praktycznie są nieduże odległości i jest to w tej samej miejscowości. Jednak, jeśli 

chodzi o zmianę dotyczącą siedziby obwodowej komisji wyborczej z budynku w Wólnem na remizę 

OSP we Włoszycy, to po konsultacjach z sołtysami tych sołectw i z niektórymi mieszkańcami, 

stwierdzono, że tutaj w Wólnem jest to centrum tych sześciu wsi, Włoszyca wiadomo jest tam 

wyremontowane, ale praktycznie to jest na obrzeżach, tutaj w większości stwierdzono, że może to 

spowodować mniejszą frekwencje. Osoby starsze, które mieszkają w Wólnem, Wójtówce 

podejrzewa, że nie pójdą na wybory i będzie to na pewno miało wpływ na frekwencje, o tym jest 

przekonany.    

Jest za tym, aby siedziba lokalu wyborczego pozostała w Wólnem tak jak było do tej pory, jeszcze 

raz podkreślił, że jest to centrum tych wsi, budynek ten stoi po środku tych wsi. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – zaznaczył, że w tym lokalu nie ma toalety, w remizie we Włoszycy są 

toalety i jest lokal ogrzewany elektrycznie. 

 

Radny Jarosław Budny – poinformował, że tak było wcześniej i było dobrze uważa, że nie należy 

skreślać tego budynku. 

 

Radny W.Stefański – poinformował, że cztery wioski, które mają bliżej do remizy we Włoszycy 

szły do lokalu na Wólnem, jak Włoszyca, Bertowo I i Bertowo II i Byzie, to teraz może być zmiana. 

 

Radny Jarosław Budny – stwierdził, że Wólne to jest środek tych wszystkich sołectw, jednak nie 

wszyscy mają samochody, aby dojechać do Włoszycy, chyba, że byłby zabezpieczony jakiś pojazd 

na dzień wyborów. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jeśli chodzi o Niszczewy jak ktoś nie 

doczyta, gdzie jest lokal wyborczy, to zastanie zamknięte drzwi i domyśli się, że głosowanie  

w świetlicy, bo już tam był kiedyś lokal wyborczy, natomiast w Wólnem ludzie się przyzwyczaili, 

gdyż jak pamięta, to tam od lat chodzili i głosowali.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że nawiązując do wypowiedzi Pana Przewodniczącego 

stwierdził, iż był cały czas przyzwyczajony do tego, że na ul. Dworcowej nie było chodników, ale 

teraz jest nowa droga, są chodniki i jeździ się po tym, co jest. 

Nadmienił, że w miejscowości Włoszyca jest wyremontowana droga, czyli się nie kurzy, większość 

osób ma już samochody, po drugie lokal jest świeżo wyremontowany, jest kostka położona, jest 

ogrzewanie, są sanitariaty, jest ciepła woda, jest zaplecze kuchenne, gdyż komisje wyborcze też tam 

spędzają te kilkanaście godzin. Przypomniał, jak w poprzednich wyborach zawiesił się system  

i komisje musiały do godz. 24 siedzieć w lokalach wyborczych. W szkole, w Wólnem był wtedy 

problem, bo zabrakło węgla, gdyż są tam piece kaflowe, dogrzewane było farelkami.  
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Uważa, że tyle wysiłku i środków finansowych, włożono w ten remont remizy OSP Włoszyca  

i uważa, że nie na marne złożył taki wniosek, aby wykorzystywać te budynki dla dobra 

społeczeństwa.  

W szkole w Wólnem nie ma ogrzewania centralnego, nie ma ciepłej wody bieżącej, nie ma toalety, 

były wówczas toalety przenośne TOI TOI, nie ma dojścia utwardzonego dla osób 

niepełnosprawnych, a to jest kluczowa sprawa. Państwowy Komisarz Wyborczy zwraca na to 

szczególną uwagę, wszystkie lokale nie muszą być dostosowane, ale trzeba wskazać kilka lokali 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego remiza została tak zmodernizowana, 

aby spełniała te wymogi, została tam położona kostka, są bez progowe wjazdy bezpośrednio do 

lokalu i osoby niepełnosprawne mogą się dostać. Do szkoły w Wólnem nie ma takiej możliwości, 

gdyż jest tam trawa, nierówny teren ogrodzony i są schody.  

