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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXIV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 

przewodniczący rady gminy Pan Michał Dyko, i powitał obecnych na sali radnych oraz 

przybyłych i zaproszonych gości: wójta gminy Piotra Marciniaka, skarbnika gminy 

Danutę Roszko, radcę prawnego Agnieszkę Wiśniewską, Starostę Powiatu 

Aleksandrowskiego Wiolettę Wiśniewską, Komendanta Komisariatu Policji  

w Ciechocinku Pana Marcina Wirfel, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnych Pana Tomasza Kubika, Przedstawicieli Izb Rolniczych Pana Wojciecha 

Sobczaka i Pana Andrzeja Kulpę, radnego powiatowego Stanisława Murawskiego, oraz 

sołtysów gminy Waganiec.  

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy aktualnie  

13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi 

kworum pozwalające na obradowanie i podejmowanie uchwał w sprawach objętych 

porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Nieobecni na obradach: Wiceprzewodniczący Rady Jarosław Różański, radna 

Katarzyna Szczesna. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady, M.Dyko – nawiązując do projektu porządku obrad, 

przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosił Radę oraz Wójta Gminy  

o wyrażenie stanowiska w tym zakresie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIV, sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 

kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja o pracy Starostwa Aleksandrowskiego 

a. wystąpienie Starosty Powiatu Aleksandrowskiego. 

b. dyskusja. 

5. Informacja o działalności Rady Powiatu Aleksandrowskiego 

a. wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandrowskiego. 

b. dyskusja. 

6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności działania Policji 

za 2012 rok. 

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

b. dyskusja. 

7. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec  
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a. wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie. 

b. dyskusja. 

8. Informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2012 rok   

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

b. dyskusja.  

9. Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2012 r. 

a. wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

b. dyskusja. 

10. Sprawozdanie o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2012 r. 

a. wystąpienie W-ce Prezesa ds. finansowych Klubu.  

b. dyskusja. 

11. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2012/2013. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  

b. wystąpienie Dyrektorów szkół. 

c. dyskusja. 

12. Interpelacje radnych i zapytania.  

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że otrzymał pismo od Pana Jacka Kowalewskiego 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie informujące, że nie może 

przybyć na obrady w związku z ustalonym wcześniejszym urlopem z przyczyn 

osobistych. Informuje również, że wszystkie problemy i sugestie dotyczące dróg 

powiatowych dotyczące gminy Waganiec można składać na piśmie do Zarządu Dróg – 

pismo stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 

Poinformował również, że sekretariat Urzędu otrzymał informację, że na obrady nie 

może również przybyć Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego Pan 

Wochna Dariusz. 

 

Radny M.Kołowrocki – wyraził swoje niezadowolenie w związku z tym, że 

Przewodniczący Rady Powiatu nie przybył na obrady, jednak w związku  

z nieobecnością swoją mógł wydelegować jednego ze swoich zastępców. 

 

Radny W.Marut – zaproponował, aby punkty 5 i 7 wykreślić z porządku obrad  

w związku z nieobecnością zaproszonych gości. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie wpłynął wniosek o wykreślenie dwóch 

punktów z porządku obrad, w związku z tym poddał pod głosowanie porządek obrad 

z uwzględnieniem tej propozycji. 

1. Otwarcie XXXIV, sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 

kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja o pracy Starostwa Aleksandrowskiego 

a. wystąpienie Starosty Powiatu Aleksandrowskiego. 
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b. dyskusja. 

5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności działania Policji 

za 2012 rok. 

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

b. dyskusja. 

6. Informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2012 rok   

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

b. dyskusja.  

7. Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2012 r. 

a. wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

b. dyskusja. 

8. Sprawozdanie o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2012 r. 

a. wystąpienie W-ce Prezesa ds. finansowych Klubu.  

b. dyskusja. 

9. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2012/2013. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  

b. wystąpienie Dyrektorów szkół. 

c. dyskusja. 

10. Interpelacje radnych i zapytania.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 

wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 

 

Radny, W.Stefański zgłosił kandydaturę radnej, E.Pietrus. 

Kandydat E.Pietrus wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury 

na sekretarza obrad? 

W związku z brakiem innych kandydatur, zamknął listę zgłoszeń i poddał pod 

głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnej E.Pietrus.  

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

kandydaturę radnej E.Pietrus. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – zgodnie następnym punktem porządku obrad, 

powitał Panią Wiolettę Wiśniewską Starostę powiatu Aleksandrowskiego i poprosił  

o przedstawienie informacji o pracy Starostwa Aleksandrowskiego. 

