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 Protokół Nr XXXIV/2018  
z trzydziestej czwartej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 
odbytej w dniu 19 czerwca 2018 r. 

Ad.1  
Otwarcie XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Wagani ec i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XXXIV Sesję VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 
dzień 19 czerwca 2018 r. – godz.1000. 
 
Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza 
Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Państwa sołtysów, zaproszonych gości oraz mieszkańców 
gminy Waganiec. 
 
Poinformował również, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych (nieobecni radni: Ewa Pietrus, Jarosław 
Budny, Marcin Misiak, Radosław Zwierzchowski) Sesja dysponuje wymaganym kworum, co 
oznacza, że rada gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem 
obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 
Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 
Ad.2 
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że porządek obrad XXXIV Sesji został 
radnym doręczony przy zawiadomieniu o zwołaniu sesji z dnia 12 czerwca 2018 r.  
Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projektach 
uchwał, przygotowanych stosownie do wymogów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 
1990 r. i przekazanych pod obrady Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do 
porządku obrad od tych, które radni otrzymali w materiałach? 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  
6. Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2018-2026. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 
      b) podjęcie uchwały. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 
Publicznego, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu 
współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2017 rok. 

a) wystąpienie Gminnego Komendanta OSP w Wagańcu, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

12. Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2017 r. 
a) wystąpienie Prezesa Klubu „Sadownik – Waganiec”, 
b) dyskusja. 

13. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2017 r. 
a) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, 
b) dyskusja. 

14. Informacja z pracy Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu w 2017 r. 
a) wystąpienie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, 
b) dyskusja. 

15. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2017 r. 
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu, 
b) dyskusja. 

16. Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Waganiec za 2017 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Waganiec za 2017 rok.                                   

a) wystąpienie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii, 
b) dyskusja. 

17. Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2017 r. 
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy, 
b) dyskusja. 

18. Informacja z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2017 r. 
a) wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, 
b) dyskusja. 

19.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. 
oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2017 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 
Waganiec absolutorium za 2017 rok: 

a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2017 r., 
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
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f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2017 r., 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec 
za 2017 r.     

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium  
za 2017 r. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
              a) dyskusja nad projektem uchwały,  

                      b) podjęcie uchwały. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie gminy Waganiec.  
          a) dyskusja nad projektem uchwały, 
          b) podjęcie uchwały. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 
                      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

          b) podjęcie uchwały. 
      23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 
          a) dyskusja nad projektem uchwały, 
          b) podjęcie uchwały. 

24. Interpelacje radnych i zapytania. 
25. Wolne wnioski.  
26. Zamknięcie XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

Radni nie zgłosili poprawek do porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że nie ma innych propozycji do porządku 
obrad poddał pod głosowania proponowany porządek obrad XXXIV Sesji. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba nieobecnych  
4 radnych (radni: E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  
w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 11 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” 
przyjęciem porządku obrad w wersji przedłożonej radnym było 11 radnych, głosów „przeciw” oraz 
„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła proponowany porządek obrad 
XXXIV Sesji Rady Gminy. 
 
Ad.3 
Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
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Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołów z XXXII i XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
Poinformował, że projekty protokołów z obrad XXXII Sesji odbytej w dniu 29 marca 2018 r.  
i XXXIII Sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. były wyłożone 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 protokołów, dlatego stawia 
wniosek o przyjęcie protokołów bez czytania.  
Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
 
Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 
 
Następnie w związku z brakiem sprzeciwów i wniosków z sali poddał pod głosowanie wniosek  
o przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII Sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba nieobecnych  
4 radnych (radni: E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  
w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 11 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła protokoły z XXXII i XXXIII Sesji VII kadencji Ra dy Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” 
przyjęciem protokołów z obrad XXXII i XXXIII Sesji było 11 radnych, głosów „przeciw” oraz 
„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła protokoły z obrad Nr XXXII  
i XXXIII 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 Agnieszka Łopatowska - zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Michalskej. 
 
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 radnej Jadwigi Michalskiej na 
sekretarza obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba nieobecnych  
4 radnych (radni: E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  
w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 11 
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Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- przyj ęła na sekretarza obrad XXXIV Sesji radną Jadwigę Michalską. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za głosowanie, poinformował, że w głosowaniu 
brało udział 11 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Jadwigi Michalskiej było 11 radnych, 
głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na 
sekretarza obrad XXXIV Sesji radną Jadwigę Michalską. 
 
Na obrady przybyła radna Ewa Pietrus – godz. 1025. 
 
Ad.5 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył kolejny punkt proponowanego porządku obrad tj. 
informacje Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. 
 
Poinformował, że podczas swojej pracy w Urzędzie przekazał oświadczenia majątkowe za 2017 rok 
do właściwego Urzędu Skarbowego, jak i na swoich dyżurach przyjmował interesantów. 
Brał udział w XXXIV Waganieckim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Zbrachlinie, które nie tak dawno 
miało miejsce, uczestniczył również w spotkaniu z Panem Wojewodą Kujawko – Pomorskim. 
Rozmawiał również z Panem Starostą Powiatu Aleksandrowskiego odnośnie, jakości wykonania 
drogi do Sierzchowa, Pan Starosta podszedł do tematu ze zrozumieniem.  
Brał udział w spotkaniach z rodzicami, nie wszyscy radni byli obecni na tych spotkaniach, wpłynęły 
pisma do radnych i pokrótce przedstawi sprawę. Napisali do radnych rodzice klas Ia i Ib  
i napisali również rodzice sześciolatków ZS w Zbrachlinie, wpłynął również anonim, jednak do 
anonimu nie będzie się odnosił, gdyż, jeżeli ktoś z imienia i nazwiska nie potrafił się podpisać,  
i nie potrafił przyjść na spotkanie to jego problem. Dyrektorzy szkół na ręce Pana Wójta 
przedkładają organizacje roku szkolnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Pan Wójt, ponieważ 
organem prowadzącym szkoły jest Pan Wójt i on jest organem kompetentnym w tej sprawie. Odbyły 
się w Urzędzie dwa spotkania z rodzicami w tej sprawie, wynik był taki, iż klasy Ia i Ib będą 
połączone, również w grupie sześciolatków nie będzie dwóch klas, tylko będzie jedna klasa 
połączona.        
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję w tym punkcie. 
Brak zapytań z sali. 
 
Ad.6 
Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. informacja 
Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym, poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Pana 
Piotra Kosik. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – powitał wszystkim przybyłych na obecna sesję, radnych, sołtysów, 
mieszkańców, pracowników urzędu i poinformował, że rozpocznie swoje sprawozdanie od 
zarządzeń Wójta za okres od 29 marca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. W tym okresie wydał  
11 zarządzeń i pokrótce przedstawił te zarządzenia: 
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      Zarządzenie nr 29.2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 
 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
Treść zarządzenia zamieszczono na stronie internetowej urzędu na okres jednego miesiąca od dnia 
opublikowania, wywieszenia. 
 
      Zarządzenie nr 31.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Waganiec na 2018 rok. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
Zarządzenie podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 
 
      Zarządzenie nr 32.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia procedury likwidacyjnej 
Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. 
W tym przypadku określił zasady i tryb przeprowadzenia czynności likwidacyjnych CUW  
w Wagańcu. W procesie likwidacyjnym zostały przeprowadzone czynności likwidacyjne oraz 
zostały sporządzone: protokół z wykonania czynności na dzień wykonania likwidacji jednostki  
i przedłożenia go Wójtowi, sprawozdania z przekazania majątku zgodnie art.2 uchwały Rady Gmin 
Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. i złożenia do Wójta Gminy oraz zwrotu używanych pieczęci 
pieczątek po zakończeni likwidacji do Urzędu Gminy w Wagańcu. W zakresie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych kierownik likwidowanej jednostki winien przygotować i 
przedłożyć w Urzędzie Gminy w Wagańcu wykaz emerytów i rencistów, na których był naliczony  
w likwidowanej jednostce odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto 
dokumentację zlikwidowanej jednostki kierownik przekazuje do archiwum Urzędu Gminy. Ustalił 
zakończeni czynności likwidacyjnej na 31 maj a2018 roku. Do dnia likwidacji jednostka prowadzi 
działalność i realizuje zadania zgodnie z obowiązującym Statutem. 
Powołała Komisję inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej 
w składzie: Edward Musiał  – przewodniczący, Danuta Roszko - członek, Zofia Madajczyk – 
członek. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
Obecnie jest to Referat Oświaty, który znajduje się na I piętrze Urzędu, i tam ze wszystkim 
sprawami związanymi z oświatą należy się kierować. Został on przeniesiony dla usprawnienia 
funkcjonowania w związku z tym przeniesieniem Gmina Waganiec będzie odnotowywała, co 
miesięczne wymierne korzyści finansowe oraz organizacyjne.  
Ponadto przekazał informację, że w związku z otrzymana dotacją na budowę Domu Dziennego 
Pobytu Seniora z budynku „po Koziołku” zostało wyprowadzone archiwum i zostało ono 
przeniesione właśnie do budynku Urzędu tam gdzie Centrum Usług Wspólnych miało swoją 
siedzibę. Poszło to sprawnie, należy doposażyć archiwum o odpowiednie kurtyny zabezpieczające 
przed dostaniem się osób trzecich. 
 
    Zarządzenie nr 33.2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na 
„Najładniejszą posesję 2018 roku” na terenie Gminy Waganiec. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
 
     Zarządzenie nr 34.2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszą posesję 2018 roku” na terenie Gminy Waganiec. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 
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    Zarządzenie nr 35.2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Waganiec. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018r. 
 
   Zarządzenie nr 36.2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie: Zmiany załącznika nr 1 do 
Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wagańcu. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
    Zarządzenie nr 37.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. sprawie: powołania komisji dysponującej 
środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
     Zarządzenie nr 38.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji dysponującej 
przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych na terenie gminy Waganiec. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
    Zarządzenie nr 39.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: Zmiany załącznika nr 1 oraz 
załącznika nr 2 do Zarządzenia 35.2018 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. 
 
Następnie Wójt przedstawił sprawozdania z poszczególnych referatów tut. Urzędu: 

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska za okres międzysesyjny. 
Po wcześniejszym naborze wniosków (marzec 2018 r.) o oszacowanie wysokości i zakresu szkód 
spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, wystąpiono w dniu 04 kwietnia 2018 r, do 
Wojewody o powołanie komisji do szacowania przedmiotowych strat. 
Po powołaniu komisji przeprowadzono szacowanie szkód spowodowanych ujemnymi skutkami 
przezimowania w 14 szt. gospodarstw i protokoły przekazano w formie elektronicznej do Urzędu 
Wojewódzkiego w celu ich weryfikacji 
W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wystąpienia  
w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r. suszy rolniczej wśród 
upraw: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych - 
powiadomiono rolników o możliwości składania wniosków, które stanowić będą podstawę 
wystąpienia do Wojewody o powołanie komisji do szacowania szkód. 
Dokonano naboru wniosków w organizowanym konkursie „Najładniejszą posesję 2018”-wpłynęło 
10 szt. wniosków. 
Naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2017 i przekazano na konto 
Urzędu Marszałkowskiego - w kwocie ogólnej 26 372 zł, w tym: za wprowadzanie gazu do 
powietrza (kotłownie, pojazdy) - 1 066 zł, pobór wód podziemnych - 20 685 zł, odprowadzanie 
ścieków oraz wód opadowych - 4 621 zł.  
Przekazano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni  
w Toruniu raty kwartalne opłat stałych za I kwartał 2018 r. wynikające z wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i zrzutu ścieków / (wód popłucznych) przez: stację 
uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie - w kwocie 1 229,25 zł, ujęcie wody w Arianach -  
w kwocie 695,25 zł. 
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Przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu 
wykazy zawierające informacje za I kwartał 2018 r. dotyczące: ilości pobranej wody podziemnej 
przez Stację uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie, ilości wprowadzonych ścieków przez Stację 
uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie (wód opadowych), ilości pobranej wody podziemnej  
i zrzutu ścieków przez ujęcie w Arianach - przekazano wykazy zerowe (brak eksploatacji). 
Dokonano naboru wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie wymiany pieców zasilanych 
paliwami stałymi w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 r., wpłynęło 37 wniosków. 
Zaproszono wnioskodawców na spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące realizacji 
projektu EKOpiec 2018, na którym zapoznano z listą złożonych wniosków spełniających 
wymagania formalne, przedstawiono zasady wyboru dostawców/wykonawców oraz 
przeprowadzono losowanie beneficjentów końcowych, którym zostanie udzielona dotacja (10 szt.) 
wraz z grupą rezerwową (5 szt.). Ale już wie, że niektórzy beneficjenci zrezygnowali po 
zapoznaniu się z warunkami, regulaminem, dlatego też na ich miejsce wchodzą kolejni z listy. 
 