Dlatego też zwraca się do Wysokiej Rady o zwrócenie uwagi też na to i pozytywnie ustosunkowanie 

się do jego wniosku. 

   

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, jeśli chodzi o transmisję, ponieważ, 

będzie musiała być przeprowadzona transmisja w lokalach wyborczych, czy jest wystarczający 

zasięg sieci myśli o 4G albo przynajmniej 3G+? Przy sieci 4G to uważa, że to jest normalna sprawa, 

żeby była zapewniona transmisja.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że będzie transmisja zapewniona, Gmina ma tzw. 

bezprzewodowe routery do ściągania sygnału internetowego. Taka sytuacja była w Sierzchowie na 

ostatnich wyborach, gdzie z tzw. routera przenośnego był nadawany sygnał. Teraz jest w trakcie 

zakupu dodatkowego tzw. „palucha”, każdy lokal musi mieć dostęp do sieci internetowej, min., ze 

względu na to, że teraz te transmisje muszą być przekazywane na bieżąco.  

Jest takie zapewnienie ze strony operatora, ale czy to się nie zawiesi to trudno powiedzieć, ale takie 

sytuacje też się zdarzały. 

Podsumowując stwierdził, że lokale wyborcze będą miały dostęp do sieci internetowej. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.  

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” 1 głosem „przeciw” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXXIII/284/2018 w sprawie obwodów głosowania – 

stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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

przyjęciem uchwały w wersji przedłożonej było 12 radnych, 1 radny był „przeciw” i 1 radny 

„wstrzymał się”, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę.  

Poinformował również, że wyborcom zgodnie z treścią uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi 

na treść uchwały do Komisarza Wyborczego.  

 

Ad. 5 

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

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

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt przyjętego porządku obrad, tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec  

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

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec – stanowi on 

załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Poinformował, że Nadzór Wojewody zakwestionował w części tą uchwałę, którą radni przyjmowali 

na ostatniej sesji, stąd wynikła potrzeba wywołania tej uchwały. 

 

Radna Ewa Pietrus – poprosiła o wyjaśnienie szczegółowe do procedowanej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że chodzi tu o publikacje w Dzienniku 

Urzędowym i o termin wejścia w życie tej uchwały, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku”.  

Poprzednio był zapis: 

 „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 

roku” 

 

Zastępca Wójta A. Żak – poinformował, że problem tej uchwały polegał na tym, iż Centrum Usług 

Wspólnych przygotowując projekt tej uchwały chciało sprostać zapisom ustawowym. Zapis 

ustawowy doprowadzał do sytuacji, kiedy dodatek mieszkaniowy z dniem 1 stycznia 2018 roku 

przestał obowiązywać, tzn., że nauczycielom się nie należy.  

Uchwała była podejmowana w terminie późniejszym, na sesji w dniu 29 marca 2018 r. i projekt 

został przygotowany i zaopiniowany w takim kształcie przez Radcę Prawnego, który uznał, iż warto 

spróbować.  

Zapis brzmiał: „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2018 roku”, czyli tak jak ustawa stanowi i to zostało zakwestionowane i w związku z tym 

jakby ten zapis „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.” zostaje usunięty, uchwała będzie 

obowiązywała po publikacji w Dzienniku Urzędowym, po upływie 14 dni. 

 

Dalsza dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 

 

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

w wersji przedłożonej radnym. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXIII/285/2018 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

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

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

że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
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Ad.6 

Informacja Wójta Gminy w zakresie organizacji szkół w Gminie Waganiec w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt, który został dodatkowo wprowadzony do 

porządku obrad tj. Informacja Wójta Gminy w zakresie organizacji szkół w Gminie Waganiec  

w roku szkolnym 2018/2019. 

Poprosił Wójta Gminy Piotra Kosik o zabranie głosu. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poprosił o zaproponowanie Radzie Gminy przyjęcia dodatkowego punktu  

w związku z tym, że dyrektorzy szkół, jak co roku w podobnym okresie są zobligowani do tego, 

żeby przedstawić organowi wykonawczemu, czyli wójtowi arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

przyszły, czyli w tym przypadku na rok szkolnym 2018/2019. 