 



str. 4 

 

 

Starosta Aleksandrowski Pani W.Wiśniewska – podziękowała za zaproszenie  

i stwierdził, że w skrócie postara się przedstawić wszystkie informacje. 

Następnie przedstawiła krótką informację i sprostowanie w związku z nieobecnością 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, wyjaśniła, że Pan Dyrektor faktycznie jest na 

urlopie z powodów osobistych, urlop był planowany wcześniej. Jednak nie zwalnia go 

z tego, że mógł się pojawić jego zastępca. Wszystkie informacje, na które oczekują 

obecni na sali postara się przedstawić. 

Informacja będzie dotyczyła roku bieżącego. Jeżeli chodzi generalnie o współpracę  

z gminą Waganiec, to ona przebiega bardzo dobrze, chociażby na szczeblu Starosta – 

Wójt Gminy Waganiec. Od początku ceni tą współpracę. Jest to jej obowiązkiem, ale 

dość często jest gościem na terenie gminy. Zaproszenia przyjmuje z wielką radością, co 

pozwala procować też gminie Waganiec, której jest bardzo przychylna.  

W woli uzupełnienia na terenie gminy Waganiec, jest dwóch radnych powiatowych: 

Pan Stanisław Murawski i Pan Maciej Włoch, którzy zawsze są aktywni i ciągle 

oczekują informacji od Starostwa na temat napraw w gminie Waganiec. Uważa, że 

wypełniają swoje obowiązki w ramach pełnionego mandatu w sposób należyty. 

Stwierdziła, że to przedkłada się na pracę i współpracę i na promowanie tej gminy. Od 

chwili jak podjęła tą pracę, jako Starosta, to rozpoczęła kultywowanie tradycji 

pn.”Prezentacja Powiatowych Stołów Wielkanocnych”, w których zawsze Koła 

Gospodyń gm. Waganiec biorą udział reprezentując w sposób bardzo liczny, to widać. 

Jest to zauważalne poprzez wystawę na tych stołach i bardzo często zbierają I nagrody, 

za co składa wielkie uznanie. I myśli, że jest to dowód na to, że gmina Waganiec 

zaznacza swoją obecność. Ostatnio odbyło się to również poprzez współfinansowanie 

przez gminę, za co składa Radzie i Wójtowi podziękowanie. Jeśli chodzi o kolejną 

imprezę, to powrócono również po 5 latach do kontynuowania tradycji związanej ze 

„Świętem plonów”, poprzez wspaniałą współpracę podjęła decyzję i wspólnie z wójtem 

odbyły się „Gminno – parafialne dożynki” na ziemi waganieckiej. 

Za co podziękowała, jest to niewątpliwie na terenie powiatu promocja gminy Waganiec,  

i zrobiła to z pewna świadomością i nie żałuje tego. Te dożynki się odbyły, jednak bez 

zaangażowania mieszkańców gminy i władz gminy, nie sposób by było to zrealizować. 

Odbył się również „V Rajd Rowerowy”, w którym w tym roku postanowiono 

zaznaczyć i wypromować również w gminie Waganiec, ponieważ stara się promować 

wszystkie gminy na terenie powiatu. Planowano 37 km, jednak trasa wyniosła 47 km, 

dzięki czemu dotarto do gminy Waganiec, gdzie dzięki władzom otrzymali wsparcie 

przy organizacji. Udostępnione zostało boisko sportowe, gdzie uczestnicy mogli 

wypocząć, posilić się. W Rajdzie brali udział również mieszkańcy gminy, jest pełna 

podziwu, najstarszy uczestnik to właśnie 80 – cio letnia Pani z gminy Waganiec, która 

została nagrodzona. Uroczystość ta została uświetniona poprzez występ Zespołu 

„Mimoza”gm. Waganiec. 

W tym roku odbył się również „ Dog Trekking”, który po raz kolejny odbył się  

3 sierpnia, jest to impreza organizowana również w Wagańcu w porozumieniu ze 

stowarzyszeniem, którego Prezes siedzibę ma w Toruniu. Również objęła tą imprezę 

honorowym patronatem, otwierana była przez Wójta Gminy. To ma wielkie znaczenie, 

gdyż jest to promowane przez wszystkie media, na stronie powiatu również, i tu gmina 

Waganiec zaznacza swoją obecność wszędzie. 
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Następnie przedstawiła inwestycje, jakie zostały przeprowadzone na gminie 

