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 Protokół Nr XXXVII/2018  
z trzydziestej siódmej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 
odbytej w dniu 2 października 2018 r. 

Ad.1  
Otwarcie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Wagan iec i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył XXXVII Sesję Rady Gminy Waganiec VII 
kadencji zwołaną w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 
dzień na dzień 2 października 2018 r. – godz.1530. 
Wniosek o zwołanie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec – stanowi załącznik nr 1 do protokołu 

 
Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 
Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbietę 
Rolirad, Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie – Artura Gajewskiego, sołtysów Gminy Waganiec 
oraz mieszkańców gminy Waganiec, którzy przybyli na obrady sesji. 
 
Jak Pan radny Kołowrocki zauważył jest to nietypowa sesja zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, potocznie zwana sesją nadzwyczajną został we 
wtorek dopiero powiadomiony, szkoda, że tak późno, natomiast rozumie, że jest okres urlopów, 
radnym niezbyt ten termin odpowiadał, natomiast Wójt ma prawo złożyć taki wniosek ta sesja jest na 
wniosek Wójta w tym trybie zwołana, o którym obecnych radnych poinformował. 
 
Poinformował również, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych i Sesja dysponuje wymaganym kworum, 
co oznacza, że Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych 
porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 
Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 

 
Ad.2 
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że przy zawiadomieni o zwołaniu sesji 
z dnia 27.09.2018 r. otrzymali radni porządek obrad. Materiały natomiast były doręczone wcześniej  
w związku z planowaną wcześniejszą Sesją. 
Problematyka podana w porządku obrad znajduje umocowanie i uzasadnienie w projektach uchwał 
przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Rady Gminy Waganiec VII kadencji.     
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 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 zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
          a) dyskusja nad projektem uchwały,       

                     b) podjęcie uchwały. 
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      6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec 
na lata 2016-2025. 

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

7. Interpelacje radnych i zapytania. 
8. Wolne wnioski. 
9. Podsumowanie i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 

Waganiec 2014 -2018. 
    10. Zamknięcie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że Pan Wójt złożył wniosek  
o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt, a mianowicie po punkcie 6, tj. „Podjecie uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 roku  
w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  
w gminie Waganiec”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały 
b) podjęcie uchwały. 

Ten punkt będzie miał również podpunkty, dyskusja nad podjęciem uchwały oraz samo podjęcie 
uchwały. 
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i wprowadzenie 

dodatkowego punktu – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad  
o dodatkowy punkt, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy, jako punkt 7. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 15 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański,  
A.Łopatowska, J.Urbański, M.Misiak, R.Zwierzchowski, J.Budny, Z.Czajkowski, Wiceprzewodnicząca Rady 
P.Smykowska, Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła rozszerzenie proponowanego porządku obrad XXXVII Sesji o dodatkowy punkt 
„Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  
28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za 
zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec” 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział  
15 radnych, „za” za rozszerzeniem porządku obrad o dodatkowy punkt było 15 radnych, głosów 
„przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła wniosek  
o rozszerzenie porządek obrad. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Rady Gminy Waganiec VII kadencji.     
4. Wybór sekretarza obrad. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 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 zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
          a) dyskusja nad projektem uchwały,       

                     b) podjęcie uchwały. 
      6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec 

na lata 2016-2025. 
 a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 
7. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  

28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za 
zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec”. 

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

8.  Interpelacje radnych i zapytania. 
9. Wolne wnioski. 

    10. Podsumowanie i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 
Waganiec 2014 -2018. 

    11. Zamknięcie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego 
porządku obrad XXXVII Sesji zgodnie z wnioskiem Wójta i dodatkowym punktem przegłosowanym 
przez radnych, poprosił o podniesienie ręki. 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 15 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański,  
A.Łopatowska, J.Urbański, M.Misiak, R.Zwierzchowski, J.Budny, Z.Czajkowski, Wiceprzewodnicząca Rady 
P.Smykowska, Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 
radnych, „za” przyjęciem porządku obrad było 15 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących 
się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady 
Gminy.  
 
Ad.3 
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy  Waganiec.     
Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
Poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXVI Sesji odbytej w dniu 26 września 2018 r.  
był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w celu umożliwienia 
wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz jako projekt na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej. Do rozpoczęcia Sesji nie zostały wniesione do Przewodniczącego Rady ani 
poprawki, ani uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu bez czytania.  
Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
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Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 
 
Następnie w związku z brakiem sprzeciwów i wniosków z sali poddał pod głosowanie wniosek  
o przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 15 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański,  
A.Łopatowska, J.Urbański, M.Misiak, R.Zwierzchowski, J.Budny, Z.Czajkowski, Wiceprzewodnicząca Rady 
P.Smykowska, Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła protokół z obrad XXXVI Sesji VII kadencji Rady G miny Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, „za” 
przyjęciem protokołu z obrad XXXVI Sesji było 15 radnych, głosów „przeciw” oraz 
„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła protokół z obrad XXXVI sesji  
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. 
 