Otrzymał te arkusze organizacyjne, i stwierdził, że nie był przygotowany do tego, że sytuacja staje 

się dla budżetu gminy dla placówek oświatowych troszkę niebezpieczna, rozdał radnym trzy 

propozycje organizacji szkół przedłożone przez dyrektorów szkół ze: Zbrachlina, Brudnowa  

i Niszczew – propozycje tych zestawień stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zaproponował zapoznanie się z tym zestawieniem rozpoczynając od szkoły w Niszczewach, i tak  

w II klasie ma być 5 osób, to jest oczywiści planowane 5 osób, jak to będzie od września to 

niewiadomo, w klasie III jest 1 osoba, a w klasie VIII nie ma uczniów. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – stwierdził, że w klasie VIII nie ma uczniów, bo ich nie ma 

obecnie w klasie VII. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że celowo nie wskazuje szkoły w Brudnowie,  

bo w Brudnowie jest najmniejszy problem, natomiast przedstawia dwie skrajności szkołę 

najmniejszą i szkołę największą. 

Dlatego te szkoły, bo w przyszłym roku będzie się mierzyła gmina z tym problemem, Wójt już 

zmierzy się z tym problemem w tym roku, bo prawdopodobnie nie zatwierdzi tych arkuszy 

organizacyjnych. Bo będzie to niekorzystne w stosunku do jego planów budżetowych na oświatę, na 

obecny i na przyszły rok. 

W szkole w Zbrachlinie jest I klasa, gdzie zakładane jest 26 uczniów, więc została przedstawiona 

propozycja podzielenia tej klasy na dwa oddziały, czyli dwie klasy I a i I b. Taka sama sytuacja 

występuje w klasie II, tych uczniów jest 24 też została podzielona klasa na dwa oddziały. 

Występują tutaj też inne oddziały w klasie IV, V, VII, ale tam są tak skrajnie przekroczone te liczby 

uczniów, rozumie, jeśli jest w klasie 35 uczniów, to trzeba dzielić tą klasę, bo fizycznie nie da się 

prowadzić lekcji, ale w przypadku gdzie jest klasa 24, 25, 26 osobowa, to jest ta skrajność. 

W przypadku klasy 25 osobowej, gdzie już się rozbija tą klasę na dwie osobne klasy, to potrzebne są 

dodatkowe etaty nauczycieli, potrzebne są dodatkowe lokale w tej szkole, nie uderza tutaj  

w dyrektorów szkół tylko przedstawia problem, jaki ma Wójt i Rada Gminy, bo dyrektor musi 

przedstawić jakiś arkusz organizacyjny. Taka informacja przedstawiona w dniu dzisiejszym, to jest 

informacja, z którą nie należy od razu zwracać się do Pani dyrektor, dlaczego tak zrobiła, bo miała 

zrobić inaczej. Z zasady kieruje się tym przekonaniem, że dyrektorzy chcą dobrze. Ale dyrektorzy 

chcą dobrze, bo mają przed sobą tylko siatkę organizacyjną, ale w ślad za tą siatką trzeba znaleźć 

pieniądze i tu ma problem Rada Gminy i Wójt Gminy. 

W szkole w Zbrachlinie jest ogromny problem lokalowy, jest wiadomo, że kilkanaście lat temu 

zostało pobudowane przedszkole, gdzie tak naprawdę sale dydaktyczne są dwie, i są one mniejsze od 

szatni, od kuchni i od przedpokoju nie wie, kto to tak zaprojektował? 
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Po prostu dwa oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku szkoły, uważa, że nie powinno tak 

być, budynek przedszkola powinien być budynkiem przedszkola i budynek szkoły powinien być 

budynkiem szkoły.  

Stwierdził, że jest tu problem związany przede wszystkim ze szkołą w Zbrachlinie i ze szkołą  

w Niszczewach. W szkole w Niszczewach jest sytuacja skrajnie dramatyczna, jak widać na tych 

zestawieniach.  