Z zakresu gospodarki komunalnej, w dniu 08.05.2018 r. podpisano aneks do umowy najmu 
lokali mieszkalnych w miejscowości, Brudnowo 15 A, lokal nr 2 i nr 4 ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Rolnik w Steklinie. 
W dniu 09.05.2018 r. podpisano umowę na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy 
Waganiec z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie ( rozbudowa istniejących ciągów 
oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych EOŚ, w tym ustawienie i podłączenie 
łącznie 19 punktów oświetleniowych do sieci oświetleniowej wraz z niezbędnych oprzyrządowaniem 
i infrastrukturą oraz wykonanie 3 projektów sieci oświetleniowej).   
 

Z zakresu pracy stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi, zawarto, 11 umów  
z odbiorcami indywidualnymi o dostarczenie wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia, 3 umowy  
z odbiorcą indywidualnym o odprowadzenie ścieków.  
Wystosowano, 16 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu zaległości za wodę i ścieki, 11 
wezwań do złożenia/zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. I umorzono z Urzędu zaległości z tytułu czynszu najmu lokalnego mieszkalnego  
z powodu zgonu najemcy, tom jest lokal po byłej szkole w Wólnem, tam zmarł lokator i zaległości  
z urzędu zostały umorzone była to kwota ok. 200 zł.  
Energetyka, zgłoszono do Energa Oświetlenie Sp. z  o.o. 11 awarii oświetlenia drogowego, które 
zostały usunięte. 
 

Z pracy referatu zamówień publicznych w okresie międzysesyjnym były prowadzone 
intensywnie działania z Urzędu, ale niestety wszystkie te działania zakończyły się fiaskiem, 
ponieważ gdyby było to w innym okresie nie w przedwyborczym, i inne samorządy by nie 
realizowały tyle dróg ile realizują w tym roku, to podejrzewa, że w tym roku gmina Waganiec 
byłaby bogatsza o kolejne drogi, kolejne ścieżki rowerowe.  

Rozpisano pięć przetargów, niestety, albo nie było oferenta, albo kwota zaoferowana była  
o wiele przekraczająca budżet gminy. 
Następnie przedstawił te postępowania: o udzielenie zamówień publicznych: „Rozbudowa dróg 
polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” -  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższa kwotę 
kosztorysową w związku, z czym postępowanie unieważniono. Trwają przygotowania mające na 
celu ogłoszenie kolejnego przetargu nieograniczonego. 
„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie 
gminy Waganiec” - w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w związku, z czym 
postępowanie unieważniono. 
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„Przebudowa drogi gminnej 160528C Waganiec - Wolne” ” - to jest ta droga od przejazdu 
kolejowego koło DINO do skrzyżowania w Plebance, w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 
jedna oferta, która znacznie przewyższa kwotę kosztorysową w związku, z czym postępowanie 
unieważniono. 
„Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu” - 20 czerwca 
nastąpi otwarcie ofert. 
Ponadto złożony wniosek o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie 
ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 3.4 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych został zatwierdzony do realizacji przez 
Urząd Marszałkowski w Toruniu, czeka się na dalsze ustalenia, ponieważ też nie wiadomo 
dokładnie, jakie będą warunki ostateczne realizacji tego projektu. 
Jak wszyscy widzą to, jeżeli chodzi o zakres drogowy, infrastrukturalny o budowę ścieżek 
rowerowych to, o czym było mówione, to nie są puste słowa, składane są te wnioski, ale jest teraz 
taki nieciekawy okres, że niestety nie stać gminy na budowanie kilkaset metrów za kilka set tysięcy 
złotych. W jednym z przetargów kilometr ścieżki rowerowej był o wiele droższy niż wybudowanie  
1 km drogi. Także siłą rzeczy musieli odstąpić od realizacji przetargu, ale nadal są składane wnioski, 
może ten stan rzeczy się zmieni i poprawi. 
 
 Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności zarejestrowano 12 urodzeń,  
5 małżeństw i 10 zgonów oraz 11 zameldowań na pobyt stały. 
 

Z pracy kadr w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. 
został zawarty aneks do umowy o skierowanie do odbycia stażu 4 os. bezrobotnych, który został 
przedłużony z 20.06.2018 r. do 20.07.2018 r. 
Praca dozorowana, nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec 
w okresie od 28.03.2018 r. do 15.06.2018 r. wykonywały 4 osoby były to prace porządkowe na 
terenie Gminy Waganiec, łącznie odpracowano 140 godzin. 
 
Promocja zdrowia, w dniu 11.06.2018 r. odbyły się badania mammograficzne, w dniu 20.06.2018 r. 
odbędą się również badania mammograficzne oraz bezpłatnymi badaniami mammograficznymi 
objęte są panie od 50 do 69 roku życia. 
 

Z działalności referatu podatkowego, wpłynął wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów, który 
został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 27,00 zł, wniosek o umorzenie podatku, który został 
rozpatrzony negatywnie oraz wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, który został 
rozpatrzony pozytywnie. 
Wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej, które są w trakcie rozpatrywania. 

 
Z pracy referatu budownictwa i dróg, wydano, 21 zaświadczeń o braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 7 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 8 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie 
warunków zabudowy, 2 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4 decyzje 
zatwierdzającą podział nieruchomości, 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału 
nieruchomości, 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości. 
Wszczęto, 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, postępowanie  
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 postępowania  
w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dnia 06.06.2018 r., 
zamieszczono w Gazecie Pomorskiej, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Waganiec, tablicach 
sołeckich i tablicy Urzędu Gminy – obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec  
i Prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu. 
Drogownictwo wydano, 5 zgodę na ułożenie kabla energetycznego w drodze gminnej (warunki 
techniczne), 2 decyzje o zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, 2 decyzje o zezwoleniu na 
umieszczenie w pasie drogowy urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową, 1 warunki 
techniczne na budowę zjazdu indywidualnego. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  - dodatkowo przekazał informację, o wypadku, jaki miał miejsce na terenie 
gminy Waganiec w m. Konstatntynowo, uczestniczył w konferencji prasowej razem z Panem 
Wojewodą, całym sztabem kryzysowym powołanym na tą okoliczność, uczestniczyło w tym 
posiedzeniu wiele osób min. Starosta i Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego, jak wcześniej 
wspomniał Pan Wojewoda, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Straży 
Pożarnej, Komendant Powiatowej Policji w Aleksandrowie i w Toruniu.  
Przy tej okazji podziękowała Straży Pożarnej ze Zbrachlinie, ponieważ jako pierwsza dojechała na 
miejsce zdarzenia. Wyjeżdżając do pracy dostał SMS, który go powiadomił o tym, że  
w m. Konstantynowo doszło do wypadku z udziałem autobusu szkolnego, oczywiście zdenerwował 
się bardzo, bo myślał, że to autobus gminny, na szczęście jak dojechał w tym czasie dojechała 
również straż ze Zbrachlina była to godz. 7.30, niestety okazało się, że 2 osoby zginęły na miejscu, 
były to Panie w wieku ok. 60 i 65 lat, wielu było poszkodowanych, były to starsze osoby w wieku 60 
– 90 lat były one hospitalizowane śmigłowcami. Praktycznie był cały dzień na tym wypadku, jako 
gmina zorganizowana były woda dla poszkodowanych i służb obsługujących, dodatkowo udostępnił 
busy do przewożenia rzeczy osobistych tych poszkodowanych w asyście policji i przewiezione do 
depozytu dodatkowo zorganizowany został posiłek do oddziałów ratunkowych Straży Pożarnej  
i Policji, ponieważ pracowali oni od rana przez kilka godzin. Ogromne podziękowania dla 
pracowników dla straży, policji od Pana Wojewody i od niego za przeprowadzoną akcję. 
 

Przy tej okazji wspomniał, że również gmina posiada autobus szkolny, i powinien on służyć 
do dowozu dzieci do szkoły, często jest tak, ale nie powinno tak być, ponieważ nieraz ktoś wsiądzie 
na przystanku, wysiądzie nie na przystanku, pojedzie gdzieś na wniosek dyrektorów, przewozi 
Mimozę i Orkiestrę Dętą. Przypomniał też zdarzenie w Zakrzewie, gdzie samochód gminny uległ 
tragicznemu wypadkowi zginęło kilka osób. 

I dlatego teraz już podjął decyzje definitywną, że autobusu szkolnego nie będzie wypożyczał 
nikomu ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i uniknięciu problemów z tym związanych. 
Zwrócił się do obecnych, aby nie brali tego tak jakby chciał komuś zrobić na złość, dyrektorzy maja 
swój budżet, był na tej całej akcji ratunkowej, jak jest dobrze to jest dobrze, ale jak jest wypadek, to 
czy kierowca czasem nie zawinił, potem, czy firma, która robi przegląd nie zawiniła, a skąd były 
kupowane części, opony, czy z Internetu, czy chińskie, czy przewoźnik miał wszystkie uprawnienia, 
czy tarczki się zgadzały? Na szczęście po wstępnych ustaleniach wszystko było dobrze, ale jak nie to 
szukani są winni i tu nie ma tłumaczenia wówczas Wójt jest za wszystko odpowiedzialny. 
W gminie Waganiec jest tylko jeden kierowca autobusy, wcześniej był też Pan Zrąbkowski, złożył 
wypowiedzenie, teraz kierowcą autobusu jest Pan Rafiński. Jednak tu trzyma kciuki za Pana 
Rafińskiego, bo czeka już na zasłużoną emeryturę tym bardziej, że żyje się w takich czasach, że 
emerytura będzie wyższa niż pensja, która dostaje w Urzędzie Gminy.  Rozumie Pana Rafińskiego, 
jest bardzo zadowolony z jego pracy z wykonywanych obowiązków dba o autobus jak mało kto,  
a wszelkie uszkodzenia, czy też zużycie opon zaraz dzwoni do niego osobiście, ale kiedy się zdarzy 
tak, że Pan Leszek odejdzie na zasłużoną emeryturę, czego mu serdecznie życzy. 
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To w zastępstwie osobę z kategorią na autobusy za te 2.000 zł, się nie znajdzie, już są inne czasy i tu 
ukłon dla Pana Leszka, że za takie pieniądze pracuje.  I tu będzie dylemat, czy zatrudniać kierowcę 
autobusu i utrzymywać ten autobus, czy podpisać umowę z firmą Naftex?  
I wszelkiego rodzaju naprawy, awarie, utrzymanie pracowników, wówczas wszystkie 
odpowiedzialności spoczywają na firmie wynajętej. Ogromnym atutem gminnego autobusu jest to, 
że ten autobus nie miał jeszcze generalnego remontu silnika, jeżeli gmina by chciała go sprzedać. 
Dla przykładu w gminie Lubanie autokar miał już dwa remonty silnika, jednak jest tu zasługa 
kierowcy, który dba o to wszystko. 
Dlatego już wspomniał o tym temacie, żeby nie było zdziwienia, jednak to będzie decyzja Rady 
Gminy i tu wspólna, do rozważenia, co dalej.  
Poinformował, że będzie się zastanawiał nad tym, czy nie wynająć w następnym roku szkolnym 
autobusu szkolnego do przewozu dzieci z terenu gminy Waganiec.  
      
Wójt Gminy P. Kosik  – na zakończenie poinformował również, że zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) gmina 
przygotowuje Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej  
i demograficznej. 
Art. 16 a ust. 4 przywołanej wyżej ustawy stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego przedstawia, co roku do 30 kwietnia Radzie Gminy Ocenę zasobów pomocy 
społecznej. Ocena wraz z rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 
Z powodu tego, że w miesiącu kwietniu 2018 r. nie była planowana sesja Radni Gminy Waganiec 
przed 30.04.2018 r., to Wysoka Rada otrzymała osobiście z GOPS Waganiec tą Ocenę zasobów 
pomocy społecznej gminy Waganiec za 2017 r. wraz z rekomendacją. Każdy indywidualnie 
potwierdził odbiór podpisem. Wobec czego został wypełniony obowiązek ustawowy w powyższej 
kwestii. 
Następnie podziękował za wysłuchanie. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 
 
Sołtys Sołectwa Bertowo – zwrócił się z zapytaniem, kiedy można składać wnioski do „Domu 
Dziennego Pobytu” w Wagańcu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w dalszej kolejności porządku obrad są 
dość ważne punkty do rozpatrzenia przez Wysoką Radę, dlatego też zwrócił się do sołtysa, aby to 
zapytanie zgłosił w Interpelacjach i wolnych wnioskach.  
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
   
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął ten punkt 
porządku obrad. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok –  
Przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 2 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba nieobecnych  
3 radnych (radni: Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni) w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 12 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXIV/286/2108 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok - stanowi ona załącznik Nr 3 do 

protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” 
przyjęciem uchwały było 12 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2018-2026. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-
2026, przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Waganiec na lata 2018-2026. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba nieobecnych  
3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  
w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 12 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXIV/287/2108 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026 – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” 
przyjęciem uchwały było 12 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.  
Poprosił Panią Skarbnik Danutę Roszko o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy 
po stronie dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 
 
Skarbnik Gminy D.Roszko – przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie 
dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 
Dochody 
Zwiększono o  26.700,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Województwa Kujawsko-
Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. W budżecie przyjęto kwotę 
na poziomie roku ubiegłego, a na podstawie umowy podpisanej 24 maja 2018 r. określono kwotę 
wyższą.  
 