Radna Ewa Pietrus - zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady 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 Patrycji 
Smykowskiej na sekretarza obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 15 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański,  
A.Łopatowska, J.Urbański, M.Misiak, R.Zwierzchowski, J.Budny, Z.Czajkowski, Wiceprzewodnicząca Rady 
P.Smykowska, Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła na sekretarza obrad XXXVII Sesji Wiceprzewodniczącą Rady Patrycję Smykowską. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za głosowanie, poinformował, że w głosowaniu 
brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Jadwigi Michalskiej było 15 radnych, 
głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na 
sekretarza obrad XXXVII Sesji Wiceprzewodniczącą Rady Patrycję Smykowską. 
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Ad.5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 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 zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 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 zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 
kwietnia 2018 roku.  
Przypomniał, że na poprzedniej Sesji w środę, dnia 26.09.2018 r. Rada Gminy Waganiec odrzuciła tą 
uchwałę. 
Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że Rada Gminy w dniu 26 września br. 
odrzuciła projekt tej uchwały, dlatego też uważa, że jest to trochę mało poważne skoro Rada Gminy 
odrzuciła uchwałę, żeby ponownie na kolejnej Sesji procedować tą uchwałę, a nie minął jeszcze 
tydzień, ale to jest jego zdanie. 
Udzielił głosu Panu Mieczysławowi Kołowrockiemu. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że na ostatniej Sesji rzeczywiście Rada odrzuciła 
uchwałę, ale tak jak wnioskował, to głosowanie odbyło się za wcześnie. 
Pan Radny Czajkowski złożył wniosek formalny, żeby sprecyzować jego wniosek. Zadał wówczas 
pytanie Panu Zastępcy Wójta, a Pan A.Żak nie miał materiału w tym momencie i nie był 
przygotowany do odpowiedzi. Więc poszedł po te materiały i w tym czasie Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie, co było niezgodne z przepisami, dlatego złożył wniosek na ostatniej Sesji, 
żeby ten punkt rozpatrzyć na najbliższej Sesji. 
 
Zastępcą Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że rzeczywiście tak jak zostało już dzisiaj 
powiedziane, że wraca się do tego punktu po raz kolejny, ale wraca się na wniosek radnych. Takowy 
wniosek w sposób formalny został złożony na ostatniej Sesji i dlatego wówczas zostało to 
uregulowane i został ujęty w porządku obrad XXXVII Sesji.  
Nie chciałby polemizować z tymi argumentami, gdyż wydaje się, że one same się bronią. Natomiast 
przedstawił kilka słów na temat projektu tejże uchwały. Projekt jest następstwem zmian, czy też 
reformy systemu oświaty, która miała miejsce. Zostały wprowadzone nowe zasady funkcjonowania 
szkół podstawowych, a w dodatku gmina Waganiec jest w takiej sytuacji, że posiada pod swoją 
opieką trzy szkoły: szkołę w Niszczewach, szkołę w Brudnowie i szkołę w Zbrachlinie. Wszystkie te 
trzy szkoły są różnych rozmiarów, a w związku z tym zakres prac, zadań i obowiązków 
poszczególnych Dyrektorów jest również różny. Proponuje się, aby zweryfikować jeden punkt 
dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli w tym zakresie, jeśli chodzi o dodatek funkcyjny 
dla Dyrektorów szkół ze względu właśnie na wielkość szkoły. Ten dodatek był i funkcjonował  
w innym zakresie. Wcześniej regulamin zwierał przedział dodatku funkcyjnego na poziomie od 400 – 
600 zł. W tej chwili jest proponowane, aby ten przedział określony był od 400 – 900 zł, jest to różnica 
300 zł, aby było można skorzystać, ale nie trzeba to wówczas podkreślił i w dniu dzisiejszym również 
podkreślił. Dodatkowa informacja, uważa, że jest istotna, a na którą podczas poprzedniej Sesji 
Wysoka Rada nie poczekała, tak jak Pan radny wspomniał, to jest informacja na temat ilości 
oddziałów w poszczególnych szkołach.  
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Pan radny Kołowrocki rzeczywiście wówczas zapytał o te kwestie, on nie był w stanie od razu 
odpowiedzieć na to pytanie, udał się po precyzyjne szczegółowe informacje, niestety zanim wrócił, 
Wysoka Rada już podejmowała tą uchwałę. 
W dniu dzisiejszym, dlatego precyzuje, aby radni mieli pełną wiedzę na ten temat.  
Jeżeli chodzi o szkołę w Zbrachlinie w tej chwili funkcjonuje w niej 12 oddziałów tj. szkoła 
podstawowa 11 oddziałów i 1 oddział gimnazjalny.  
W szkole w Brudnowie w tej chwili funkcjonuje 9 oddziałów, to jest 8 oddziałów szkoły 
podstawowej i 1 oddział gimnazjalny.  
I w szkole w Niszczewach w tej chwili funkcjonuje w niej 7 oddziałów. 
Jeżeli chodzi o projekt uchwały, który został obecnym przestawiony i zmianę do regulaminu 
wynagradzania polegać ma tylko na kwestii związanej z tym dodatkiem funkcyjnym na zmianie 
przedziału od 400 – 900 zł. 
Oczywiście w sytuacji dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola powyżej 7 oddziałów tj. od  
8 oddziałów wzwyż.  
To tyle tytułem wyjaśnienia razem z Wójtem proszą o podjęcie tej uchwały, gdyż wydaje się, że 
wówczas znajdzie sią pewne odzwierciedlenie dla faktycznych obowiązków poszczególnych 
dyrektorów, czyli ten przedział będzie optymalny, jeśli chodzi o wielkość poszczególnych szkół. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję do 
procedowanego punktu i poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały. 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 9 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański, 
M.Misiak, Wiceprzewodnicząca Rady P.Smykowska) 
Głosy „przeciw” – 3 (radni: J.Budny, Z.Czajkowski, Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „wstrzymujące się – 4 (radni: A.Łopatowska, M.Misiak, J.Urbański, R.Zwierzchowski) 
Głosy „nieoddane” - 0 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że jeden z radnych podwójnie głosował, 
podniósł zarówno głos „za” jak i „wstrzymujący”. Poprosił o reasumpcje głosowania i poprosił, aby 
raz rękę podnosić, stwierdził również, że od przyszłej kadencji tego już nie będzie, ponieważ każdy  
z radnych będzie miał tablety i obrady Sesji będą nagrywane, każdy mieszkaniec będzie mógł te 
głosowania zobaczyć, jak jego radny głosował, w jakiej sprawie było głosowanie gdyż głosowania 
będą też rejestrowane. 
Zarządził reasumpcje głosowania. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 8 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański, 
Wiceprzewodnicząca Rady P.Smykowska) 
Głosy „przeciw” – 3 (radni: J.Budny, Z.Czajkowski, Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „wstrzymujące się – 4 (radni: A.Łopatowska, M.Misiak, J.Urbański, R.Zwierzchowski) 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXVII/310/2018 w sprawie zmiany w Uchwale 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 zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku– 

stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 
radnych, „za” podjęciem uchwały było 8 radnych, głosów „przeciw” było 3, „wstrzymało się od 
głosowania” 4 radnych, stwierdził, że Wysoka Rada większością głosów przyjęła przedmiotową 
uchwałę w wersji przedłożonej radnym. 
 
Ad.6 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec 
na lata 2016-2025. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-
2025 i przedstawił projekt pro cedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Otworzył dyskusje w tym punkcie. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że uchwała w sprawie Gminnego 
Programu Rewitalizacji była już przez Wysoka Radę kilkakrotnie zmieniana. Jak radni wiedzą 
opracowanie tego Programu zlecono firmie zewnętrznej, czy będzie to już ostateczna uchwała Rady 
Gminy w tej sprawie, to trudno powiedzieć, czy Urząd Marszałkowski nie będzie miał dalszych 
uwag, co do Gminnego Programu Rewitalizacji? 
 
Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – tak jak Pan Przewodniczący wspomniał Wysoka Rada pochylała 
się nad tym tematem kilkakrotnie niestety może dodać jedynie, że jest to wynikiem uwag, które były 
zgłaszane każdorazowo przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego, gmina Waganiec nie jest 
jedynym samorządem, który wielokrotnie musiał podejmować ten temat. W zasadzie w każdej  
z jednostek samorządu terytorialnego w podobny sposób ten dokument jest procedowany. W tej 
chwili po procesie konsultacji, po uwagach, które zostały złożone w ramach procesu konsultacji, 
otrzymano informację ustną z Urzędu Marszałkowskiego, że powinna być to już ostatni zmiana i po 
tej zmianie ten dokument powinien być zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, razem z Wójtem 
żywią głęboką nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, ale jak Pan Przewodniczący powiedział dopóki 
nie zobaczy się w sposób formalny, czyli na piśmie takiego potwierdzenia z uwagi na wcześniejsze 
sytuacje, czyli drobne zmiany, to podchodzą do tej kwestii w pewnym dystansem.  
Następnie dodał kilka słów na temat tego projektu uchwały i Gminnego Programu Rewitalizacji, 
Wysoka Rada otrzymała Program już wcześniej, a uchwałę na to posiedzenie, natomiast Gminny 
Program Rewitalizacji za względu na to, że zawiera ok. 200 stron nie był drukowany po raz kolejny, 
jednak uwagi, które zostały zgłaszane w ramach procesu konsultacji społecznych zostały zwarte  
w raporcie z konsultacji społecznych, który radni również otrzymali.  
Następnie Zastępca Wójta przedstawił te zmiany: 

1. „Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji; Cele rewitalizacji i kierunki działań” - usunięto  
z dokumentu opis przestrzeni zdegradowanych, które nie będą modernizowane w ramach 
rewitalizacji. 

2. „Cele rewitalizacji i kierunki działań, System monitoringu, oceny skuteczności działań  
i system wprowadzania zmian” - poprawiono wartości wskaźników monitorowania realizacji 
założonego celu rewitalizacji tak, by były one możliwe do osiągnięcia. 

3. „Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych - do projektu 1.2. dodano zapis, że projekt będzie 
kontynuowany w kolejnych latach. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, jednak  
z powodu braku informacji na temat nazwy projektu, jego wytycznych, kwoty dofinansowania 
oraz liczby mieszkańców, którzy będą mogli skorzystać z dopłaty, nie jest możliwe 
umieszczenie go na liście projektów.   
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4. „Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych” - w projekcie 1.3. zwiększono wartość wskaźnika 
dotyczącego liczby uczestników szkoleń. 

5. „Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych” - w projekcie 2.1.  w związku ze zmianą źródła 
finansowania z działania 7.1. na działanie 6.1.2 RPO zmieniono nazwę wskaźników produktu 
i rezultatu. 

6. „Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych” - w projekcie 2.6.  zwiększono wartość wskaźników 
produktu i rezultatu. 

7. „Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów 
rewitalizacyjnych” - w projekcie 1.1. zmniejszono poziom dofinansowania z działania 7.1., co 
wynika z kwoty przeznaczonej dla Gminy Waganiec w ramach LGD. 

8. „Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów 
rewitalizacyjnych” - w projekcie 2.1. zmieniono źródło finansowania z działania 7.1. na 
działanie 6.1.2 RPO. 

9. „Załącznik 4” - do dokumentu dodano raport z konsultacji społecznych, trwających od 
28.08.2018 do 26.09.2018. 