Waganiec. W ramach remontów cząstkowych emulsje asfaltową i grysami wykonano 

drogę 2603C, Ciechocinek - Siutkowo 140m2; drogę 2618C Spoczynek - Zbrachlin-

Waganiec 120m2; drogę 2613C Waganiec - Przypust 100m2; drogę 2615C Waganiec- 

Zbrachlin 50m2.To są takie bieżące remonty, naprawy tych dróg, zgłaszanych przez 

radnych powiatowych. Na bieżąco było również wykonywane koszenie traw, 

chwastów na poboczach dróg powiatowych. Remonty dróg destruktem asfaltowym 

tzw. frezowiną, to była duża ilość frezowany przeznaczona na terenie gminy, i nadal 

tak będzie. W ramach tych remontów naprawiono głownie drogę 2609 Nieszawa – 

Kawka 3,5 km. Droga, która była w stanie fatalnym. Remonty dróg masą na zimno 

2603C Ciechocinek – Siutkowo oraz droga 2611 Dąbrówka Duża – Waganiec. 

Jeżeli chodzi o wycinkę odrostów wraz z wywozem, to przede wszystkim 

dokonano tych prac na drodze Ciechocinek – Siutkowo 2000mb, była to obustronna 

wycinka. Droga 2612 Nieszawa – Ujma Duża na długości 2 km również obustronna 

wycinka oraz drogę 2609 Nieszawa – Kawka 2 km obustronnie. 

Zbieranie i wywóz konarów drzew połamanych przez wiatr w miarę potrzeb na 

bieżąco również na zgłaszania telefoniczne.  

Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to zgodnie z planem, który jest 

oszczędnościowy tak jak wszędzie. I zdaje sobie sprawę, że samorządy, na których 

znajdują się drogi powiatowe również sami te ulice odśnieżają aczkolwiek jest to 

obowiązek Zarządu Dróg.  

Odtwarzanie rowów i ścinka poboczy wzdłuż dróg powiatowych: droga 2611 

Dąbrówka Duża – Waganiec na długości 800mb obustronnie. Na drodze 2618 

Spoczynek – Zbrachlin, wyremontowano 2 przepusty pod drogę oraz przebudowano 

całkowicie jeden przepust w m. Śliwkowo, na których dodatkowo ułożono 

nawierzchnię z masy bitumicznej, Jest to w ramach egzekwowania wszelkich prac. 

Inwestycja finansowana przez wykonawcę autostrady A-1. 

Wykonanie nakładu z masy bitumicznej na całej szerokości jezdni Waganiec- 

Zbrachlin1km. Spoczynek – Zbrachlin od drogi Nr 1 do Zbrachlina 1,5 km oraz 

odcinkami od Koloni Święte do Niszczew – ogółem 1,5 km. Nieszawa - Ujma Duża na 

długości 1,5 km wraz z utwardzeniem poboczy. Ciechocinek – Siutkowo na długości  

1,5 km obustronnie ścinka poboczy wraz z utwardzeniem. Roboty te głównie 

wykonywane przez wykonawcę autostrad na drogach powiatowych na terenie gminy. 

To są te prace wykonane w tym roku na terenie gminy Waganiec.  

 W dalszej kolejności przedstawi planowane również prace na wiosnę, będą 

wykonywane prace w postaci położenia, frezowiny w miejscowości Wólne. Będą one 

kontynuowane odcinkami od Plebanki do Nieszawy i poprzez doklejenie poboczy, 

wykona to firma, która miała żwirownie na terenie gminy Waganiec. Zgłaszanych jest 

szereg wniosków przez radnych powiatowych. Tutaj Pan M.Włoch zabiegał  

o umiejscowienie sygnalizacji świetlnej przy szkole w Zbrachlinie i budowę chodnika. 

Taki wniosek podał w tym roku na komisji budżetowej powiatu. Niestety z racji 

ograniczonych środków finansowych nie został uwzględniony. 

Wnioskował również radnym M.Włoch o remont drogi przy ul.Dworcowej wraz  

z budową chodnika. Wniosek nie został również uwzględniony ze względu na 

ograniczone środki. Niemniej nie chciałby, aby to zostało odebrane negatywnie.  

Nie wszystkie wnioski mogą być potraktowane priorytetowo i nawet nie mogą.  
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Raz ze względu na konstrukcję budżetu, nie jest to tak wcale możliwe i większość prac 

odbywa się w ramach bieżących remontów na inwestycje przeznaczono tylko 350 tys. zł 

w tym roku. To są mizerne środki, ale żeby uchwalić budżet i uzyskać opinię RIO innej 

możliwości nie było.  