 Zwiększono o 6.500,00 zł wpływy z tytułu czynszu dzierżawy lokali komunalnych. 
 

Wprowadzono do budżetu kwotę 2.813,00 zł otrzymaną, jako darowiznę na pokrycie kosztów 
organizacji XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych. 

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 5.000,00 zł, zwiększono 
natomiast o 630,00 zł kwoty z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań. Zmniejszono o 930,00 zł 
wpływy planowane do pozyskania przez Centrum Usług Wspólnych.  
 
 Wprowadzono do budżetu kwotę 29.400,00 zł, jako środki otrzymane z Ministerstwa 
Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym tzw. Funduszu Sprawiedliwości. 
Wnioskiem objęto doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP  
z terenu gminy Waganiec.  
 
 Uaktualniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych 
dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.010,00 zł oraz 
zwiększając o 7.207,00  zł.  Zmniejszono o 2.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu 
pozostałych odsetek.  
 
 Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty przekazywane przez sąsiednie gminy z tytułu pokrycia 
kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie 
gminy Waganiec oraz o 5,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Centrum Usług Wspólnych.  
 Zaplanowano kwotę 18.500,00 zł jako zwrot pozostałych 20 % wydatków poniesionych na 
realizację przez Gimnazjum w Zbrachlinie Programu Erasmus+.  
 
 W dniu 25 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Dzienny 
Dom Pobytu w Wagańcu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
Na podstawie umowy wprowadzono do budżetu dofinansowanie zadania w roku bieżącym  
w wysokości 557.646,00 zł.  
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 Na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w dniu  
8 maja 2018 r. wprowadzono do budżetu gminy kwotę 25.732,56 zł, jako dotację na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Waganiec”. Wprowadzono również kwotę 11.028,24 zł, jako 30 % udział 
mieszkańców uczestniczących w tym przedsięwzięciu.  
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił również 
promesy na dotację w wysokości 20.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł 
ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec”. 
 W związku z rezygnacją z wymiany opraw drogowych na energooszczędne wycofano  
z budżetu kwotę 1.700,00 planowaną do pozyskania ze środków unijnych.  
  
Wydatki  
 Zmniejszono o 11.500,00 z środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego 
funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i gminnej sieci wodociągowej. Zmieniono przeznaczenie 
kwoty 200,00 zł 
 

Zmieniono nazwę zadania realizowanego przy częściowym finansowaniu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Z dotychczasowej „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową 
tłuczniową na drodze gminnej 160538C” zmieniono na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 
0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2”.  
 Zwiększono o 8.965,19 zł środki na zakup materiałów do remontu dróg gminnych 
(zrealizowano wnioski kilku sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego).   
 
 Zwiększono o 3.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego 
funkcjonowania obiektów w Ariany 26 oraz 2.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej 
zużywanej w pomieszczeniach komunalnych w Niszczewach. Zmniejszono natomiast o 1.480,00 zł 
kwoty na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych  
w Wagańcu i Niszczewach. Również zmniejszono o 21.700,00 zł środki na opłacenie kosztów usług 
w obiektach w Arianach, Wagańcu i Plebance.  
 Zmniejszono o 5.000,00 zł środki planowane na opracowanie operatów szacunkowych 
koniecznych przy ustalaniu opłaty adiacenckiej.  
 Zmniejszono o 5.350,00 zł środki ujęte, jako odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami  
z tytułu nie złożenia przez gminę oferty umowy najmu lokalu. 
 
 Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy.    
 
 Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych 
zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na łączną kwotę 103.784,00 zł.    
  

Otrzymane w ramach darowizn 2.813,00 zł przeznaczono na wsparcie XIV Waganieckiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych. 

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.500,00 zł oraz zwiększono o 3.000,00 zł plan 
finansowy Urzędu Gminy. 

Zaplanowano kwotę 4.700,00 zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz  
z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do 31 maja 2018 r. w Centrum Usług Wspólnych  
w związku z likwidacją jednostki.  

W ramach środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, 
dowodów osobistych i ewidencji ludności zmieniono przeznaczenie 340,00 zł.  
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W związku z likwidacją z dniem 31 maja 2018 r. Centrum Usług Wspólnych część nie 
zrealizowanego planu finansowego m.in. w zakresie zatrudnienia dotychczasowych pracowników 
wraz z pochodnymi została dopisana do planu Urzędu Gminy, łącznie 128.885,00 zł.  

Zmniejszono o 4.800,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,  
w związku  z przeniesieniem pracownika gospodarczego do dowozu uczniów do szkół.  

Na skutek złożonego przez sołectwo Sierzchowo wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego 
zwiększono o 1.805,78 zł kwoty przeznaczone na organizację imprez promujących gminę Waganiec.  
 Na realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego 
jednostek OSP z terenu gminy Waganiec” przeznaczono kwotę 29.697,00 zł.    
 
 W dniach 5, 12 i 16 kwietnia 2018 r. Prezesi jednostek OSP złożyli wnioski o udzielenie 
dotacji stanowiącej dofinansowanie zakupu sprzętu. Zadanie będzie realizowane przez Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa 
kujawsko-pomorskiego przy 85 % udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Zaplanowano dotację w kwocie 2.550,00 zł.  
 Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Plebance z dnia 22 maja 2018 r. zwiększając środki 
dla Jednostki o 1.200,00 zł.  
  W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynęły wnioski o zwiększenie środków na opłacenie kosztów 
energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach remizy OSP w Plebance  (2.000,00 zł) i we 
Włoszycy (4.000, 00 zł).  
 Przewidziano dodatkową kwotę 30.380,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do 
realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy 
Waganiec”. Należy opracować projekty budowlane oraz studium wykonalności.  
 Zwiększono o 18.927,78 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego 
obejmującego rozbudowę remizy OSP w Zbrachlinie (wniosek sołectwa Zbrachlin z dnia 1 czerwca 
2018 r. w ramach środków Funduszu Sołeckiego). Na realizację powyższego zadania 
przemieszczono dodatkowe 11.070,22 zł (z dotychczasowego zadania pn. „Remont świetlicy 
wiejskiej w Zbrachlinie”).  
 Na realizację zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Plebance” przeznaczono dodatkowe  
10.000,00 zł. Zwiększono również oraz 3.000,00 zł kwoty na „Zakup samochodu dla OSP 
Sierzchowo” (przesunięto ze środków przewidzianych na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
w Sierzchowie).  
 
 Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 5 czerwca 2018 r. 
zmieniono przeznaczenie kwoty 400,00 zł, przeznaczając na opłacenie zajęć dydaktycznych w 
ramach doradztwa zawodowego.   
 Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 7 czerwca 2018 r. 
przemieszczając kwotę 600,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. 

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 6 czerwca 2018 r. 
dokonano przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 
2.000,00 zł oraz przeznaczono dodatkową kwotę 3.800,00 zł. Poczynione zmiany pozwolą na 
wyremontowanie sali gimnastycznej.  

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w wysokości  3.650,00 zł w ramach kwot 
przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy do przedszkoli 
znajdujących się na terenie innych gmin.  
 Kwoty zaplanowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 
emerytowanych nauczycieli (a jest to kwota 40.200,00 zł) przypisano do planu finansowego 
poszczególnych placówek oświatowych.  
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 Zaplanowano kwotę 2.300,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz  
z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół (w związku  
z likwidacją dotychczasowego pracodawcy tj. Centrum Usług Wspólnych).  
 Zwiększono o 6.240,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika 
dowożącego uczniów do szkół. 
 

W związku z likwidacją jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych część 
niezrealizowanego planu finansowego m.in. w zakresie dowozu uczniów do szkół, opłat za pobyt 
dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin, doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
funduszu zdrowotnego, nagród, pomocy materialnej dla uczniów powiększyła plan finansowy 
Urzędu Gminy na łączną kwotę 306.773,00 zł.  

 
Zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa terenu 

przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie” wycofując 15.000,00 zł.  
W związku z dokonaną w dniu dzisiejszym zmianą Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy 
paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.380,00 zł. 
 
 Ujęto w budżecie kwotę 585.246,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzienny 
Dom Pobytu w Wagańcu”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 w partnerstwie z firmą 
Pana Grzegorza Grześkiewicza z Bydgoszczy.  
 

Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Waganiec” zaplanowano kwotę 36.760,80 zł.  

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na 
terenie Gminy Waganiec” w ramach Programu EKOpiec 2018 przeznaczono 40.000,00 zł.   
 Zmniejszono o 18.930,00 zł kwoty przewidziane na budowę oświetlenia drogowego.  
 Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy 
energooszczędne” wycofując 2.000,00 zł.  
 W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynęły wnioski sołectwa Szpitalka, Wólne, Stary Zbrachlin  
i Nowy Zbrachlin o zmianę przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączną kwotę 
8.965,19 zł przesunięto z zakupu i montażu lamp oświetlenia drogowego do pozycji obejmującej 
zakup materiałów do remontu dróg gminnych.  
 Zwiększono o 1.200,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.  
 Zmniejszono o 18.500,00 zł środki na zakup materiałów, urządzeń do Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków oraz materiałów pozwalających na sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.  
 
 Zwiększono o 15.000,00 zł środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Niszczewach oraz 
2.000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy we Włoszycy.  

Zmniejszono natomiast o 30.000,00 zł środki planowane na sfinansowanie remontu świetlicy 
wiejskiej w Zbrachlinie, przemieszczając jak już wspominałam do poz. Rozbudowa remizy OSP  
w Zbrachlinie.  

Z kwoty przewidzianej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sierzchowie  
3.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu dla Jednostki, pozostałe 2.000,00 zł pozostawiono  
z przeznaczeniem na zakup opału.  

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek sołectwa Sierzchowo zmniejszający środki na 
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej o kwotę 1.805,78 zł.  
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 Przeznaczono dodatkowe 800,00 zł na realizację zadania dot. budowy boisk 
wielofunkcyjnych.  
 Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł, jako zwiększenie dotychczasowych środków 
przeznaczonych na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na kompleksie boisk 
Orlik i w budynku socjalnym w Zbrachlinie, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na zakup niezbędnych 
materiałów, zmniejszono natomiast o 3.800,00 zł środki na zakup usług.  
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Pani Skarbnik za przedstawione uzasadnienie 
zmiany do budżetu gminy Waganiec na 2018 r., o które wnosi Wójt Gminy po stronie dochodów  
i wydatków. 
Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję, poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Smykowską i przedstawienie 
opinii komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji P. Smykowska – poinformowała, że komisja budżetu zebrała się w dniu 
18 czerwca br. w pełnym składzie, na tej komisji przedstawiono im omawiane zmiany budżecie  
i komisja przyjęła je bez żadnych uwag. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował za zabranie głosu Wiceprzewodniczącej Rady 
Gminy i otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że pozwoli sobie zadać pytanie – Pan Zbigniew 
Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny z tego, co pamięta to ok. 100 mln zł 
przekazał na jednostki OSP.  
Czy dobrze rozumie, że ta kwota została rozdysponowana na wszystkie jednostki, czy tak?   
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tak została rozdysponowana na wszystkie jednostki, tylko 
nie 100 mln. 
 