 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – zwrócił się z zapytanie, czy są jeszcze pytania do 
projektu uchwały? 
 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję do 
procedowanego punktu i poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały. 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 15 radnych, liczba 
nieobecnych 0 radnych, w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 14 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański,  
A.Łopatowska, J.Urbański, R.Zwierzchowski, J.Budny, Z.Czajkowski, Wiceprzewodnicząca Rady P.Smykowska, 
Przewodniczący Rady J.Różański) 
Głosy „przeciw” – 0  
Głosy „wstrzymujące się – 1 (radny M.Misiak) 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXVII/311/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 - stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 15 
radnych, „za” podjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 osoba „wstrzymała 
się” od głosowania, stwierdził, że Wysoka Rada większością głosów przyjęła przedmiotową uchwałę 
w wersji przedłożonej radnym. 
 
Ad.7 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  
28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za 
zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 
roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 
w gminie Waganiec, następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 8 

do protokołu. 
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Ponieważ projekt uchwały został radnym doręczony przed rozpoczęciem Sesji Rady Gminy, dlatego 
też przestawił uzasadnienie do projektu uchwały: 
 Cyt. „W związku z planowaną budową nowoczesnej linii telekomunikacyjnej sieci 
światłowodowej na terenie powiatu aleksandrowskiego wprowadzono nową stawkę za zajęcie pasa 
drogowego. Przy ustalaniu wysokości przedmiotowej stawki kierowano się realizacją celu statutowego 
Gminy. Inwestycja ta winna zabezpieczyć potrzeby mieszkańców gminy w zakresie dostępu do 
szerokopasmowego Internetu oraz może dodatkowo umożliwi ć w przyszłości wykorzystanie kabli 
światłowodowych do wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem drogowym i innymi systemami 
bezpieczeństwa. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył dyskusję. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem do Wójta, czy była przyjęta do tej pory stawka, jeżeli tak, jaka 
ona była, czy w ogóle jej nie było? 
Jeżeli była, to może Pan Wójt byłby w stanie w tej chwili udzielić odpowiedzi? 
 
Wójt Piotr Kosik  – poinformował, że na początku wyjaśni skąd się wzięło to cale zajście związane  
z dostarczeniem w dniu dzisiejszym projektu uchwały. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie  
w Gminie Koneck na wniosek Zarządu ZGZK, było to spotkanie z władzami powiatu 
aleksandrowskiego i powiatu radziejowskiego i dotyczyło planowanej realizacji projektu pod nazwą 
Cyfrowa Polska. Ten projekt zakłada położenie linii światłowodowych na terenie gmin i miast  
z terenu powiatu aleksandrowskiego i powiatu aleksandrowskiego. W związku z tym, że projekt jest 
realizowany przez Państwo Polskie, to jest taki kluczowy projekt Cyfryzacji Polski. Jednakże przetarg 
na realizacje tego projektu wygrała firma komercyjna i ona zmierzyła się z takim problemem 
dotyczącym tego, że w każdej z gmin stawka na umieszczenie tego typy urządzeń w pasie drogowym 
była inna, w jednej gminie było to 0,50 zł , w innej 5,00 zł, a w innej 2,00 zł, itd. 
Głównym celem tego spotkania było wypracowanie przez wójtów i burmistrzów jednej stawki, która 
będzie obowiązywała za umieszczenie tego urządzenia w pasie drogowym. W związku z tym, że 
uchwała w takiej kwestii była podjęta wcześniej prze Radę Gminy, także tego typu urządzenia nie 
były ujęte w tejże uchwale, dlatego koniecznością jest podjąć uchwałę w sprawie umieszczenia tego 
typu urządzeń w pasach drogowych należących do gminy Waganiec, czyli są to urządzenia 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Przypomniał jeszcze raz, że światłowód umożliwia korzystanie z łączy internetowych praktycznie bez 
ograniczeń. Poza tym, o czym Pan Przewodniczący wspomniał umożliwia zastosowanie tego 
urządzenia w różnych innych funkcjach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jest to 
ciekawy pomysł najprawdopodobniej dojdzie do realizacji. Wszystkie gminy zgodnie ustaliły, że 
stawkę za umieszczenie tego urządzenia w pasie drogowym, to będzie stawka 3,00 zł. Dodatkowo 
będzie dochodził podatek od budowli, czyli 2% od wartości położonego urządzenia. Zasada taka 
nadrzędna, jest taka żeby do większości ośrodków mieszkaniowych na terenie gminy Waganiec, czyli 
praktycznie dla każdej miejscowości był dociągnięty tego typu światłowód, jest już wstępna mapa, 
która potwierdza te podłączenia do wszystkich miejscowości ma być ten światłowód podciągnięty, ale 
przede wszystkim czeka gminę jeszcze tylko podjęcie uchwały, która będzie wskazywała wymiar 
podatku za zajęcie pasa drogowego. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Panu Wójtowi, stwierdził, że Wójt 
poinformował, iż ma być światłowód umieszczony i tu patrząc z czysto biznesowego punktu 
widzenia, to sądzi, że nigdy by się nie doczekało, aby światłowód na terenie gminy, na takiej gęstości 
zaludnienia był położony. Jak rozumie cel jest inny nie będzie to przedsięwzięcie biznesowe, tylko 
raczej szło w kierunku tego, aby mieszkańcy nie byli cyfrowo wykluczeni?  
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Zwrócił się z zapytaniem, czy są duże szanse na to, żeby ten światłowód był i gmina jest tym 
zainteresowana, gdyż jest to zupełnie inna, jakość przesyłu danych, aby światłowód był? 
 