Pozyskał również nieoficjalne informacje, że to jest arkusz organizacyjny do Niszczew, ale tak 

naprawdę niektórzy rodzice bardzo poważnie myślą nad przeniesieniem swoich uczniów do innych 

placówek od 1 września 2018 r. To jest arkusz organizacyjny tworzony na podstawie tego, że jak 

uczeń chodzi np. do klasy IV, to zakłada się, że będzie chodził do klasy V, a jeżeli rodzic przeniesie 

we wrześniu do innej szkoły, to ten arkusz przestaje być aktualny.  

Z drugiej strony szkoła w Zbrachlinie, gdzie jest tych dzieci tyle ile być powinno ok. 25 i tworzy się 

dodatkowe oddziały, czyli dodatkowych nauczycieli, dodatkowe klasy, gdzie Rada Gminy mierzy 

się, co roku z problem, jakiej szkole dać ile środków finansowych na remonty w szkołach.  

Razem z Radą Gminy powinni być teraz na etapie budowania hali sportowej z prawdziwego 

zdarzenia w Zbrachlinie i w Brudnowie boiska wielofunkcyjnego, a sytuacja jest taka, że cały czas 

na etapie remontowania klas dydaktycznych i wymiany stołów jak np. w Zbrachlinie mają one 40 lat. 

Poinformował, również, że 9 dzieciaczków nie zostało przyjętych do przedszkola w Zbrachlinie, 

oczywiście to są dzieci 2,5 letnie, ale od tego się zaczyna, jak dziecko idzie do szkoły do 

przedszkola, to rodzic już posyła te dzieci w tej szkole dalej, ale najprawdopodobniej Ci rodzice, 

jeżeli poślą do przedszkola w innej gminie, to będzie trzeba za nich zapłacić za te dzieci, jak później 

zostaną w tej innej gminie w szkole podstawowej, to subwencja kilka tysięcy złotych na dziecko nie 

trafi do Gminy Waganiec, tylko do szkoły gdzie to dziecko będzie. 

Przedszkole w Zbrachlinie jest za małe, a w Niszczewach szkoła tak naprawdę stoi pusta, i tu nasuwa 

się pytanie, czy nie lepiej byłoby się skupić np. na tym żeby stworzyć takie centralnego przedszkole 

na terenie gminy.    

Jeżeli podałby propozycję rodzicom uczniów, które chodzą do szkoły w Niszczewach, że zakupuje 

dwa busy i byłyby one spod domu dowożone do innej szkoły, to uważa, że by się zgodzili, i to się 

bardziej opłaca niż oszukiwanie się, że w Niszczewach nic złego się nie dzieje, stwierdził, że 

podejrzewa, iż się tam dzieje coś złego, tam uczniowie odchodzą z tej szkoły. I nie można nie 

widzieć tego, a z drugiej strony w największej szkole w gminie nie widzieć tego, że dzieci 

przedszkolne nie mają się gdzie pomieścić, bo nie ma pieniędzy, bo za mały oddział przedszkolny  

i za chwile dzieci pójdą do Lubania i Raciążka i ok. 150 tys. w roku nie trafi do budżetu gminy. 

Stwierdził, że nie powinien tego mówić w roku wyborczym, bo to jest najgorsza rzecz, jaka może 

być, ale byłby nieodpowiedzialny, jeżeli chodzi o wydatki gminy i mógłby zamieść to wszystko  

pod przysłowiowy dywan. I jest świadom tego, że zaraz na forum zostanie opisany, bo rodzice 

przychodzili do niego z zapytaniami, czy to prawda? I potwierdził, że to prawda.  

Niestety problemy, z jakim spotyka się w gminie Wójt czy Rada Gminy, to są takimi problemami 

niejednokrotnie trudnymi do podjęcia, i będzie głośnio mówił, że jest problem ze szkołą  

w Niszczewach, nie przez to, że Rada sobie wymyśliła, że szkołę chce zlikwidować. Wszystko było 

robione żeby tą szkołę utrzymać, ale boi się, że dojdzie do sytuacji takiej, że otworzy się za rok 

arkusz organizacyjny i się okaże, że jest np. 20 uczniów. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, jakie są koszty związane z utrzymaniem szkół, 

chodzi o porównanie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że Pani Skarbnik dokona przeliczenia tych 

kosztów związanych z utrzymaniem szkół, i na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy powróci 

się do dyskusji na ten temat.  
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Pan Wójt zasygnalizował problem związany z oświatą, aby radni mieli czas na zastanowienie się nad 

tym.     