Skarbnik Gminy D.Roszko – poinformowała, że była to kwota ok. 29.400 zł. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że tak, bo to była pula, która na obszarze Polski 
został rozdzielona. 
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że Prezesi OSP się spotkali i to była wspólnie podjęta 
decyzja. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, że jest tu jego jedna uwaga z tej racji, że  
w różnych spotkaniach uczestniczy i akurat wie, że w niektórych gminach zdecydowano, aby te 
środki przeznaczyć tylko na jedną jednostkę, a mianowicie na tą jednostkę, która jest  
w Krajowym Systemie. Jak słyszeli wszyscy, to są na terenie gminy cztery jednostki w dniu 
wczorajszym był wypadek i z tych czterech jednostek, kto uczestniczył? 
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że ta jednostka, która może, czyli Zbrachlin. 
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Przewodniczący Rady J.Różański – stwierdził, czyli ta jednostka powinna być świetnie 
wyposażona i myśli, że jakby w pierwszej kolejności powinna być wyposażona, gdyż jest  
w Krajowym Systemie, bo nieraz tak jest, jak z innymi wójtami rozmawiał, że kupują sprzęt  
i ten sprzęt leży w jednostkach przykryty folią, kocami i gromadzi się na tym sprzęcie kurz. 
 
Następnie otworzył dyskusję do przedstawionego projektu uchwały i udzielił głosu radnym. 
Radni nie podjęli dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji, przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. w wersji przedłożonej. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 
nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni) w głosowaniu 
jawnym przy: 
Głosy „za” – 11 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 1 (Przewodniczący Rady Jarosław Różański) 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec w sprawie zmian  
w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” 
przyjęciem zmian, o które wnioskuje Wójt było 11 radnych, głosów „przeciw” nie było głosów  
1 osoba „wstrzymujących się” od głosowania, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową 
uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Wójt Gminy P. Kosik – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady, iż skoro taka Pana 
Przewodniczącego funkcja odpowiedzialna to, co w zmianach budżetowych się nie podobało, że się 
„wstrzymał” od głosu?  
Rozumie, że nie musi odpowiadać Przewodniczący Rady na to pytanie. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, że dlaczego Wójt uważa, że 
wszyscy mają zawsze „za” podnosić rękę” 
Czegoś tu nie rozumie. 
 
Wójt Gminy P. Kosik – ponieważ statystyki pokazują, że w większości głosowań jest 
Przewodniczący zawsze „wstrzymujący się” od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że przeliczy i pokaże Wójtowi, że się głęboko 
myli, a zresztą ma takie prawo. 
 
Wójt Gminy P. Kosik – przyznał, że ma takie prawo. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził to, dlaczego ta dyskusja? 
Udowodni Wójtowi, że opowiada Wójt różne rzeczy, opowieści dziwnej treści. 
 
Wójt Gminy P. Kosik – przypomniał, że były głosowania, że Przewodniczący Rady w ogóle nie 
podnosił ręki. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusje i punkt porządku obrad i przeszedł do 
następnego punktu. 
 
Ad.10 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu 
współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2017 rok i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 8 do 

protokołu. 
 
Otworzył dyskusję do procedowanej uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 
nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni) w głosowaniu 
jawnym przy: 
Głosy „za” – 12 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Waganiec w sprawie przyjęcia informacji 
o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” 
przyjęciem uchwały było 12 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad.11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2017 rok.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej na terenie Gminy Waganiec za 2017 rok.  
 
Przedstawił projekt uchwały i poinformował, że nastąpiła omułka pisarska do projektu uchwały  
w materiałach radni otrzymali przyjęcie informacji „za 2018 rok”, a powinno być „za 2017 rok” – 
projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
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Powitał obecnego na obradach Pana Krzysztofa Malinowskiego Komendanta Gminnego OSP  
w Wagańcu poinformował, że radni sprawozdanie otrzymali, jeżeli Pan Komendant chciałby zabrać 
głoś to udziela głosu. 
 
Komendanta K.Malinowski – przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony ppoż. 
na terenie gminy Waganiec za rok 2017 – stanowi ono załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 
nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni) w głosowaniu 
jawnym przy: 
Głosy „za” – 12 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
- podjęła uchwałę Nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Waganiec w sprawie przyjęcia informacji 
o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
Waganiec za 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” 
przyjęciem uchwały było 12 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, 
stwierdził, że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej i podziękował 
Panu Komendantowi za przybycie i udział w sesji. 
 
Ad.12 
Informacja o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
o działalności Gminnego Klubu Sportowego ”Sadownik - Waganiec” za 2017 r., powitał obecnego 
na obradach Pana Jacka Zawidzkiego Prezesa GKS „Sadownik- Waganiec” i poprosił o zabranie 
głosu. 
 
Prezes J. Zawidzki – przedstawił informację z działalności GKS „Sadownik – Waganiec” - stanowi 

ona załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za przedstawioną informację i otworzył dyskusję. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt porządku 
obrad oraz podziękował Panu Prezesowi za przybycie i udział w obradach. 
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Ad.13 
Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2017 r.  
Powitał Panią Ewelinę Oźmina Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu i wspomniał, 
że do informacji Pani Kierownik załączyła również informację z działalności Klubu Seniora 
„Mimoza” w Wagańcu, poprosił o zabranie głosu.  
 
Kierownik Biblioteki E. O źmina - przedstawiła informację o działalności Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wagańcu za 2017 r. – stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Otworzył dyskusje do przedmiotowego tematu. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji podziękował Pani Kierownik 
za przybycie i udział w obradach i zamknął ten punkt porządku obrad.  
 
Ad.14 
Informacja z pracy Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu w 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
z pracy Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu w 2017 r.  
Powitał obecną Panią Żannę Kaniuka Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu  
i poinformował, że radni przedmiotową informację otrzymali w materiałach przesłanych na sesję, to 
sprawozdanie jest dosyć obszerne, dlatego też zaproponował, jeżeli ze strony radnych będą pytania 
do Pani Kierownik, to w tej formie proponuje przeanalizowanie tej informacji i otworzył dyskusję. 
 
Informacja z pracy Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu w 2017 r. – stanowi załącznik Nr 14 do 

protokołu. 
 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i podziękował Pani Kierownik za przybycie 
i udział w obradach.   
 
Ad.15 
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2017 r., jest to również dość 
obszerna informacja bardzo szczegółowa.  
Powitał, Panią Elżbietę Rolirad Kierownika GOPS w Wagańcu i poinformował, że przedmiotową 
informację radni otrzymali w materiałach przesłanych na sesję i mieli czas na zapoznanie się z nią, 
dlatego też otwiera dyskusję, jest obecna Pani Kierownik można zadawać pytania. 
 
Otworzył dyskusję. 
 
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2017 r. – stanowi 

załącznik Nr 15 do protokołu. 
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Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji podziękował Pani Kierownik 
za przybycie i udział w obradach oraz zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
Ad.16 
Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Waganiec za 2017 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Waganiec za 2017 rok.                                   
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Waganiec za 2017 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec za 
2017 rok, jest to też obszerna informacja, jeżeli będą pytania ze strony radnych to poprosi Panią 
Martę Ziółkowską Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przybycie 
na obrady.                                   
 
Informacja o Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Waganiec za 2017 rok i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Waganiec za 2017 rok – stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Otworzył dyskusję.  
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej informacji 
zamknął ten punkt porządku obrad. 
 
Ad. 17  
Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący informacji z pracy Rady Gminy 
Waganiec VII kadencji za 2017 r.  
Poinformował, że przy zawiadomieniu o sesji wraz z materiałami radni otrzymali przedmiotową 
informację, wspomniał również, że protokoły z obrad Rady Gminy, wnioski radnych, protokoły 
komisji stałych Rady Gminy są umieszczane i dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Waganiec w BIP. 
 
Informacja z pracy Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2017 r. - stanowi załącznik Nr 17 do 

protokołu. 
 
Otworzył dyskusję dotyczącą informacji z pracy Rady Gminy za 2017 r. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusje. 
 
Ad. 18 
Informacja z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2017 r. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  
z pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec VII kadencji za 2017 r. 
Poinformował, że poprosił o zabranie głosu przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w 
związku z tym, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest nieobecny, dlatego też poprosił  
o zabranie głosu Wiceprzewodniczącą Komisji Panią Agnieszkę Łopatowską. 
 
Zastępca Przewodniczącego A.Łopatowska – poinformowała, że radni w materiałach otrzymali 
sprawozdanie z pracy komisji, dlatego też w skrócie przedstawi sprawozdanie z pracy komisji za 
2017 r.   

 
W roku 2017 komisja odbyła 13 protokołowanych posiedzeń, w tym 4 posiedzenia stałych 

komisji Rady Gminy Waganiec, na których pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy komisji na 
2017 r. 
Na wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy pracowano nad projektami uchwał 
kierowanymi pod obrady Rady Gminy w 2017 roku. 
Komisja rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec  
za 2016 rok i przygotowała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok  
i o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 r.  
W okresie sprawozdawczym opiniowano inwestycje na terenie Gminy Waganiec, dokonano 
przeglądu stanu mienia komunalnego Gminy, przeglądu zaawansowania prac remontowych  
w obiektach gminnych jak i dokonano wizji lokalnej remontowanych dróg gminnych.   
Opiniowano również opłaty i stawki podatkowe oraz projekt budżetu gminy Waganiec na  
2018 r. i jego autopoprawki. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec jednogłośnie przyjęła 
propozycje do projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 rok. 
W posiedzeniach komisji uczestniczyli również zapraszani goście: Przewodniczący Rady Gminy 
Waganiec, Wójt Gminy Waganiec, Skarbnik Gminy Waganiec. 
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Waganiec w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  
 
Informacja z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r. – stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. 
Brak dyskusji z sali. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Patrycję Smykowską. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu P.Smykowska – stwierdziła, że w 2017 roku odbyło się  
16 protokołowanych posiedzeń komisji, w tym 4 posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, tematem 
posiedzeń komisji była problematyka związana z drogami na terenie gminy Waganiec, komisja 
wyjeżdżała w teren. Dokonywała również przeglądu obiektów komunalnych na terenie gminy, 
współpracowała z Policją były wspólne spotkanie w sprawach bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Opiniowano wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  
w ramach przyznawania stypendium sportowych. Komisja opiniowała również zmiany w budżecie 
gminy Waganiec, o które wnioskował Wójt Gminy. Zapoznała się z planem zadań inwestycyjnych 
na 2018 rok jak i z informacją o formach środków pozyskiwanych na inwestycje. 
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Na wspólnych posiedzeniach zajmowała się problematyką kierowaną przez organ wykonawczy do 
Rady Gminy. 
Zgodnie z pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy wyraziła zgodę na przekazanie Samochodu 
Star, samolotu MIG i armat na rzecz Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego  
w Redczu Krukowym. 
Komisja Budżetu zapoznała się również projektem oświadczenia zawierającego stanowisko Rady 
Gminy Waganiec w zakresie opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach” i zaopiniowała pozytywnie przedstawione 
stanowisko. 
Analizowała również wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec  
o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania dla wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka i Wólne. 
Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
Informacja z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 
za 2017 r. – stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Zbigniewa Czajkowskiego. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Z. Czajkowski – poinformował, że do materiałów sesyjnych 
dołączone było sprawozdanie Komisji Oświaty z pracy za 2017 r. 
Niemniej jednak, pokrótce przedstawi, że komisja miała 12 protokołowanych posiedzeń, w tym  
3 posiedzenia wspólne stałych komisji Rady Gminy. Głównym tematem wspólnych posiedzeń było 
opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Rady Gminy.  
Komisja w I kwartale zajmowała się przyjęciem planu pracy komisji na 2017 r. i zgodnie z tym 
planem praca komisji przebiegała w ciągu roku kalendarzowego. Wszystkich punktów, jakie przyjęte 
były w planie pracy nie udało się komisji zrealizować, w 60% założenia planu pracy zostały 
zrealizowane. Najważniejsze dla komisji sprawy, to szkoły był przegląd placówek szkolnych  
i przedszkolnych, ich stan techniczny. Te posiedzenia wyjazdowe odbywały się przed wakacjami, 
następnie pod koniec wakacji komisja sprawdzała zrealizowanie zamierzeń remontowych  
w poszczególnych placówkach oświatowych. Komisja zajmowała się również opiniowaniem stawek 
podatkowych i opiniowaniem założeń do projektu budżetu na 2018 r. Wnioski, jakie spłynęły od 
poszczególnych szkół do projektu budżetu, to komisja też analizowała i swoją opinię na ten temat 
przedstawiała wymieniając najważniejsze sprawy do zrealizowania. 
W listopadzie komisjia odbyła spotkanie z przedstawicielami GKS „Sadownik – Waganiec”, 
Związku Emerytów, GOPS-u i zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez te jednostki. 
Protokoły z posiedzeń komisji są do wglądu na stronie Urzędu Gminy.  
 