Wójt Piotr Kosik  – nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi Pana Przewodniczącego, to obecny 
Rząd, czy go ktoś nie lubi, czy lubi, to realizuje, wiele prospołecznych rozwiązań i tego typu 
rozwiązanie jest też rozwiązaniem prospołecznym, czyli ma upowszechnić dostęp do Internetu 
wszystkim mieszkańcom.  
Na terenie gminy Waganiec już jest światłowód, jest podciągnięty wiele lat temu w centrum 
Wagańca. Z tego, co się dowiedział poprzez Polskie Koleje Państwowe, jest on wykorzystywany 
tylko w części. Idea położenia, światłowodów na taką skalę jest taka, aby każdy mieszkaniec gminy 
miał do niego dostęp. Oczywiście jest to zadanie bardzo kapitałochłonne, dlatego bez wsparcia Rządu 
na pewno żadnej z gmin nie byłoby stać na takie rozwiązanie.  
Myśli, że tak daleko posunięte prace doprowadza do tego, iż w końcu ten światłowód nie tylko  
w gminie Waganiec, ale na terenie wszystkich gmin na terenie powiatu aleksandrowskiego powstanie. 
 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem pytań do procedowanej uchwały 
zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla 
dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 14 radnych, liczba 
nieobecnych 1 radna (Wiceprzewodnicząca Rady P. Smykowska), w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 14 (radni: M.Kołowrocki, E.Pietrus, D.Butlewski, J.Michalska, J.Bróżek, J.Czekała, W.Stefański,  
A.Łopatowska, J.Urbański, R.Zwierzchowski, radny M.Misiak, J.Budny, Z.Czajkowski, Przewodniczący Rady  
J.Różański) 
Głosy „przeciw” – 0  
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXVII/312/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości 
stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec - stanowi ona załącznik Nr 7 do 

protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział  
14 radnych, „za” podjęciem uchwały było 14 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymała się” nie było, 
stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej radnym. 
 
Ad.8 
Interpelacje radnych i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – potworzył następny punkt porządku obrad tj. 
interpelacje radnych, zapytania. 
 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem interpelacji i zapytań zamknął ten 
punkt porządku obrad. 
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Ad.9 
Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. wolne 
wnioski. 
Zwrócił się do obecnych radnych i sołtysów, czy ktoś na koniec VII kadencji Rady Gminy chciałby 
zabrać głos, złożyć wnioski, to otwiera dyskusję. 
 
Radny Marcin Misiak – złożył wniosek o tabliczki z nazewnictwem miejscowości w Nowy 
Zbrachlinie przy Restauracji „Gala” i następną za torami, oczywiście bez numeracji tylko  
z nazewnictwem miejscowości.   
Jest to Nowy Zbrachlin, jednak są problemy z trafieniem do tych posesji, gdyż jest to specyficzna 
wioska bardzo rozciągnięta. 
 
Radny Jarosław Budny – stwierdził, że kolejny raz zwraca się z zapytaniem do Pana Wójta, jak 
przedstawia się sprawa z odwodnieniem drogi w Przypuście? 
Miała być wynajęta równiarka, prace są rozpoczęte i stanęły, zbliża się zima, czy będzie to 
wykonane? 
 
Wójt Piotr Kosik  – z racji tej, że tego typu prace wykonuje w gminie Waganiec Pan Parzych, jest to 
osoba sprawdzona, rzetelna, szybka przede wszystkim, gdyż jest wiele firm, ale efektów nie widać. 
Jeżeli uda się radnemu skontaktować się z Panem Jarkiem, bo wie on, że ma wejść na tą drogę, tylko 
zatrzymały go inne prace i twierdzi, że nie ma teraz czasu. Jak radny Budny doprowadzi do sytuacji, 
że znajdzie pan Parzych czas na te prace, to na pewno się pieniądze znajdą. Tylko żeby po prostu tam 
weszła ta firma. 
Mógłby znaleźć inną firmę, ale chodzi o to, aby przy tym operatorze nikt nie stał i go nie pilnował.  
A tu Pan Kołowrocki też może poświadczyć gdyż Pan Parzych też u niego rowy kopał, były to 
roboty, które przewidywano na kilka tygodni, a zostało to zrealizowane przez kilka dni. Był osobiście 
w domu u Pana Jarka, ale go nie zastał. Być może jakby radny podjechał i porozmawiał z nim, jednak 
wie, że jest tam jakiś problem. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – stwierdził, że rozmawiał z Panem Parzychem, bo też mu chodzi  
o te rowy i o tym, też rozmawiał, ma on w tej chwili awarie koparki i nie może dostać części i dlatego 
wstrzymał te prace. 
 
Wójt Piotr Kosik  – stwierdził, że to nie jest kwestia pieniędzy, czy złej woli, chyba żeby radny 
znalazł inną firmę godną zaufania, przy której nie będzie trzeba chodzić pilnować, czy nie będzie 
dopisywać godzin i żeby robiła to rzetelnie. 
W przypadku Pana Parzycha, to ma on swój sprzęt, ciągniki, robi to rzetelnie i uczciwie. 
 