Również radny S.Murawski zabiegał o wykup budynku szkoły w m.Sierzchowo. Były 

przeprowadzone rozmowy, była przeprowadzona wizja lokalna i było zainteresowanie 

oraz przeprowadzono kalkulacje tam pojawił się problem, Pan wójt o tym informował- 

chodziło o wydzielenie działki, bo Powiat był zainteresowany tylko budynkiem 

szkolnym, który jest w stanie należytym po wymianie okien, z odpowiednią kotłownią  

i z przede wszystkim gabarytowo odpowiedni do przeznaczenia go do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Raciążku. Ale problem pojawił się, pierwotnie w podziale 

tej działki, bo nie można tego dokonać. Powiat nie był zainteresowany przejęciem ruiny 

dworku, który mieści się w podwórzu, a co za tym idzie, przejęciem na swoje barki tych 

mieszkańców. 

To wszystko było, jednak do rozwiązania i były prowadzone rozmowy  

z konserwatorem zabytków. Natomiast nie ma sygnałów od samego zainteresowanego 

i po wielu rozmowach i spotkaniach na posiedzeniu Zarządu, w których uczestniczył 

również wójt, Pan Dyrektor Mariański, który prowadzi Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 

w Raciążku, odstąpił on od możliwości przejęcia tego budynku. Formy przejęcia 

proponowane przez wójta były różne, jej zdaniem do zaakceptowania, ale ze względu 

na brak zainteresowania przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Zarząd Powiatu od 

dalszych działań odstąpił. 

I tutaj mimo szczerych chęci i Pana wójta zabiegów, propozycji, czuwając na straży 

dobrego interesu powiatu nie może przejąć tego budynku, tylko żeby przejąć. Jeżeli 

Raciążek odstąpił od dalszych realizacji swoich planów to nie widzi możliwości 

przejęcia. Tutaj nie ma ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, deklaracji co 

zwiększenia kontraktu, bo umieszczone byłyby osoby z tego zakładu.  

Na zakończenie podziękowała sołtysom Gminy Waganiec, których grupa była 

jak zawsze najliczniejsza, na „Akademii sołtysów”, która odbyła się w Starostwie 

Powiatowym. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny J.Nowak – w związku z tym, że nie ma Dyrektora ZDP, to zwraca się do Pani 

Starosty, w sprawie sygnalizacji w Zbrachlinie, jak słyszał wniosek został odrzucony. 

Jest wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego, dlatego też proponuje – wnioskuje o oznakowanie 

odpowiednimi tablicami, bo na chwilę obecną, jak jeździ po Polsce, to szkoły są 

oznakowane, poprzedzone odpowiednimi znakami „Uwaga dzieci”, „Szkoła”. Chodzi 

tu o dużą tablicę, konkretne kolory, a w chwili obecnej jest już bardzo zniszczona mała 

tablica „Agatka”.  

Stwierdził, że Powiat nie dba o ten rejon szkoły, na poboczu drogi powiatowej przy 

szkole dziury, dzieci nie mogą dojść do szkoły stoi woda, jest duży ruch samochodów. 

W dniu wczorajszym wykonał telefon do Pana dyrektora, i w dniu dzisiejszym zostały 

przywiezione dwie teczki, i na tym się skończyła pomoc, a pozostałe dziury na tym 

odcinku drogi powiatowej zostały. 
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Przy chodniku, który powiat wykonał, ziemia zalega przy tym burtniku, tam nie jest nic 

robione, jeździ Dyrektor i zastępca ZDP i tego nie widzą, przecież to jest wstyd. 

Przy szkole w Zbrachlinie, po lewej stronie jest kawałek chodnika, to należałoby 

zerwać. To by miał tyle do dróg, bo jak Pani Starosta mówiła, że nie ma na utrzymanie,  

w innych powiatach, widać ten porządek, koszone jest przez firmy, które wygrywają 

przetargi i poprawnie utrzymywany jest tam ten stan dróg i rowów w sposób należyty. 

A w naszym powiecie to trzeba się prosić o pomoc, ostatnio 3 tygodnie dzwonił  

z interwencją, żeby przy stawie w Wagańcu obciąć przy barierce, bo tam trzcina 

wychodziła na jezdnię. Dopiero po 3 tygodniach po 20 telefonach podjęto interwencję.   

 

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy nie można zmienić oznakowania tego 

skrzyżowania przy budynku Urzędu w Wagańcu, wie, że jest to droga powiatowa, 

droga gminna jest podrzędna, tu został wstawiony znak „stop”, i zimą są problemy  

z samochodami ciężarowymi przy podjeździe. Można by było zdjąć znak „stop”  

i zrobić tak, aby droga powiatowa była podrzędna ( jest jej tylko ok. 1 km). Propozycja, 

aby droga gminna była z pierwszeństwem przejazdu. 