Informacja z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej za 2017 r. – 
stanowi załącznik Nr 20 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusje. 
 
Brak dyskusji z sali. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który nie mógł być obecny, ale usprawiedliwiał swoją 
nieobecność, poprosił o zabranie głosu Wiceprzewodniczącą Panią Ewę Pietrus. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa E.Pietrus – poinformowała, że komisja w 2017 
pracowała na podstawie planu pracy komisji na 2017 r., w tym okresie odbyła 12 protokołowanych 
posiedzeń w tym 3 posiedzenia wspólne.  
W okresie sprawozdawczym Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska podsumowała spotkanie  
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych 
związanym z tematem budowy tuczarni w miejscowości Przypust, i przygotowała ankietę, z prośbą  
o przekazanie do sołtysów gminy Waganiec w celu zebrania informacji od mieszkańców 
dotyczących rozmieszczenia tego typu inwestycji na terenie gminy. 
Przygotowano również sprawozdanie z pracy komisji za 2016 rok. 
Komisja wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekty, które były kierowane 
pod obrady sesji Rady Gminy. 
Komisja Rolnictwa w 2017 r. analizowała również inwestycję pod nazwą „Utwardzenie istniejących 
ciągów dróg gminnych”, dlatego też wnioskowała o poszerzenie niektórych odcinków dróg na 
wnioski i skargi mieszkańców gminy.  
Komisja rolnictwa uczestniczyła w spotkani w sprawie planowanych Dożynek Powiatowo – 
Gminnych i Parafialnych „Waganiec 2017 r.”, wytypowano starostów dożynek, powołano komitet 
dożynkowy oraz zaproponowano utworzenie listy z kolejnością sołectw organizujących coroczne 
dożynki. 
Komisja analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2017 r. i również stawki  
i opłaty podatkowe na 2018 r. oraz projekt budżetu gminy Waganiec na 2018 r. wraz  
z autopoprawkami. 
W okresie sprawozdawczym rozpatrywano również pisma, wnioski i skargi mieszkańców, które były 
kierowane do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Na posiedzeniach w większości uczestniczyli wszyscy członkowie komisji, plan pracy komisja 
zrealizowała w 90%. 
 
Informacja z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 r.– stanowi załącznik Nr 21 do 

protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 
Brak dyskusji z sali. 
  
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął punkt dot. informacji 
stałych komisji Rady Gminy i na wniosek radnych zarządził 20 min. przerwę (godz. 1155) 
 
Ad. 19 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. 
oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2017 rok, udzielenie Wójtowi Gminy 
Waganiec absolutorium za 2017 rok. 
 
Radna Ewa Pietrus – po przerwie nie powróciła na obrady (nieobecność usprawiedliwiona). 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – po przerwie wznowił obrady (godz.1220) 
i otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec 
za 2017 rok, udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2017 rok: 
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a) wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2017 r. 
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 
f) wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 
g) dyskusja dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2017 r. 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2017 r.    
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2017 r. 

 
Następnie poprosił Wójta Gminy, Piotra Kosik o wystąpienie dotyczące realizacji budżetu  
gminy Waganiec w 2017 r. 
 
Wójt Gminy Piotr Kosik – przedstawił wykonanie budżetu gminy Waganiec w 2017 r. zaczynając 
od dochodów, na planowane 20.738.753,85 zł osiągnięto 20.136.448,22 zł, co stanowi 97, 1 % planu 
rocznego, z czego dochody bieżące stanowiły 97,3 %,  a majątkowe 2,7 %.  
Jeżeli chodzi o wydatki, to na planowane 24.589.226,62 zł zrealizowano 23.258.302.41 zł, co 
stanowi 94,6 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące stanowiły 75,7  %, a majątkowe  24,3%. 

 
W wyniku działalności finansowej za 2017 rok osiągnięto deficyt w kwocie 3.121.854,19 zł, przy 
planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3.850.472,77 zł. Wypracowano tym samym tak 
zwane wolne środki w kwocie 728.618,58 zł, które zostaną przeznaczone w 2018 roku na spłatę 
zaciągniętego w roku 2017 kredytu obrotowego na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu 
infrastruktury drogowej w kwocie 700.000,00 zł, a kwotę 28.618,58 zł przeznaczono na pokrycie 
planowanego w roku 2018 deficytu budżetu.  
W ramach wydatków kwotę 5.653.563,68 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. 
Wykonano: 
- przyłącza wodociągowe w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie i Michalinie,  
- sporządzono inwentaryzację kanalizacji deszczowej w Arianach, opracowano analizę efektywności 
kosztowej zadania oraz operat wodno-prawny, dokumentacje projektową i projekt prac 
geologicznych ujęcia wód podziemnych w ramach zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji 
uzdatniania wody, studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz 
monitoring z wizualizacją pracy SUW. 
 
Wiąże się to z tym, że występuje susza, w okresie letnim w związku z tym, że pompy na stacji nie 
nadążają. To jest po prostu duży pobór wody z sieci wodociągowej. Nieraz są takie momenty, że 
awaryjnie pompy same się wyłączają, ponieważ pobór jest większy niż wydajność pomp. Można to 
zauważyć w godzinach porannych do późnych popołudniowych np. godz. 500 - 600 ciśnienie jest w 
miarę normalne, natomiast już od godz. 800 - 900 i od godz. 2000 - 2100, to ciśnienie jest niestety 
niezadawalające i pobór wody w okresie nocnym jest kilkaset procent wyższy niż w okresie 
deszczowym, to wskazuje na to, że po prostu ludzie nie korzystają z bieżącej wody o godz. 2-3 do 
celów gospodarczych, tylko najprawdopodobniej służy ta woda do podlewania ogródków 
działkowych. Zdarzają się sytuacje, że mieszkańcy podlewają, ale przy Urzędzie Gminy również się 
podlewa kwiaty, ale jest to woda pobierana z beczki ze stawu i niektórzy też podlewają i są sygnały 
od mieszkańców, że jest zakaz a np. ten mieszkaniec podlewa, ale się tu okazuje, że on ma swoją 
studnię. Każdy jest osobą dorosłą i nie upilnuje każdego, ale wiele osób ze studni podlewa te kwiaty 
i ma do tego prawo. Nie wszyscy, którzy podlewają kwiaty korzystają ze studni wodociągowej.  
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W każdym razie nie przykręca kurków, ale żeby wyeliminować ten problem są plany, aby 
pobudować nową Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Ariany za blokami mieszkalnymi, tam 
są duże pokłady wody gruntowej, zgromadzone zostały odpowiednie dokumenty, dokumentacja jest 
na etapie oceny merytorycznej także mają nadzieję, że w przyszłości tej wody nie zabraknie.  
 
Następnie Pan Wójt powrócił do wykonania budżetu gminy Waganiec za 2017 rok, do realizacji 
zadań inwestycyjnych:  
- współfinansowano przebudowę drogi powiatowej nr 2613C Przypust-Waganiec PKP wraz  
z przebudową przepustu, 
- opracowano w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej projekt oraz przygotowano studium 
wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych  
i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, 
Zakrzewo i Raciążek,  
- ułożono nawierzchnię bitumiczną 2-warstwową na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi 
gminnej nr 160539C w m. Siutkowo (współfinansowane środkami pochodzącymi z wyłączeń 
gruntów z produkcji rolnej 48.500,00 zł),  
- opracowano studium wykonalności wraz z analizą zadania dotyczącego budowy ścieżek 
rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy,  
- utwardzono istniejące ciągi dróg gminnych na łącznej długości 25,14 km (trzy zakresy prac),  
- sporządzono mapy na potrzeby budowy kolejnych dróg gminnych,  
- przebudowano drogę gminną nr 160512C w m. Michalin i Wiktoryn (współfinansowanie  
z PROW 448.768,00 zł, na dzień sporządzenia sprawozdanie nie zostało jeszcze zrefundowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), 
- zakupiono nieruchomość położoną w Nowym Zbrachlinie od firmy Orange Sp. z o.o.  
w Warszawie, w celu powiększenia parkingu na autobus szkolny,  
- zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry działającej przy ZG OSP oraz urządzenia do 
gminnej oczyszczalni ścieków, 
- opracowano dokumentację projektową na potrzeby budowy placu zabaw przy Przedszkolu  
w Zbrachlinie, 
- wybudowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków,  
- wybudowano linie oświetleniowe w sołectwie Nowy Zbrachlin, Waganiec oraz Siutkowo,  
- w ramach budowy boisk wielofunkcyjnych przygotowano dokumentację projektową,  
- opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej 
Waganiec-Wólne jak również rozbudowy remizy OSP w Plebance,  
- rozpoczęto budowę wiaty magazynowej na potrzeby gospodarki komunalnej,  
- uzupełniono projekt budowlany adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego  
i Ekologicznego w Wólnem,  
- wybudowano w tzw. stanie surowym otwartym świetlicę wiejską w Brudnowie.  
 
Nakłady finansowe na zadania, których realizacja została zakończona w 2017 roku zostały przyjęte 
na majątek gminy. Majątek zwiększył się o 4.518.701,53 zł i na koniec roku ubiegłego wynosił 
43.385.850,48 zł.  
Część z powyższych zadań realizowana była w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydano w tej formie 
łącznie 289.553,83 zł. Złożono w roku bieżącym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek  
o zwrot 26,215 % poniesionych wydatków (75.906,53 zł).  
Oprócz zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego jak również z pozostałych środków 
budżetu realizowano również: 
- dostawę kruszywa wraz z kosztami wynajęcia sprzętu do wyrównania dróg (w ramach Funduszu 
Sołeckiego 822 t oraz z pozostałych środków 1721 t),  
- dostawę żużla w ilości 1467 t,  
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- utwardzono drogę w Wagańcu (do myjni), równano drogi gminne, wycinano drzewa,  
- ułożono korytka betonowe w Wójtówce, wykonano przepust drogowy w Józefowie i przykanaliki 
przy ul. Dworcowej w Wagańcu,  
- wyremontowano chodnik w Wagańcu,  
- zakupiono znaki drogowe, lustro i progi zwalniające, tablice informacyjne, zaewidencjonowano 
drogi publiczne,  
- wyremontowano dolny korytarz i klatkę schodową w Zespole Szkół w Zbrachlinie, wyprowadzono 
butlę z gazem na zewnątrz budynku, 
- wyremontowano również szatnię szkolną w Zespole Szkół w Brudnowie, pomalowano korytarz 
górny i dolny,  
- remontowano pomieszczenia świetlic wiejskich w Niszczewach, Plebance, Zbrachlinie, 
Sierzchowie i we Włoszycy. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń w Arianach i Wólnem, 
- zamontowano oprawy oświetlenia drogowego w sołectwie Stary Zbrachlin, Wólne, Śliwkowo  
i Przypust, 
- organizowano imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectw, realizowano programy zdrowotne 
dla mieszkańców,  
- wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym.  
 
Oprócz zadań wspomnianych powyżej również: 
- dbano o utrzymanie w sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymanie dróg gminnych, 
obiektów komunalnych,  
- finansowano działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,  
- pielęgnowano tereny zielone, usuwano dzikie wysypiska śmieci, 
- realizowano zadania obejmujące usuwanie azbestu, opieki nad zwierzętami bezdomnymi,  
- wiele zadań zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  
 
Zdecydowana większość zadań nałożonych uchwałami Rady Gminy była bezpośrednio realizowana 
przez Wójta Gminy.  
Zadania z zakresu oświaty realizowało w imieniu Wójta Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorzy 
poszczególnych placówek oświatowych.  
Zadania z zakresu pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Na terenie gminy działa jednostka z osobowością prawną, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.  
Z budżetu gminy na podstawie stosownych porozumień lub umów sfinansowano zadania 
realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, ale wykonane na rzecz naszych 
mieszkańców: 
- dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim, 
- współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”, 
- przebudowa drogi powiatowej nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz 
z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796, 
- opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym 
Zbrachlinie”,  
- pomoc finansowa przekazana do Gminy Sośno na rzecz poszkodowanym przez sierpniowe 
nawałnice,  
Zlecono ponadto realizację zadań własnych gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych 
tj.: 
- stowarzyszeniu kultury fizycznej – Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” – zadania  
w zakresie sportu, 



str. 29 

 

- fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”- działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych,  
- Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie – współfinansowanie zakupu i wymiany 
bramy garażowej.  
Tendencję rosnącą wykazują tzw. należności wymagalne, czyli są to zaległości zarówno podatkowe, 
jak również opłata za odpady komunalne, za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz na najem 
lokali mieszkalnych. W stosunku do 31 grudnia 2016 r. wzrosły o 96.664,48 zł  i wynoszą na koniec 
2017 roku 1.527.389,07 zł. Nie przynoszą większego efektu podejmowane czynności (wystawiono 
172 upomnienia, 99 wezwań do zapłaty, skierowano do egzekucji 128 wniosków, wystosowano 12 
wezwań z informacją o odcięciu wody w przypadku nie uregulowania zaległości, czworo dłużników 
wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych należności z tytułu poboru wody  
i odprowadzania ścieków). 
W roku 2017 spłacono pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 450.000,00 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego w roku 2017 długoterminowego 
kredyty obrotowego wyniosły 3.500.000,00 zł, z terminem spłaty w latach 2018-2022 (corocznie 
700.000,00 zł).  
 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Waganiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, (których 
termin zapłaty upłynął), nie udzielano również poręczeń ani gwarancji.  
W powyższej informacji zaakcentowano najistotniejsze fakty mające wpływ na stopień realizacji 
budżetu ubiegłorocznego. Więcej informacji zostało przedstawione radnym w „Sprawozdaniu  
z wykonania budżetu gminy” wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniach 
finansowych. Wszystkie te materiały były analizowane na posiedzeniach poszczególnych komisji 
stałych Rady Gminy.  
  