Radny Jarosław Budny – przyznał, że tak miało być i te prace miały przebiegać od 2-3 dni, ale jest 
to wstrzymane już od dawna, jeżeli jest taka sytuacja to może trzeba by się gdzie indziej rozejrzeć, 
gdyż mogą się pogorszyć warunki atmosferyczne. Nadmienił, że ta droga może się rozjechać, a już 
sporo środków finansowych zostało na nią przeznaczone. 
Wójt Piotr Kosik  – poinformował, że plan jest taki, żeby na przyszły rok w związku z obiecanymi  
6 miliardami złotych planowane jest w przyszłym roku opracowanie ok. 10 projektów takich  
z prawdziwego zdarzenia dróg gminnych min. w Konstantynowie, koło masztu w Józefowie, od 
Kościółka w Przypuście do drogi powiatowej, dodatkowe drogi w Zakrzewie, Kalinowie,  
w Józefowie też droga przy posesji Pana Śmiesznego od Pana Ciotuszyńskiego w stronę Sierzchowa.  
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Dlatego chcą być przygotowani z projektami, bo jak Rząd obiecuje, to będzie duża pula tylko 
samorządy muszą być przygotowane, na pewno na te drogi będą przygotowywane dokumentacje 
projektowe.  
Ale póki, co chcą coś zrobić własnym sumptem, tak jak ustalono w pierwszej kolejności rowy, można 
je zrobić własnym sumptem, wystarczy wykopać rowy, a potem wyścielić to kamieniem polnym. 
Tylko teraz jest problem polegający na tym, że nie ma, kto teraz wykopać rowów. Bo gdyby były te 
rowy wykopane wzdłuż drogi, to już układanie kamienia by pozostało, że poszłoby to sprawniej. 
Dodatkowo są po konsultacjach związanych z opracowaniem projektu związanego z rozpoczęciem 
budowy drogi przez Plebankę od strony Siutkowa, także to też jest w toku. Ale jeżeli chodzi o drogi 
gminne chcą przygotować projekty z tymi wspomnianymi drogami, min. to będzie ta droga od 
Kościoła do drogi powiatowej, o czym wcześniej wspomniał. 
 
Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska - złożyła wniosek, jako prośbę mieszkańców, aby przy 
nadawaniu nazwy ulicy między myjnią na przeciw DINO, to mieszkańcy przy drodze powiatowej  
z Plebanki do Nieszawy, droga w kierunku posesji Pana Grzanki proszą o nadanie też nazwy ulicy na 
tym odcinku. 
 
Wójt Piotr Kosik  – poinformował, że są zamierzenia w tym kierunku, aby kontynuować nadawanie 
ulic, jednak, jeżeli mieszkańcy gminy pozwolą zostać na kolejną kadencje, to zamierzają się przyjrzeć 
temu problemowi, temu wyzwaniu tak na szeroką skalę. I tak miejscowość jak u Pani sołtys Nowego 
Zbrachlina, która też wnioskowała o nadanie nazw ulic w jej sołectwie. Napotkano tam też na wiele 
problemów niby nazwa ulicy prosta rzecz, ale jest to sprawa najprostsza, gdzie jest sama ulica bez 
domów, adresów. 
Bo nadając nazwę ulicy tam gdzie są już adresy wpisane w akty notarialne, dokumenty wystawiane, 
zameldowania, pobyty czasowe bądź stałe, to pojawiają się problemy. Jednak chcą te problemy 
rozwiązać globalnie, ale potrzebują zaangażowania radnych, sołtysów. Bo chciałby, aby wynikało to 
z woli mieszkańców, aby wyrazić wolę czy chcą mieć ulice, jeżeli chcą, to czy godzą się na 
konsekwencje związane z wymiana dokumentów. 
 
Radna Jadwiga Michalska – przypomniała, że kilka miesięcy temu była wystawa prac rzeźbiarskich 
Pana Ziomko z Michalina i była mowa wówczas, że ten skwerek przed Urzędem miał być nadany 
jego imieniem, czy to nadal jest aktualne, czy zostało to zaniechane? 
 
Wójt Piotr Kosik  – poinformował, ze sprawa nie została zaniechana, ponieważ Rada Gminy podjęła 
uchwałę o nadawaniu specjalnych odznaczeń osobom zasłużonym dla gminy Waganiec. 
Podobny problem był z tablicą Komitetu Reaktywacyjnego gminę Waganiec, jaki umieścić napis, czy 
Komitetowi Reaktywowania? Czy wymienić osoby, które należały do tego Komitetu? 
Potem się okazało, że cześć osób należało, część nie, część była bardziej zaangażowana, część mniej. 
I tu byłby problem, jeżeli by kogoś zabrakło na tej tablicy i tak jest z nadaniem nazw ulic, chodników. 
Obecnie są takie czasy, że zmienia się nazwy ulic, które dawniej się wiązały z poprzednim ustrojem. 
Nie jest wiadome, co będzie za 20 lat, może place niepodległości będą wyglądały zupełnie inaczej.  
Jednak jego zdaniem i by proponował, aby w związku z rocznicą 100 - lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, aby ten plac tak się nazywał.  
 
Powracając do zapytania Pani radnej, poinformował, że Pan Ziomko był wybitnym artystom, jednak 
po tej wystawie jak powstał ten pomysł, to miał wizytę mieszkańca gminy, który twierdził, że Pan 
Ziomko się z nim poróżnił kiedyś był tam też konflikt z rodziną i że nie może taka osoba być w ten 
sposób uhonorowana. I jak się tu zachować, czy jest to osoba zasłużona dla gminy, pewnie jest, ale tu 
występuje ten problem, są to delikatne decyzje. 
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Zaproponował, aby ten plac nazwać „Placem Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, bo to jest 
100 – letnia rocznica okrągła. W dniu dzisiejszym będzie uroczyste sadzenie dębu na tym placu, aby 
podkreślić tą rocznicę. Podczas wsadzania tego drzewa odczyta kilka słów podkreślając to 
wydarzenie, będą obecni również nauczyciele i dzieci ze szkół z terenu gminy.  
  