 

Radny P.Kosik – zwrócił, się z pytaniem o efektywność działania pracowników 

Zarządu Dróg Powiatowych. Na pewno docierały do Starostwa informacje o tej pracy. 

Tak jak mówił radny Nowak, na drogach nie ma Dyrektora ZDP, ani jego 

przedstawicieli. Nie chce nikogo kontrolować, sprawdzać, czy też pouczać, ale 

przeczytała Pani Starosta, informację, dotyczącą działań na terenie dróg powiatowych 

znajdujących się na terenie powiatu. Była mowa o wycince krzaków przy rowach, nie 

wie, czy ktoś to monitoruje, bo firma, która wygrywa przetarg na wycinką robi, to  

w taki sposób, żeby wyciąć te krzaki. Uważa, że to jest tak, żeby pracownik jak najmniej 

się schylał. Wtedy oni biorą te krzaki, pracownik na następny rok nie może z kosą 

wjechać w te rowy, ponieważ odrosty są stare bardzo wysokie, jest to robione bardzo 

niedbale. 

Mówiła Pani Starosta o wycince rowu Dąbrówka – Waganiec obustronnie. Krzaki nie 

były wycinane obustronnie, jednak jak już były wycinane, to ekipa często to robiła ok. 

tygodnia czasu, często tą drogą jeździ. Z czego 80% czasu było siedzenie przy ognisku, 

przy wypalaniu krzaków. Zwrócił uwagę, że było wycinanie krzaków, ale żeby śmieci 

posprzątać to już nie, bo nikt im nie kazał. To jest droga powiatowa, trzeba osobne 

pismo skierować z gminy do Zarządu Dróg. Wycinanie tych krzaków stwierdził, że jest 

to jego zdaniem „absurd”. Prowadzi on własną działalność gospodarczą i jeśli mówi 

pracownikowi, aby wyciął rów od punktu A do punktu B, to teren ma być wycięty. 

Pracownicy Zarządu podcięli te krzaki, większe zostawili, śmieci zostawili, trawę 

zostawili, to jest marnowanie czasu. Nikt nad tym nie panuje, nikt tego nie kontroluje. 

Zwrócił się do Pani Starosty, czy to widziała, ten odcinek drogi? 

 

Pani Starosta – stwierdziła, że gdyby miała czas z pewnością poświęciłaby go na 

sprawdzenie tych rowów, ale od tego są inne służby. 

Dyrektor zaręczył, że wszystkie prace wykonywane były przez pracowników Zarządu 

Dróg własnymi narzędziami, aby było to, drogą oszczędną, natomiast nie słyszała 

wcześniej uwag dotyczących tych prac. 
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Radny Kosik – stwierdził, że jakby to nie była ekipa tzw. „kumpli”, tylko fachowcy, 

ewentualnie pracownicy pod nadzorem może byłoby to inaczej.  

Zwrócił się do Starosty o zwrócenie uwagi Panu Dyrektorowi Zarządu, bo marnowane 

są pieniądze podatników. Powinno to być kontrolowane, a Ci pracownicy czują się tak 

jak to było kiedyś, to jest wszystko państwowe i nikt tego nie kontroluje. 

 

Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – poruszyła sprawę chodnika w Zbrachlinie, są 

złożone dokumenty, jeżeli powiat będzie je rozpatrywał, to wnosi, aby był ten chodnik 

był po stronie przystanku autobusowego i wówczas przykryje ten śmierdzący rów. 

 

Pani Starosta – poinformowała, że jeśli chodzi o tablice przy szkole, o których radny 

wspomniał, jest to do załatwiane, od ręki, powinno to być zrobione. Dziury przy szkole 

i ziemia na pewno zgłosi to Dyrektorowi i uważa, że te prace powinny być wykonane 

bezzwłocznie.   

 Jeżeli chodzi o zmianę oznakowania, to trudno jest jej się wypowiedzieć, bo nie 

zatwierdza reorganizacji, tutaj się może wypowiedzieć Pan Komendant Policji. 

Jeżeli będzie to technicznie i prawnie możliwe, to można na wniosek taka reorganizację 

wprowadzić. 

 Jeśli chodzi o wycinkę, to zwróci na to uwagę i tak jak wcześniej wspomniała, nie 

było uwag do tych prac. Dyrektor zapewnił, że wszystko idzie sprawnie i usłyszała 

wiele pochwał pod jego adresem i w ogóle o odtwarzanie tych rowów i o wycinkę, bo 

przedtem bywało to podobno różnie, jednak nie chce tego oceniać i przyjmuje te 

informacje i napewno będzie reagowała.  