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Wójtowi Gminy za wystąpienie 
dotyczące realizacji budżetu gminy Waganiec za 2017 rok, następnie przeszedł do punktu „b”  
i przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
 
Uchwała Nr 2/S/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta 
Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 
Przewodniczący – Halina Strzelecka członek Kolegium RIO w Bydgoszczy; członkowie: Elżbieta 
Osińska i Jan Sieklucki członkowie Kolegium RIO w Bydgoszczy – zaopiniowali pozytywnie 
przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Podpisała Przewodnicząca 
Składu Orzekającego Halina Strzelecka. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w dalszej części procedowanego punktu zapoznał 
radnych z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gmin Waganiec o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec 
za 2017 r. – stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu. 

Opinia o realizacji budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. Komisji Rewizyjnej z dnia  
27 kwietnia 2018 r. jest pozytywna. 
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Komisja występuje do Rady Gminy Waganiec z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Waganiec za 2017 r., podpisali Radosław Zwierzchowski – Przewodniczący Komisji, 
Agnieszka Łopatowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jadwiga Czekała – Członek Komisji, 
Jarosław Budny – Członek Komisji. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec  
z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Waganiec za 2017 r. – stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok oraz wnosi do 
Rady Gminy Waganiec o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium 
za 2017 rok. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym przy 4 głosach „za’, głosów „przeciw’  
i „wstrzymujących sie” nie było. Podpisał Radosław Zwierzchowski – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przedstawił Uchwałę Nr 4/Kr/2018 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 roku  
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. - kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 25 do 

protokołu. 

 
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 
Przewodnicząca – Halina Strzelecka; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki: uchwalił, że 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2017 
rok jest zasadny i zgodny z prawem. Podpisała Przewodnicząca Składu Orzekającego Halina 
Strzelecka. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy 
i udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszce Łopatowskiej odnośnie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że tak jak Pan Przewodniczący Rady 
wspomniał komisja zapoznała się z materiałami odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
Waganiec za 2017 rok w dniu 27 kwietnia 2018 r. Komisja Rewizyjna jednogłośnie udzieliła 
Wójtowi Gminy Piotrowi Kosik absolutorium i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o jego 
udzielenie. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Smykowską. 
  
Pani P.Smykowska – poinformowała, że Komisja Budżetu również pozytywnie opiniuje 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2017 r. i udzielenie absolutorium Panu 
Wójtowi. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, i Opieki Społecznej Pana Zbigniewa Czajkowskiego. 
 
Pan Z.Czajkowski – poinformował, że Komisja Oświaty zebrała się i przeanalizowała wykonanie 
budżetu gminy za 2017 rok. Dyskutowano nad ściągalnością, gdyż są zawsze z tym problemy. 
Komisja Oświaty pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2017 rok. 
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Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z nieobecnością przedstawicieli Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na obradach nikt nie zabierze głosu i nie będzie opinii komisji, 
jednak z tego, co wie to komisja również pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 
2017 r. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował przewodniczącym stałych komisji Rady 
Gminy za przedstawienie opinii komisji i zgodnie z wymogami procedury otworzył punkt - dyskusja 
dotycząca realizacji budżetu Gminy Waganiec w 2017 r. 
 
Otworzył dyskusję nad wykonaniem budżetu gminy Waganiec za 2017 r. i udzielił głosu radnym 
obecnym na sali. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z tym, że nikt nie zgłosił się do zabrania 
głosu, zamknął ten podpunkt porządku obrad i przeszedł do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania 
finansowego Gminy Waganiec za 2017 r 
 
W projekcie tej uchwały w II akapicie, jeżeli chodzi o ustawę z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym w tekście jednolitym wkradła się omyłka pisarska, jest zapis „poz.954”,  
a powinno być „poz.994”. 
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec 
za 2017 r. – stanowi on załącznik nr 26 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję do procedowanej uchwały. 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady J.Różański - w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i przystąpił do 
głosowania procedowanej uchwały. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 
nieobecnych 4 radnych (radni: E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  
- w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 11 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/291/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy 
Waganiec za 2017 r. – stanowi ona załącznik Nr 27 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” 
podjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2017 rok. 
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W tym projekcie również wystąpiła omyłka pisarska w II akapicie tekst jednolity ustawy z dnia  
8 marca 1990 r., jest ujęty zapis „poz.954”, powinno być „poz.994”. 
 
Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały - stanowi on załącznik nr 28 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2017 rok. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 
nieobecnych 4 radnych (radni: E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  
- w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 11 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/292/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec 
absolutorium za 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 29 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” 
przyjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Przy tej okazji Przewodniczący Rady podziękował, gdyż wykonanie budżetu jest to praca zespołowa, 
dlatego podziękował Wysokiej Radzie, Panu Wójtowi, Panu Zastępcy Wójta, Pani Skarbnik, 
pracownikom Urzędu Gminy, jak również sołtysom i oczywiście podatnikom, ponieważ budżet 
gminy, tak jak budżet państwa nie są to prywatne pieniądze. 
Tak jak Pani Premier Margaret Thatcher mówiła Państwo pieniądze ma od obywateli, innymi 
środkami finansowymi nie dysponuje, nawet jak zaciąga długi i jest deficyt budżetowy, to i tak spada 
to na barki obywateli. 
Jeszcze raz podziękował wszystkim i udzielił głosu Wójtowi Gminy Panu Piotrowi Kosik. 
 
Wójt Gminy Piotr Kosik  – podziękował serdecznie już po raz kolejny za udzielone absolutorium, 
za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok. W związku z tym, że bardzo możliwe, że może być to 
ostatni raz, kiedy Wysoka Rada mu zaufała. Chciałby podziękować wszystkim za zaufanie, 
szczególnie za to, że właśnie w zeszłym roku, w roku co, do którego udzielono  
w dniu dzisiejszym absolutorium tak naprawdę zostało zrobione najwięcej w historii gminy 
Waganiec, to jest zasługa nie tylko Wójta, ale i również Wysokiej Rady. Podziękował za to  
i żeby nie zaufanie do niego, do jego osoby nie udałoby się tego osiągnąć. Były różne momenty, były 
różne gorące sytuacje, ale rządzenie gminą nie polega na „klepaniu Pana Wójta po plecach”. 
Podziękował za cenne uwagi, podziękował za merytoryczną rozmowę. Starał się nie udawać osoby, 
która się na wszystkim zna, jest wszechwiedząca, dlatego „po głowie dostaje” od Pani Skarbnik, od 
Zastępcy Wójta, od Pana Przewodniczącego Rady i od radnych. I właśnie na tym ma polegać funkcja 
i sprawowanie mandatu Wójta. Wójt nie może udawać, że się zna na wszystkim, musi udowodnić, że 
się zna na słuchaniu obywateli, sołtysów i radnych.  I jeszcze raz powtórzył, że to jest praktycznie 
ostatnie udzielenie absolutorium w tej kadencji bardzo możliwe, bo statystyki są statystkami, że 
może to być ostatnie. 
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Następnie podziękował każdemu radnemu z osobna za udzielone absolutorium. Jeszcze raz 
podziękował wszystkim obecnym na sali. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z wyczerpanym tematem zamknął ten punkt 
porządku obrad. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady P. Smykowska – opuściła obrady (nieobecność usprawiedliwiona). 
 
Ad.20 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
Poinformował, ze jak obecni na sali wiedzą z mediów, to Polacy oczekiwali obniżenia uposażeń 
posłów, senatorów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów.  
Rada Ministrów wydała stosowne rozporządzenie, stąd też wynikła konieczność wywołania tej 
uchwały.  
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Waganiec – stanowi on załącznik Nr 30 do protokołu.  

 
Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Wójt Piotr Kosik  – poinformował, że tak jak wcześniej wspomniał Pan Przewodniczący, dosyć 
kuriozalna sytuacja. Przewodniczący rozpoczął to takim stwierdzeniem, że społeczeństwo się 
domagało. Żyje się w czasach demokratycznych i partia rządząca podejmuje w ramach wyborów  
i decyzji za większość obywateli, bardzo możliwe, że taka jest wola większości obywateli.  
Jednak chciał powiedzieć, że tak jak na początku obiecał dotrzymał swojego słowa nigdy  
w przeciągu kadencji nie wnioskował o podwyżkę, nie zlecił pracownikom przygotowania takiej 
uchwały, nie wnioskował do Pana Przewodniczącego o podwyżkę jego wynagrodzenia. Zawsze 
priorytetem dla niego byli pracownicy i tak jest w dniu dzisiejszym, zmieniły się tylko składowe jego 
wynagrodzenia.  
Przez te 4 lata wynagrodzenie wynosiło 9120,00 zł brutto, a jeżeli Wysoka Rada uchwali to 
wynagrodzeni na nowym poziomi to będzie, to 9120,01 zł bruttu, tylko o 1 grosz więcej. 
Zwrócił się do wszystkich, że tu nie będzie żadnego obciążenia dla budżetu, nie chce żadnych 
podwyżek dla niego najważniejsi są pracownicy, mając na uwadze to, że w tym roku zrezygnowano 
z podwyżek globalnych, też się z tym źle czuje.   
To nie jest tak, że wójt chce podwyżkę, a pracownikom tej podwyżki nie daje. Jest tyle zadań 
inwestycyjnych na terenie gminy, że to bierze na siebie, iż zrezygnował z tych podwyżek, ma 
nadzieję, że Rada Gminy pozwoli mu uchwalić te podwyżki, jeżeli oczywiście zostanie wybrany na 
następna kadencję od stycznia 2019 roku. 
Podsumowując, podkreślił, że jego pensja nie ulega zmianie, ulega zmianie tylko jeden grosz brutto, 
ale w przeliczeniu netto, to otrzymuje tyle samo, gdyż 1 grosz brutto nie jest podzielny na kwotę 
netto. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że w Polsce jest taka dziwna sytuacja, kiedy to 
Premier Rządu, czy też Prezydent RP zarabia tyle co wójtowie w kilkutysięcznych gminach. 
W związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 
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Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 10 radnych, liczba 
nieobecnych 5 radnych (radni: P. Smykowska, E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak 
nieobecni)  
- w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 10 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/293/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 31 do protokołu. 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” 
podjęciem uchwały było 10 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad.21 
Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 
gminy Waganiec.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec, 
poinformował, że jest wyłożony II projekt przedmiotowej uchwały, który przedstawił – stanowi on 
załącznik Nr 32 do protokołu.  
Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że dla Rad Gmin jest to pewien problem, jak 
mają decydować o odległościach, szczególnie w przypadku budynków kultu religijnego,  
w przypadku budynków szkół i innych placówek oświatowych. Dla jednych są to wystarczające 
odległości, dla niektórych zbyt blisko, gdzie będą usytuowane. 
 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 10 radnych, liczba 
nieobecnych 5 radnych (radni: P. Smykowska, E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak 
nieobecni) - w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 9 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 1 (Przewodniczący Rady Jarosław Różański) 
Głosy „nieoddane” - 0 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/294/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  
i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 33 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” 
podjęciem uchwały było 9 radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 osoba „wstrzymała się” od udziału 
w głosowaniu, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad.22 
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 
Poinformował, że w projekcie uchwały w akapicie drugim jest błędna podstawa prawna powinno być 
w brzmieniu „t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 954”, następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 34 do protokołu.  