Radny Jarosław Budny – zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest montaż lampy przy Pani 
Kaźmierczak. 
 
Wójt Piotr Kosik  – stwierdził, że jest na bieżąco z tymi sprawami, wie, że montaż lamp rozpoczął 
się tam gdzie miały być montowane w tym roku wie, że przy posesji Pana Kamińskiego również ma 
być lampa, na 99% ta lampa powstanie w tym roku, tylko nie wie, kiedy to będzie działać, bo lampy 
mogą być zamontowane, ale kiedy energetyka włączy to należy czekać. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – zwrócił się z zapytaniem odnośnie Domu Dziennego 
Pobytu w Wagańcu, jak rozumie integracja podopiecznych od poniedziałku się rozpoczęła? 
 
Wójt Piotr Kosik  – potwierdził, że integracja już była, uczestnicy dobrze się czują i nie chcą wracać 
do domów. Było lekkie opóźnienie z otwarciem jednak ruszyło to, był problem z wyłonieniem firmy 
cateringowej, jednak działalność jest rozpoczęta, są to osoby starsze niepełnosprawne, często 
niesamodzielne, wymagające również opieki, ale personel daje sobie z tym radę.   
Następnie poruszył również sprawę Biblioteki Gminnej, gdyż sytuacja z biblioteką się troszkę 
skomplikowała, ponieważ osoba ją prowadząca choruje. Biblioteka to jest osobny podmiot, który 
działa tak jak gmina na osobnych zadaniach, na takich swoich zasadach, ponieważ jest to jednostka 
organizacyjna, ma swój plan finansowy, kieruje się własnymi prawami. W związku z tym, że od 
jakiegoś czasu Pani Kierownik jest nieobecna i jeszcze przez jakiś czas będzie nieobecna, to nie mogą 
podjąć żadnych kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem tej biblioteki. W związku  
z remontem, który teraz został przeprowadzony w jednej części chcą przeprowadzić inwentaryzację 
książek nie mogą tego zrobić, ponieważ nie ma, kto powołać Komisji Inwentaryzacyjnej. Jest to 
trochę jego błąd, ponieważ nie zauważył w odpowiednim czasie, że Pani Kierownik nie ma 
zastępstwa, ponieważ nie było takiej potrzeby. Troszkę też ma żal do Pani Kierownik, mimo, że  
o nieobecnych nie powinno się źle mówić, ale są funkcjonariuszami publicznymi, jak ktoś go pyta, co 
z biblioteką, to musi się tłumaczyć. I dlatego tłumaczy obecnym skąd to zamieszanie. Troszkę ma żal 
do Pani Kierownik, że podczas jej nieobecności nawet nie wykonała ani jednego telefonu informując 
go, jaka jest sytuacja, co trzeba zrobić, trzeba powysyłać odpowiednie raporty do rożnych instytucji, 
rozliczyć dotację. Trochę został postawiony pod ściana, jednak ma nadzieję, że sytuacja się wyjaśni. 
W każdym razie biblioteka nie jest likwidowana, jest ograniczony jej dostęp. Oczywiście była ona 
zamknieta przez jakiś czas, ale zaraz znalazł osobę, która w tej bibliotece nieraz pomagała Pani 
Kierownik będąc w Urzędzie Gminy na stażu. Co będzie dalej z Panią Kierownik niestety nie wie, ale 
biblioteka funkcjonuje i będzie funkcjonowała. 
Taka jedna z ważniejszych informacji odnośnie biblioteki, to potwierdza, że nie wygląda ona tak jak 
powinna wyglądać teraz, jednak wcześniej również nie wyglądała tak jak powinna wyglądać. To nie 
jest podmiot, jaki powinien wyglądać w XXI wieku, ale nie tylko biblioteka tak wygląda, gdyż szkoły 
na terenie gminy również tak wyglądają. 
W dniu wczorajszym miał telefon, że Wójt likwiduje Gminną Bibliotekę i chce tam Dom Starców 
zrobić.  
Tu wyjaśnił, że nie chce nic likwidować, jest sytuacja związana z Panią Kierownik, ma związane 
ręce. Ale marzy mu się, aby tą bibliotekę przenieść w inne miejsce bardziej reprezentacyjne, które 
będzie dostępne dla wszystkich, aby ta biblioteka była biblioteką z prawdziwego zdarzenia nie jakąś 
małą klitką, która teraz jest na okres przejściowy, wcześniej była jeszcze raz taka duża, ale wszystkie 
książki się znajdują tylko są bardziej skompresowane.  
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Powinna być biblioteka o 3-4 razy większą z dobrym dostępem do Internetu właśnie z dostępem do 
światłowodu z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi z nowymi nakładami książek, jednak 
myśli, że to będzie zadanie do przyszłej Rady Gminy, która ma nadzieję, znajdzie godne miejsce do 
przeniesienia tego typu jednostki.  
Podkreślił, że absolutnie tu nie ma tego typu zagrożenia, że Pani Kierownik straci pracę, że chce 
ograniczyć dostęp, miał plany, aby ta biblioteka bardziej włączała się w takie gminne życie 
kulturowe, Pani Kierownik zawsze pomagała w organizacji dożynek czy innych imprez kulturowych 
gminy. Jeszcze raz serdecznie przeprosił za utrudnienia, ale to jest okres przejściowy i uważa, że 
będzie tak jak by sobie wszyscy życzyli.  
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował za wypowiedź Panu Wójtowi i w związku 
z brakiem pytań z sali zamknął dyskusję i procedowanie punktu dotyczącego „ wolnych wniosków”.  
 