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że propozycja Pana Wójta jest rozsądna, i uważa, 

że jakby zrobić w Niszczewach przedszkole z prawdziwego zdarzenia to by Niszczewy zyskały, jako 

środowisko, przykładem jest Sierzchowo, jak została tam zamknięta szkoła to Sierzchowo umarło,  

a budynek niszczał. 

  

Wywiązała się dyskusja na sali. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o spokój na sali i udzielił głosu Zastępcy Wójta Panu 

Arkadiuszowi Żak. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – stwierdził, że razem z Wójtem byli zmuszeni przedstawić Wysokiej 

Radzie tą informację żeby wszyscy mieli świadomość jak ta kwestia wygląda na chwile obecną, jeśli 

chodzi o propozycje, które są zgłaszane, to jeszcze są jakby przedwczesne ta informacja ma służyć 

temu, aby radni mieli czas, aby zastanowić się nad tym problemem, w jakim kierunku należy 

zmierzać. Dlaczego przedwczesne, bo aby doprowadzić do ewentualnego wygaszenia szkoły, bądź 

przekształcenia jej to są określone terminy, to należy zrobić w lutym, w tej chwili na pewno nie 

można o tym mówić. Ta organizacja roku szkolnego 2018/2019 będzie musiała być przygotowana 

nie mówi, że w tym kształcie, bo jest ewidentnie problem.  

Poinformował, że przekaże również jeszcze inne informacje, aby radni nie mówili, że się przekazuje 

się tyko ich część, i tak 25 uczniów w klasach tych wczesno szkolnych tych od I do III klasy, jest to 

wymóg ustawowy, który mówi o tym, że w klasach I, II, III ilość uczniów w oddziale nie może 

przekroczyć 25. I teraz w sytuacji gdzie jest 26 uczniów, chociaż z systemu informacji oświatowej 

wynika, że jest 25. Pani dyrektor przedstawiła informację, że jest 26, w sytuacji, gdzie jest 26 

należałoby stworzyć kolejny oddział.  

Stwierdził, że dochodzi się tu niestety do absurdu w ramach tych zapisów ustawowych, stara się  

z Panem Wójtem znaleźć rozwiązanie takie, które pozwoli zachować jeden oddział w przypadku tej 

klasy I, ewentualnie przenieść być może do innej szkoły, jeżeli takowe chętne by były, po to, aby 

uzupełnić te braki niejako w tych dwóch pozostałych szkołach, aby tu rozwiązać problem.  Ale nie 

jest wiadomo, na ile będzie to realne na razie takiej woli nie dostrzegają, ale jest nadzieja, że to się 

zmieni, dodatkowo trzeba też wiedzieć, że w tych 26 uczniach, które są planowane do tej  

I klasy 2 uczniów pochodzi z gminy Lubanie, nie są z terenu gminy Waganiec, to też jest informacja 

dla radnych żeby wiedzieli jak to wygląda, w konsekwencji tworzenia tych dodatkowych oddziałów 

zarówno w klasie I jak i w II, w tej II klasie to nie dopuszcza się jakby z mocy ustawy, bo skoro jest 