 
Otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 10 radnych, liczba 
nieobecnych 5 radnych (radni: P. Smykowska, E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak 
nieobecni) - w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 10 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/295/2018 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 35 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” 
podjęciem uchwały było 10 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad.23 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
przedstawił projekt tej uchwały – stanowi on załącznik Nr 36 do protokołu.  

 
Otworzył dyskusje i zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Głosowanie 
Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 10 radnych, liczba 
nieobecnych 5 radnych (radni: P.Smykowska, E.Pietrus, R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak 
nieobecni) - w głosowaniu jawnym przy: 
Głosy „za” – 10 
Głosy „przeciw” – 0 
Głosy „wstrzymujące się – 0 
Głosy „nieoddane” - 0 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/296/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – stanowi ona załącznik Nr 37 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” 
podjęciem uchwały było 10 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, 
że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej.  
 
Ad.24 
Interpelacje radnych i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący interpelacji radnych i zapytań 
otworzył dyskusje, stwierdził, że obiecał Panu Pawłowi Kulińskiemu Sołtysowi sołectwa Bertowo, 
że udzieli głosu w tym punkcie, poprosił o zabranie głosu. 
 
Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – ponowił zapytanie, kiedy można składać wnioski do 
„Domu Dziennego Pobytu” w Wagańcu. 
 
Wójt P. Kosik  – poinformował, że pierwszym etapem jest rozpisanie konkursu na stanowisko 
Kierownika Dziennego Domu Pobytu, składanie ofert konkursowych jest do 25 czerwca 2018 r.  
te dokumenty będą składane na sekretariat w opieczętowanych kopertach. Po wyłonieniu 
kierownika, jego obowiązkiem będzie rekrutacja osób, jako pracowników do funkcjonowania tego 
domu, będzie on koordynował prace remontowe tego budynku. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie są 
prowadzone takie działania. 
Dzienny Dom Pobytu ma zacząć funkcjonować od września br. i po wyłonieniu kierownika będzie 
można składać te wnioski, mieszkańcy będą powiadomieniu o możliwości składania tych wniosków 
na pobyt i udział w projekcie. 
 
Radny M. Kołowrocki – poinformował, że przed chwilą Wójt wspomniał, żeby śledzić  
w internecie wiadomości na stronie, że ukazują się tam ważne informacje. Ma tu pewne zastrzeżenie 
do Pana Przewodniczącego Rady mówi to w imieniu własnym i w imieniu wielu mieszkańców 
gminy Waganiec. Na terenie gminy niedawno przebywał Pan Europoseł i mieszkańcy nie wiedzieli  
o tym, wiedziały tylko wybrane osoby. Dlaczego nie można było tego np. puścić SMS -em, czy dać 
jakieś ogłoszenie? Widział w niektórych miejscach były ogłoszenia, natomiast na jego terenie gdzie 
jest radnym, na Konstantynowie, na Brudnowie w sąsiednich sołectwach w Wiktorynie, Michalinie 
nikt nie wiedział. Dużo ludzi chciało spotkać się z tym Panem, pomijając politykę, nieważne, czy 
jest tej partii, czy z innej. Jemu się wydaje, że powinni mieszkańcy o tym wiedzieć. Dlaczego tak 
postąpiono? 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – potwierdził, że w sobotę na terenie gminy Waganiec gościł 
Pan Doktor Zbigniew Kuźmiuk, Doktor Nauk Ekonomicznych, ekspert Prawa i Sprawiedliwości;  
w Brukseli, zasiada w Komisji Budżetu oraz w Komisji Rolnictwa. 
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Zwrócił się do radnego, że skontaktuje się z Panem Doktorem i na następnej sesji udzieli informacji, 
ponieważ od strony technicznej, częściowo wie jak to przebiegało, ale nie chciałby nikogo  
z obecnych wprowadzić w błąd, dlatego jak będzie miał sprawdzone informacje, to udzieli na 
najbliższej sesji odpowiedzi. 
 
Wójt P. Kosik  – poinformował, że udzieli wcześniej informacji jak to technicznie wyglądało. 
Zgłosiła się do niego Pani Dorota Iwińska, która jest pełnomocnikiem PIS, nie wie, jakie są jej 
dodatkowe funkcje, ale wie, że jest koordynatorem tego typu działań na terenie powiatu, czy gminy. 
Pani Dorota zwróciła się do niego kilka dni przed spotkaniem planowanym, czy w gminie Waganiec 
jest możliwe wynajęcie sali? 
Na początku były jakieś niedomówienia, ponieważ nie było go fizycznie w Urzędzie, więc 
zadzwoniła do niego, też jedna z osób zaprzyjaźnionych z Panią Dorotą i zapytała się czy na terenie 
gminy jest taka sala, gdzie odbywają się spotkania? 
Teraz np. grupy SLD też się do władz gminy zwróciły o udostępnienie takiej sali. Z racji tego, że 
Urząd nie może się identyfikować z partiami politycznymi, gdyż tego typu spotkania  
z zasady nie są organizowane na sali posiedzeń, czyli tu w Urzędzie Gminy.   
Ale są świetlice wiejskie, jest Orlik i dlatego zostało to doposażone i to dobrze wygląda już tam nie 
ma tych zapachów na Orliku, bo był tam też taki problem sprawdził to osobiście. 
Dlatego też Pani Dorota otrzymała informację, że oczywiście nieodpłatnie na Orliku może się odbyć 
to spotkanie, gdyż jest to na cele społeczne, ponieważ Pani Dorota też myślała, że będzie musiała za 
wynajem zapłacić? I nieodpłatnie została udostępniona ta sala dla mieszkańców, zostało tam 
przewiezione nagłośnienie zaangażował swoich pracowników.  
I trzy dni przed spotkaniem Pani Dorota wysłała na e-maila urzędowego informację, że 
w dniu „tym i tym” odbędzie się spotkanie z Posłem „tym i tym”, na które zaprasza.  
Nie poprosiła ani o rozpowszechnienie tej informacji, ani o puszczenie SMS -ów, ani również do 
niego ta informacja nie była skierowana. I też nie dostał zaproszenia imiennego, nie wiedział, czy to 
jest zamknięte spotkanie, czy otwarte, czy tam są zwolennicy, czy przeciwnicy.  
Stwierdził, że też by z chęcią uczestniczył w tego typu spotkaniu, ale oficjalnie nie został 
zaproszony. To nie chodzi o to, że Wójt chciał być zaproszony, ale nie wiedział, jaki ma charakter, to 
spotkanie, czy członków PIS, ale on nie jest członkiem PIS.  
Następnym razem wystarczyłoby zadzwonić do sekretariatu z informacją o puszczeniu  
SMS - ów, Pani Dorota nie zrobiła tego, osoby, które były poinformowane wcześniej były na tym 
spotkaniu, ale też ubolewa nad tym, że była mała frekwencja.  
Akurat ten Europoseł w niczym mu nie przeszkadza, co do jednych posłów ma większe poparcie, dla 
innych mniejsze i też stara się być apolityczny. Dużo mu się osób z PIS-u podoba bardzo, do 
niektórych ma zastrzeżenia. Generalnie też chciał uczestniczyć w tym spotkaniu, ale nie wiedział czy 
mu wypada? Potem się okazało, że ono było dla wszystkich, ale sekretariat urzędu nie dostał takiej 
sugestii, tylko tego ogólnego e-maila. Jest system SMS – owy, dlatego gdy będą organizowane tego 
typy spotkania przedwyborcze, albo będą organizowane spotkania przez tego Europosła lub inni 
Posłowie chcieliby zorganizować tego typu spotkania, to prosi o większe rozpowszechnienie tych 
informacji tak jak wcześniej radny Kołowrocki zauważył. 
  
Przewodniczący Rady J. Różański – dodał, że Pan Europoseł Zbigniew Kuźmiuk na pewno jest 
obecnie znaną osobą, ponieważ bardzo często występuje w telewizji z racji swojej ogromnej wiedzy. 
 
Radny M. Kołowrocki – mieszkańcy nie chcieli go zobaczyć, tylko chcieli z nim rozmawiać, bo są 
zwolennicy i przeciwnicy, którzy również chcieli z nim porozmawiać i wyrazić swoje zdanie - tak 
nie można robić. 
 



str. 38 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że jeżeli rozmowa zeszła na takie tematy, to 
informuje, że być może w sąsiedniej Gminie Koneck w miejscowości Straszewo będzie Pan Premier 
Mateusz Morawiecki, ale to nie jest potwierdzone i nie wiadomo ze względu na liczne obowiązki, 
które Pan Premier Rzeczypospolitej ma, ale być może będzie też Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Pan Joachim Brudziński. I z tego, co słyszał być może też Minister Infrastruktury 
Pan Andrzej Adamczyk.” 
 
Sołtys Sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – poruszyła sprawę drogi kolejowej przy 
przejeździe kolejowym, przy Młynie w Kaźmierzynie, jest to droga w kierunku Sierzchowa, i tam 
rolnicy wnioskują o obcięcie tych krzaków i zarośli wzdłuż tej drogi, gdyż sprzętem rolniczym nie 
mogą przejechać. Rozmawiała z Panem Lewandowskim jednak on nie wyraża zgody na to 
przycięcie, a krzaki są w drodze.  
Obawia się, że jak zaczną jeździć od strony Sierzchowa, to zniszczą tą nowo remontowaną drogę. 
 
Sołtysowi sołectwa Bertowo P. Kuliński – przypomniał, że był złożony wniosek o uzupełnienie 
oświetlenia, w Bertowi II przy wjeździe, czy będzie taka możliwość? 
 
Wójt P. Kosik  – odnośnie oświetlenia dróg wspominał w raporcie z wykonania budżetu, Pani 
Skarbnik też może to potwierdzić, bo rachunki z roku na rok rosną, to jest spowodowane 
zwiększeniem ilości opraw oświetleniowych. Może wspomóc sołectwo, ale z racji tego, ze 
infrastruktura drogowa w Bertowie uległa wielkiemu polepszeniu, to zasugerował, aby skorzystać ze 
środków z funduszu sołeckiego na ten cel.  
 
Sołtysowi Sołectwa Bertowo P. Kuliński – stwierdził, że na początku Pan Wójt twierdził, iż są 
problemy z Energetyką, a nic nie wspomniał o problemach finansowych. 
 
Wójt P. Kosik  – problem polega na tym, że w wielu przypadkach sołectwa zapominają o tym, iż jest 
fundusz sołecki, uważają, np. że ta działka należy do gminy, a ta działka do sołectwa i zaczyna się 
robić nieraz tak, że sołectwo potrzebuje dużych nakładów na poszczególne inwestycje i mając 
fundusz sołecki i tak przychodzi do Wójta o realizacje tej inwestycji.  
Zasugerował, że zawsze warto zacząć jakąś inwestycje, np. na zaprojektowanie linii i wówczas 
poprosić o dofinansowanie rozpoczęcia budowy. 
Podał przykład odnośnie Osiedla Waganiec, gdyż oni też stwierdzili, że są poszkodowani, bo nie 
dostają np. kamienia na drogę, bo tam nie ma gdzie go wysypać? Jest jasno nie potrzebują 
dodatkowego oświetlenia. 
Pani Sołtys ostatnio z Radą Sołecką zwróciła się do niego z wnioskiem o dofinansowanie remontu 
chodników i jak najbardziej postara się ustosunkować do tego pisma pozytywnie jeszcze zobaczy 
czy to uda się w tym roku, czy w przyszłym.  
I jak wszyscy wiedza, są sołectwa, które mają większe pole manewru, mniejsze pole manewru.  
Jeżeli Pan Sołtys wie, że tam jest problem z montażem tych lamp, jednak uważa, że problemów 
technicznych nie ma, są tylko problemy z czasem, ponieważ może to się odwlec w czasie i czekać 
się będzie pół roku, albo nawet rok. Jednak uważa, że warto nieraz zacząć inwestycje z funduszu 
sołeckiego, gdyż jak się powie „a”, to i często się powie „b”, nie mówi o tym, że gminy nie stać na 
to, ale sugeruje, że jeżeli mają mieszkańcy sołectw problem żeby przekonać Wójta o zasadności 
takiej inwestycji i zacząć taką inwestycję z funduszu sołeckiego i wówczas postawić władze gminy 
przed faktem dokonanym.     
 
Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem odnośnie drogi świeżo remontowanej 
Waganiec – Sierzchowo, połączenia z drogami gminnymi one wcześniej były wyfrezowane, obecnie 
zostały zasypane tłuczniem wapiennym, czy to już jest koniec tych remontów? 
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Wójt P. Kosik  – stwierdził, że nie zostały zakończone, w związku z tym, że gmina Waganiec 
wystosowała oficjalne pismo do Starostwa Powiatowego, w którym to piśmie nie zgadza się na takie 
wykonanie tej drogi. Uważa, że ona jest na całej długości do poprawy. Firmie się nie skończył 
termin końcowy na oddanie tej drogi. Ona zrobiła tą drogę w miarę szybko wyfrezowała zjazdy  
i miała nadzieję, że te wjazdy w następnym tygodniu zaleje asfaltem. Ale że zostały wniesione uwagi 
do tej drogi, to teraz oni zastanawiają się nad rozwiązaniem tego, czyli jak naprawić tą drogę. 
W międzyczasie mieszkańcy zaczęli dzwonić do Zarządu Dróg Powiatowych, że jest utrudniony 
wjazd na drogę powiatową, ponieważ były tam uskoki. Oni doraźnie nasypali ten biały kamień, tam 
tego kamienia nie będzie, biały kamień będzie tylko na poboczach, wjazdy będą wylane z asfaltu. 
W związku z tym, że gmina zauważyła, że ktoś zaznaczył tam przy tej drodze czerwone miejsca bez 
powiadomienia Urzędu, to od razu na następny dzień zostało złożone pismo, że się nie zgadzają na to 
wykonanie, gdyż cała droga jest źle zrobiona, a oni zaznaczyli tylko sobie kilka miejsc.  
 
Sołtys Sołectwa Józefowo H.Kułakowska – zwróciła się z zapytaniem, czy tego zakrętu do 
Sierzchowa jak się skręca z Wagańca, czy nie można poszerzyć? 
 
Wójt P.Kosik – poinformował, że po ostatnim Pani sołtys zgłoszeniu, kiedy był robiony natrysk  
w 2013 r. na wniosek Pani Kułakowskiej był poszerzony zjazd o 1,5 m w głąb Pani posesji 
wysypując to świeżym asfaltem i ten zjazd teraz został przykryty mokrym asfaltem, i poszerzony  
o kolejne 1,5 m.  
 
Sołtys Sołectwa Józefowo H.Kułakowska – poinformowała, ze jak robili wiatraki był podkład  
i dzwoniła do Pana zastępcy A.Żaka informując, że szkoda niszczyć tego podkładu niech to zostanie 
tak jak było. A Pan Zastępca powiedział, że przeprasza, ale to już jest za późno i nie nasza sprawa. 
 
Wójt P.Kosik  – poinformował, że po interwencji właśnie Pana Zastępcy ten zjazd został bardzo 
mocno poszerzony. 
 
Sołtys Sołectwa Józefowo H.Kułakowska – jadąc od Sierzchowa samochodem ciężarowym musi 
się zatrzymać, aby ten jadący od Młyna się naddał, bo by się zahaczyły, jest to po prostu źle 
zrobione, ale można było, bo był na to czas, ale po prostu nikt nie pomyślał. 
 
Sołtys Sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki – stwierdził, że to by nic nie dało, bo tam jest kąt 
ostry i nie da się zrobić inaczej i każdy duży samochód z naczepą musi się złamać, bo inaczej nie 
wyjedzie, jeden musi stanąć bliżej, a drugi musi stanąć dalej.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, do kiedy ta droga w Sierzchowie 
ma być zrobiona? 
Było partycypowanie w kosztach, ponieważ jest to droga powiatowa, ile do powiedzenia ma gmina 
w sprawie tej drogi? 
 
Wójt P. Kosik  – stanowisko Gminy Waganiec jest takie, że gmina nie zapłaci nawet złot6ówki za ta 
drogę i nieoficjalne stanowisko jest takie, że są rozważana częściowe naprawy tej drogi i odbiór tej 
drogi, nie zgodzi się na odbiór w takim kształcie, ponieważ nieoficjalnie zawnioskował  
o sfrezowanie całej drogi na odległości 1200 m, czyli od Pana Maciejewskiego do pierwszego 
załamu przy sagówce żużlowej na Józefowie, bo to jest najgorszy odcinek. Zawnioskował 
nieoficjalnie o sfrezowanie tego odcinak o położenie asfaltu, potem ktoś zaznaczył sprejem tylko 
odcinki. Jeżeli nie będzie w ten sposób jak powinno być zrobione, to nie zapłaci za ten odcinek 
drogi, i prawdopodobnie jest sytuacja taka, że sprawa może trafić do sądu, skierowana przez 
Starostwo Powiatowe.  
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Radny Z. Czajkowski – stwierdził, że Starostwo przegra. 
 
Wójt P. Kosik  – poinformował, że też uważa, że przegra Starostwo, ponieważ droga nie była 
zrobiona zgodnie ze specyfikacją są silne na to argumenty, a próbuje się zamydlić oczy takimi 
argumentami, że i tak jest lepsza niż była. To nie jest odpowiedź, myślał, że jest przewrażliwiony, bo 
codziennie jeździ ta drogą i może tylko on to odczuwa, jednak po wielu rozmowach i interwencjach 
mieszkańców okazało się, że to nie jest tylko jego odczucie.  
Droga kosztowała ok. 2 mln droga kosztowała, przed wykonaniem rozmawiał z wykonawcą przed 
wykonaniem, aby wyrównali te multy jakimś asfaltem i jak zaschnie na drugi dzień położyć na 
całości, wówczas wykonawca stwierdził, że żeby go nie uczyć robić dróg, bo je kładzie już od 17 lat. 
 
Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że wykonawca ma czas do 31 sierpnia br. na zakończenie 
realizacji tego zadania.  
Jeszcze dopowiedział kilka słów do tego, co Pani Sołtys wspomniała o tym skrzyżowaniu przy 
stawie. To był remont drogi a nie jej przebudowa, aby można było dokonać weryfikacji kątów,  
o których Pan sołtys wspomniał, choć innych rozwiązań technicznych musiałoby dojść do 
przeprojektowanie tej drogi przebudowy. Mimo tego, że nie było do czynienia z taką sytuacją ten 
zjazd w tej chwili ma, co najmniej kilkanaście metrów, więc został poszerzony o kilka metrów  
i wydaje się, że w tym układzie jest bardzo dobrze. Nawet przy skrzyżowaniu, na którym będzie 90o, 
czyli prostopadłe skrzyżowanie jak będą się mijały dwa samochody ciężarowe będzie taka sama 
sytuacja. Po prostu drogi są przewidziane na takie rozwiązania.  
 
Radna J.Michalska – w związku z suszą zgłosiła o przegląd hydrantów, ponieważ utrzymują się 
upały mogą wystąpić pożary, żeby, chociaż były 1 czy 2 hydranty sprawne na każdej wsi, bo straż 
jak przyjedzie do pożaru żeby wiedziała, który jest sprawny. 
 
Wójt P. Kosik  – przyznał, że są pewne opóźnienia, w projekcie budżetu są wpisane te zadania, 
opracowane zostały mapy z hydrantami i przekazano je do Prezesów OSP na terenie gminy.  
Kolejnym etapem jest planowany objazd z przedstawicielami straży i wytypowanie tych najbardziej 
potrzebnych hydrantów. 
 
Radny Jerzy Urbański – zwrócił się z prośbą o zgłoszenie do firmy Pana Boczka o zalanie asfaltem 
wjazdu na drogę w Starym Zbrachlinie przed wiaduktem, jest tam duża dziura i jadąc ciągnikiem  
z przyczepami stwarza utrudnienia. 
 
Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska – złożyła prośbę od mieszkańców z jej ulicy, 
żeby Pan Wójt nie uległ, sugestią i namową tych mieszkańców, którzy chcą, aby ten próg przesunąć. 
Mieszkańcy dziękują za zdjęcie tych słupków, a próg większości mieszkańcom nie przeszkadza  
i żeby pozostał tam gdzie jest. 
Zwróciła również uwagę na rów przy przejeździe kolejowym, jest on na samym łuku, można by było 
tam barierkę postawić, gdyż są tam zarośla i go nie widać i jak jest wzmożony ruch przy przejeździe 
PKP może dojść do nieszczęścia.  
Radny Z. Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie wykonane odwodnienie ścieżki 
rowerowej w Nowym Zbrachlinie? 
 
Wójt P. Kosik  – stwierdził, że tam jest problem z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego, ale 
pracownik Pan Andrzej Bon jest bardziej zorientowany, gdyż zajmuje się tą sprawą na bieżąco. 
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Ref.ds. zamówienia publicznego i pozysk. zew. środków unijnych A.Bon  – poinformował, że to 
zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleks. Kujawskim, na bieżąco jest to 
przez jego osobę i Wójta monitorowane, 30 maja br. został złożony wniosek o pozwolenie wodno – 
prawne, czyli odprowadzenie wody do wód gruntowych, po uzyskaniu tego pozwolenia będzie 
Starostwo składało wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie 
Kujawskim.   
 
Wójt P. Kosik  – uzupełniając poprzednią wypowiedź poinformował, że wszystko byłoby możliwe, 
gdyby pewne osoby w instytucji obrabiającej dokumenty się nie zorientowały, że do realizacji tego 
przedsięwzięcia potrzebny jest dodatkowy dokument, czyli opracowanie pozwolenia wodno – 
prawnego na odprowadzenie wód opadowych do wód gruntowych, to jest cała procedura 
odwlekająca się w czasie, nie stoi to w miejscu tylko idzie swoim torem, ma nadzieję, że uda się to 
zrobić w tym roku. 
 
Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że trzeba tu powiedzieć, iż nie bez istotnego znaczenia jest 
fakt zmian, w instytucjach wyższego szczebla, które zajmują się tymi kwestiami, niestety nastąpiły 
zmiany i w tej chwili instytucja Wody Polskie, tak w skrócie będzie zajmowała się wydawaniem 
tego typu pozwoleń, i informacje, które są przekazywane do Zarządu Dróg Powiatowych, który 
aktywnie uczestniczy w realizacji tego zadania, czy przygotowywania tego zadania są takie, że mają 
tyle wniosków o pozwolenia wodno – prawne, że być może one na koniec roku będą te pozwolenia 
wydawana. Razem z Wójtem i Dyrektorem ZDP robią wszystko, aby to pozwolenie uzyskać jak 
najszybciej, ze względu na zabezpieczone środki, na konieczność odwodnienia tejże drogi.  I mają 
nadzieję, że uda się w tym roku zrealizować to zadanie, ale nie mają pewności. I tak to wygląda, że 
instytucje państwowe funkcjonują w takim trybie po tych zmianach organizacyjnych, tam zmienili 
się pracownicy, również oni wydłużają ten proces, chociażby ze względu na to, że nie wszyscy jakby 
mają do końca pewną wiedzę na ten temat, aby można było w sposób odpowiedni, szybki 
funkcjonować. Także, niestety te dodatkowe utrudnienia w tym zakresie, ale Dyrektor, tak jak 
wspomniał, jego pracownik i osobiście z nim rozmawiał na ten temat, to najprawdopodobniej będzie 
w dniu jutrzejszym w Wodach Polskich, aby o tym temacie rozmawiać, tam jeszcze konieczne były 
pewne uzupełnienia do operatu wodno prawnego. Dlatego też mają nadzieją, że w tym tygodniu 
uzyskają dodatkowe informacje, na ile jest szansa przyspieszyć uzyskiwanie tego pozwolenia wodno 
– prawnego. 
 
Sołtys Sołectwa Waganiec Grażyna Pietrus – podziękowała w imieniu mieszkańców, że Pan Wójt 
przyjął ten wniosek sołectwa Waganiec i pozytywnie go zaopiniował. 
 
Wójt P. Kosik  – poinformował, że będzie on pozytywnie załatwiony, ale nie wie jeszcze, w jakim 
terminie. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem interpelacji i zapytań zamknął ten punkt 
porządku obrad. 
 
Ad.25 
Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – dokonał otwarcia punktu 25 porządku obrad tj. wolne wnioski 
i udzielił głosu radnym, sołtysom, jeżeli są chętni do złożenia wniosków. 
 
Brak dyskusji z sali. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – w wyniku braku dyskusji i zgłaszanych wolnych wniosków 
zamknął ten punkt porządku obrad.  
 
Ad.26 
Zamknięcie XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 26 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 
XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, 
podziękował za udział w obradach radnym, gościom zaproszonym, sołtysom, mieszkańcom 
obecnym na sali i zamknął obrady Sesji w dniu 19 czerwca 2018 r. – godz. 1520 
 
Protokołowała:  
 