Ad.10 
Podsumowanie i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy Waganiec 
2014 -2018. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył punkt porządku obrad dotyczący 
podsumowania i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy Waganiec 2014 
-2018.  
Poinformował, że jest to podsumowanie mijającej kadencji, jednak powie kilka słów na temat 
ostatniej wizyty Ministra Rolnictwa na terenie gminy Waganiec, w dniu 28 września 2018 r. w piątek 
na terenie gminy Waganiec gościł Minister Rządu Polskiego Pan Jan Krzysztof Ardanowski, kilka 
minut po godz. 1300 była transmisja na żywo z tego spotkania w Zbrachlinie, była konferencja 
prasowa Pana Ministra, później były fragmenty zarówno w Wiadomościach o godz. 1800, o godz. 1930 
w Głównych Wiadomościach, jak również o 1830 i 2100 w Zbliżeniach, miał również telefony od 
kolegów z zagranicy, którzy również oglądali te fragmenty nagrań.  
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z tym, że przybyła młodzież ze szkół  
z terenu gminy Waganiec na uroczyste sadzenie Dębu Niepodległości, zarządził 30 min. przerwę  
w obradach. 
Następnie radni, sołtysi oraz goście zaproszeni udali się na plac przed Urzędem Gminy, aby na 
pamiątkę rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczestniczyć w uroczystościach 
sadzenia Dębu Niepodległości. Akcja wpisuje się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Uroczystość jest nawiązaniem do spontanicznych akcji sadzenia drzew (głównie dębów) w latach 
1918-1928, kiedy społeczeństwo, jako świadectwo odzyskania przez Polskę Niepodległości wraz 
z leśnikami sadziło drzewa. Drzewa te, stanowiące dziękczynne wotum naszych przodków za 
przywróconą niepodległość, nierzadko przetrwały do dziś, jako blisko stuletni świadkowie ważnych 
dla naszego narodu wydarzeń. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – wznowił obrady po przerwie i udzielił głosu Panu 
Wójtowi. 
 
Wójt Gminy  – poinformował, że VII kadencja Rady Gminy i Wójta Gminy dobiega końca minęły 
już 4 lata, następnie podziękował za te 4 lata owocnej współpracy, za mądrość i trafne decyzje 
związane z inwestycjami na terenie gminy.  
Złożył wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Podziękował 
za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju gminy Waganiec, życzył dalszych sukcesów  
w życiu osobistym i zawodowym. 
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Następnie wręczył radnym drobne upominki i roże na podsumowanie kadencji Rady Gminy 
Waganiec w latach 2014-2018. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański - samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów 
ustrojowych Rzeczypospolitej, oznacza decentralizację władzy państwowej. Dziękuję Państwu za 
pracę dla swoich, dla tych najbliższych, dla sąsiadów, mieszkańców gminy. To Państwo widzicie 
Polskę najbliżej, jej niedostatki, problemy, także te, które wynikają z braku dostatecznego rozumienia 
Polski lokalnej. Dziękuję Państwu za działalność społeczną i publiczną na rzecz mieszkańców naszej 
gminy. Dziękuję Państwu radnym, państwu sołtysom za cztery lata wspólnej pracy, które tak szybko 
minęły. 21 października mamy wybory, zachęcam, aby pójść do urn wyborczych. Dziękuję Państwu.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Patrycja Smykowska - w imieniu radnych VII kadencji złożyła 
podziękowania i wyrazy uznania Panu Wójtowi Piotrowi Kosik, za pełną zaangażowania pracę na 
rzecz społeczności lokalnej oraz za trud wniesiony w rozwój idei samorządowych. Podziękowała za 
twórczy wysiłek i mądrość, która sprawiła, że gmina Waganiec się rozwija. Mając nadzieję, że 
pełniona w latach 2014 – 2018 służba na rzecz gminy Waganiec była i zawsze będzie źródłem 
satysfakcji jak również inspiracją dla dalszych działań - Rada Gminy Waganiec VII kadencji.  
 
Następnie Przewodniczący Rady i Wiceprzewodnicząca Rady wręczyli Panu Wójtowi list 
gratulacyjny i kwiaty. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w imieniu Radnych Rady Gminy Waganiec VII 
kadencji, podziękowała również Panu Arkadiuszowi Żak Zastępcy Wójta, za współprace wręczając 
bukiet kwiatów.   
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – udzielił głosu sołtysowi sołectwa Konstantynowo 
Mariuszowi Malickiemu i sołtys sołectwa Wójtówka Krystynie Kruszyńskiej. 
 
Pani Kruszyńska i Pan Malicki w imieniu sołtysów gminy Waganiec również podziękowali Panu 
Wójtowi Piotrowi Kosik za 4 lata pracy i urzędowania wręczając bukiet kwiatów.  
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w wyniku braku dyskusji zamknął ten punkt porządku 
obrad. 
 
Ad.11 
Zamknięcie XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. zamknięcie 
obrad XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, 
podziękował za udział w obradach radnym, sołtysom oraz gościom zaproszonym i zamknął obrady 
Sesji w dniu 2 października 2018 r. – godz. 1900 
 
Protokołowała:  
 
 