 Jeśli chodzi o ten chodnik, o którym Pani sołtys zechciała wspomnieć, to tak jak 

powiedziała, ten wniosek został odrzucony przez Zarząd ze względu na brak 

możliwości finansowych i do niego można zawsze powrócić w ciągu roku. Ten wniosek 

już padł dużo wcześniej i jak on będzie usytuowany i po której stronie, to już myśli, że 

jak będzie brany pod uwagę, to będzie dyskusja na temat położenia. 

 

Sołtys Bertowa P.Kuliński – powrócił do sprawy budynku szkoły w Sierzchowie. Jak 

wszyscy wiedzą miał być przeznaczony, jako filia Zakładu Opiekuńczego w Raciążku. 

Z wypowiedzi Pani wynika, że Pan Marjański Dyrektor odstąpił od tego. Nieoficjalnie 

informacje chodziły, że to Rada Powiatu stanowiła trudności Panu Dyrektorowi, że on 

tego nie mógł przejść. To tak jakby Rada rzucała mu „kłody pod nogi ”, i on od tego 

odstąpił. 

 

Pani Starosta – stwierdziła, że Zarząd zajmował się tą sprawą i odbył kilka rozmów  

z Panem Wójtem. Radni zainteresowali się ta sprawą, jednak było wielu przeciwników, 

absolutnie wręcz były zarzuty pod adresem Starosty, że działa w interesie gminy, a na 

niekorzyść interesów pojętych dość szeroko, powiatu. Była też uwaga ze strony jednego 

z radnych powiatu, że wprost na sesji były pytania w interpelacji, że tutaj absolutnie źle 

pilnuje jak starosta pieniędzy powiatowych i absolutnie skrytykował ten pomysł. Ale 

nigdy Rada Powiatu nie zajmowała się tym oficjalnie, gdyż droga jest taka, że gdy 

Zarząd podjął taka decyzję, jednak jak wspomniała odstąpił od decyzji, ze względu na 

opinię samego zainteresowanego Pana Dyrektora Zakładu w Raciążku. 

Jeżeli jest wszystko zgodne z procedurą, to przedkłada taka informację w drodze 

uchwały Radzie Powiatu i Rada wtedy ma szanse się wypowiedzieć.  
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Zawsze się stara, jeżeli jest coś przedkładane na radę Powiatu, to musza to być takie 

argumenty, koronne, niezbite, żeby Rada podniosła rękę „za”. 

Nigdy się tym rada wcześniej nie zajmowała, ale zainteresowanie było bardzo duże,  

i było również dużo przeciwników, jeżeli chodzi o przejęcie tego budynku.  

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, ze wszyscy wiedzą, o jakiego radnego powiatowego 

chodzi i Pani Starosta szczerze to przedstawiła, że Rada Powiatu tym się nie zajmowała, 

bo nie miała, kiedy. Wszyscy wiedzą, jak Rada Powiatu pracuje, dlatego z wielkim 

żalem, że Przewodniczący Rady nie przyjechał i nie można mu tego przedstawić, aby 

później on swoim radnym to wszystko przedstawił. Jeżeli Rada Powiatu bawi się 

polityką, to nic z tego nie będzie, pracuje na II kadencją. I tutaj gdyby, kto inny to 

zaproponował nie Pani Starosta, to by to Sierzchowo przeszło. Podziękował Pani 

Staroście za zaangażowanie w tą sprawę. Uważa, że Rada Powiatu zajmuje się tylko 

podwyższeniem swoich diet i zajmują się oni tylko sobą. Pracują na terenie powiatu  

i powinny działać w interesie całego powiatu, a nie załatwiać swoje prywatne i partyjne 

interesy. 

 

Pani Starosta – podziękowała za słowa uznania na to nie ma wpływu, oczywiście 

przekaże wszystko dalej, jednak, dlaczego nie ma Przewodniczącego Rady Powiatu, nie 

wie. Przewodniczący poinformował, ją, że otrzymał zaproszenie. 

 

Sołtys Wagańca B.Gajdzińska – zabrała głos w sprawie złożonego wniosku o budowę 

chodnika w kierunku dworca PKP. Dyrektor Zarządu Dróg obiecał, że postara się 

załatwić tą sprawę jest to tylko 200 m odcinka chodnika, wzdłuż drogi powiatowej. 

Zdziwiło ją bardzo, że znów powiat nie przyznał na to zadanie pieniędzy. 