23 uczniów, a ustawa mówi o 25, to jest przerost formy nad treścią gdyby doszło do stworzenia 

dwóch oddziałów. Ale jeśli pozostałyby dwa oddziały w klasie I i II, to w sumie w szkole 

podstawowej w Zbrachlinie jest trzynaście oddziałów, niejako trzynaście klas. I teraz znowu ustawa 

ma zastosowanie i mówi o tym, że w przypadku, gdy w szkole jest, co najmniej dwanaście 

oddziałów, to tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 

Dlatego przedstawił pokrótce jak to wygląda, stwierdził również, że Pani Dyrektor przedstawia jakby 

tą kwestią, że nie wnioskowała o Wicedyrektora, i faktycznie w tych arkuszach, które zostały 

przedstawione tam nie ma takiego wniosku, natomiast skoro ustawa mówi obligatoryjnie, to wniosek 

nie był konieczny. To są konsekwencje niestety takiej organizacji szkoły i przy założeniu, że te 

dodatkowe klasy powstają potrzebne są dodatkowe etaty nauczycieli i w ślad za tym dodatkowe 

pieniądze, jeśli by miało być stworzone stanowisko Wicedyrektora, to też są pieniądze, to są 

konsekwencje, z którymi przyszło się zmierzyć.  
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Pan Wójt powiedział, że jednym z rozwiązań, które jest alternatywne i przewidziane do możliwej 

realizacji, to jest niezatwierdzenie takiego arkusza organizacyjnego niestety te arkusze organizacyjne 

w tym kształcie, który został już przedłożone organowi prowadzącego szkoły nie były wcześniej 

konsultowane. Zostały przygotowane i przedłożone, i już zaopiniowane zgodnie z ustawą przez 

Związki Zawodowe teraz po przekazaniu do organu prowadzącemu, to organ prowadzący musi te 

arkusze przekazać do Kuratorium Oświaty również do opiniowania i one są w takim a nie innym 

kształcie i nie ma możliwości zmian tych arkuszy. I teraz w konsekwencji, jeśli Kuratorium 

zaopiniuje zgodnie z ustawą te arkusze, a wójt nie zatwierdzi w tym kształcie to pewnie będzie 

problem. Nie jest wiadomo, do jakiego stopnia będzie to problem stara się z Wójtem znaleźć 

rozwiązanie i uważa, że takie rozwiązanie się znajdzie. 

 

Wójt Gminy P.Kosik - poinformował, że zatwierdzenie takiego arkusza, to jest jeden podpis, ale  

w ślad za tym więżą się duże wydatki.  

 

Radny D. Butlewski – stwierdził, że nie podpisywać takich arkuszy. W II klasie jest II a i II b są 24 

osoby, w klasie VIII jest 28 i jest jedna klasa. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – zwrócił uwagę na to, co powiedział wcześniej, że w klasie I, II, III jest ten 

obowiązek, a w wyższych klasach już nie ma. 

Dopowiedział, że też jest inne rozwiązanie i nad tym się też zastanawiają, że ta sama ustawa  

w zakresie wychowania tego wczesnoszkolnego w klasach od I do III, zakłada, iż w trakcie roku 

szkolnego jak przychodzi dodatkowy uczeń, to liczebność tego oddziału można zwiększyć  

o 2 uczniów, czyli do 27 uczniów, być może uda sie takie rozwiązanie ewentualnie wdrożyć w tej 

sytuacji, ale na dzień dzisiejszy się nie wie. 

Mają nadzieję, że Pani Dyrektor też będzie szukała rozwiązania takiego, które uda się zaakceptować. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – jeszcze ważna kwestia, że jeśli da się pozwolenie na dzielenie klas, to już 

będzie tzw. „otwarta furtka”, że jednym się zezwoliło, a drugim nie.  

 

Radna J.Michalska – poinformował, że świetlica w Niszczewach jest wyremontowana, ładnie 

pomalowana, jednak jest tam brak wyposażenia, zwróciła się z zapytaniem, czy znajdą się środki 

finansowe na to wyposażenie jak stoliki, krzesła itd. 

 

Radny R. Zwierzchowski – również poparł wypowiedź radnej Michalskiej i zwrócił się z prośbą  

o wyposażanie kuchni, gdyż zbliżają się wybory lokal będzie udostępniony wyborcom i komisji. 

 

Wójt Gminy P. Kosik – poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma środków w budżecie na ten 

cel, ale radni mogą złożyć wniosek formalny na piśmie do kancelarii podawczej Urzędu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad.7 

Zamknięcie XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIII Sesji VII kadencji Rady 

Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 24 kwietnia 2018 r. – godz. 17
30

 
 

Protokołowała:  

 