Jest tu duże zaludnienie, dużo samochodów przyjezdnych, jest duży ruch, matki 

chodzą z dziećmi, są sytuacje, że nie można przejść, gdyż stoją samochody 

zaparkowane wzdłuż ulicy, stwarza to duże niebezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 

Następnie poprosiła, aby w miarę możliwości przesunąć środki budżetowe, aby ten 

wniosek został zrealizowany. 

 

Radny R.Zwierzchowski – poruszył sprawę drogi w m. Michalinek pod wiaduktem  

w kierunku Niszczew. To są kpiny, aby 30 m asfaltu do trasy A-1 nie zrobić, tam jest 

problem z przejazdem i ze zjechaniem z trasy A-1 i wjechaniem na nią. To popsuła 

autostrada, to uważa, że powinna to zrobić, i jest to też droga powiatowa, a Zarząd 

Dróg Powiatowych w tym temacie nic nie robi, przecież są jakieś umowy napraw po 

budowie? 

Następna sprawa, słyszał od radnego powiatowego S.Murawskiego, że otwierają 

wiadukt w m. Śliwkowo, jest pytanie czy droga, która łączy się z wiaduktem będzie 

dokończona asfaltem od Niszczew w kierunku A-1. Droga Niszczewy – Zbrachlin 

również została zniszczona przez budowę autostrady. Zarząd Dróg w ogóle nie dba  

o drogi powiatowe na gminie Waganiec. 

Pani Starosta – stwierdził, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie radnego, ponieważ 

nie do niej ten obowiązek należy, ale jeśli chodzi o zniszczenie, zdewastowanie dróg, 

przez tzw. budowę autostrady, to egzekwowane jest to na bieżąco i w ramach 

możliwości, te prace są wykonane. I uważa, że te odcinki zniszczone, które pozostały 

też będą wykonane, gdyż są porozumienia spisane. 
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Pan Andrzej Kulpa, Przedstawicieli Izb Rolniczych – poruszył sprawę skrzyżowanie  

w Siutkowie jest to podjazd pod jedynkę, szkoda, że nie ma radnego powiatowego 

Pana Włoch i Dyrektora ZDP. W czerwcu był tam wypadek śmiertelny dwie osoby 

zginęły. To skrzyżowanie jest do likwidacji, ale tym odcinkiem jezdni bardzo dużo 

ludzi jeździ, jeżdżą również autobusy do Ciechocinka, Nieszawy z Włocławka  

i odwrotnie. Ten zjazd jest bardzo niebezpieczny, wcześniej też stwierdzono, że był 

niebezpieczny i podniesiono go o 20 cm. Teraz zawadzają się samochody spodami, 

dochodzi do kilku zdarzeń. Jego propozycja jest taka, skoro jeszcze generalnie Dyrekcja 

utrzymała to, to z tego się korzysta, to należy złożyć wniosek, aby on uległ 

modernizacji i dlatego powinien, ten wnioesk być złożony również z powiatu. 

Jest to wizytówka powiatu wjazd na trasę A-1, z drogi powiatowej. Jego prośba jest 

taka, aby nie likwidować tego zjazdu, ale zmodernizować. 

 

Radny J.Nowak – zwrócił się w sprawie drogi powiatowej przy U.Gminy w kierunku 

dworca PKP, jest to centrum gminy, a ona zniszczona, dziura na dziurze. 

  

Sołtys Siutkowa J.Urbański – stwierdził, że na ostatnim spotkaniu z Panią Starostą 

zgłaszał problem tego zjazdu w Siutkowie, ale jest też skrzyżowanie również  

w Siutkowie, że mieszkańcy nie mogą przejechać przez trasę A-1. Wszędzie zostały 

porobione skrzyżowania oznakowane przy modernizacji A-1, a w m.Siutkowo nie 

zrobiono. Uważa, że zostało to zaniedbane, walczył z GDDK i A, o każdy zjazd na pole,  

o przepusty, bo nie było nic o skrzyżowaniu również, a nie zostało to zrobione. I teraz 

wyszło tak, że rolnicy nie mogą przejechać na drugą stronę wsi. Wszędzie są porobione 

zjazdy, oznakowane skrzyżowania, a tu ktoś chyba zaniedbał to, uważa, że to powiat. 

Był protest mieszkańców, była telewizja były uzgodnienia miało to być poprawione, 

gdyż chodzi tu o bezpieczeństwo ludzi. A tu słyszy już 3 rok o tym i nic do tej pory nie 

zostało zrobione. 

 

Radny P.Kosik – nawiązał do wypowiedzi Pana Urbańskiego, uważa, że jest 

miejscowość dość gęsto zaludniona i ma problemy z włączeniem się na trasę A-1  

i przejazdem przez tą trasę. Jest tylko zjazd, który jest do likwidacji. Uważa, że można 

stwierdzić, iż ktoś zapomniał o tej miejscowości, są ładnie zrobione zjazdy, oświetlone  

z przejściem dla pieszych w innych sąsiadujących miejscowościach, a tu cisza. 

Zgłasza tą sprawę, aby powiat złożył wniosek z wystąpieniem o modernizację  

o uwzględnienie tego. 

  

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jak Starosta widzi, są problemy na gminie 

Waganiec. Głównie chodzi o drogi powiatowe. Pani Starosta mówiła, że ma sympatię 

dla gminy Waganiec. Gmina Waganiec, jest zobowiązana do zapłacenia powiatowi za 

przejście rur kanalizacyjnych na terenie gminy Waganiec przez drogę powiatową, jest 

to duża kwota 131 tys. zł. Najbardziej boli go to, że postawienie sygnalizacji  

w m. Zbrachlin, kwota ok.30 tys. zł zostało odrzucone przez powiat. Bezpieczeństwo 

dzieci w tym miejscu jest bardzo ważne, tam przechodzą dzieci na Orlik, i do szkoły. 

Włączenie takiej sygnalizacji zagwarantuje zwiększone bezpieczeństwo dla tych dzieci, 

jest to duża szkoła. 

Wnosi o to, aby cząstka z tej kwoty z gminy Waganiec została przeznaczona na te 

najbardziej pilne potrzeby w gminie Waganiec i na to należy ją przeznaczyć.  
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Ta kwota poszła do ogólnej puli powiatu, gdyby Pani Starosta zasygnalizowała, aby je 

przeznaczyć na potrzeby gminy Waganiec.  

Stwierdził, że jest zbulwersowany sytuacją, co do Sierzchowa. Jak wiadomo, była 

wyjazdowa sesja Zarządu Powiatu, była Pani Starosta, Pan Monsur, Pan Łuczak. Był też 

zachwyt Pana Monsura, który widział już jak to zrobić. Dobra wola tej Rady Gminy 

była jednomyślna, że oddaje ten obiekt. Dyrektor Mariański czynił różne starania  

i w rozmowach z nim otrzymał informację, że na 40 osób ma zagwarantowane z NFZ, 

chciał więcej, ale na razie doraźnie 40 osób. Rada Gminy jest zawiedziona, że taki 

ośrodek w Sierzchowie, położony w tak ładnym miejscu z taką zielenią, położony 

bardzo blisko Raciążka z dobrym dojazdem, jest to bardzo atrakcyjna propozycja,  

a decyzja negatywna. Zwrócił się z zapytaniem, jak z widzenia Pani Starosty będzie 

wyglądał budżet powiatu na 2014 r., czy jest on zadawalający, czy też nie? 

 

Pani Starosta – poinformowała, że jak mówiła, iż Zarząd nie przewidział, nie 

uwzględnił wniosku Pana M.Włocha, to nie znaczy, że w ciągu przyszłego roku ten 

temat się nie pojawił. Jeśli pojawią się pieniądze, które pozwolą to wykonać, to powróci 

się do tego tematu, jakim jest chodnik. 

 

Druga wypowiedź Pana Przewodniczącego Rady, zadziwiła ją, gdyż funkcjonuje on  

w samorządzie już długo, jednak jest dla niej ta wypowiedź niezrozumiała. Rozumie, że 

można być oburzonym, podkreśliła wyraźnie, że jej rola, jako Starosty, to rola 

pilnowania, nadzoru dobrego i sprawnego funkcjonowania powiatu. Nie może być tak, 

że wskutek emocji Pana Przewodniczącego Rady, Zarząd podejmie tak pochopne 

decyzje, pomimo negatywnej odpowiedzi Pana dyrektora Mariańskiego. Podkreśliła, że 

nie można tak twierdzić, że jest to piękne, fajne miejsce, to Rada Powiatu to przyjmie. 

Uważa, że wyraziła się jasno, wyjaśniła to, i dla niej ten temat nie podlega żadnej 

dyskusji. Do momentu, gdy zainteresowany nie przejawi takiej chęci, to Zarząd nie ma 

podstaw, aby do tego wrócić. 

Kolejna sprawa, jeśli chodzi o budżet na 2014 r., tak jak wcześniej wspomniała są 

również plany na bieżące naprawy, w ramach, których zabezpieczono kwotę ze 

wskazaniem 350 tys. zł na konkretne odcinki dróg i znajdują się one na terenie 

wszystkich gmin. 

Planowane są inwestycje zabezpieczenia potrzeb po części wszystkich gmin. Zadanie 

Starosty jest dbanie o inne rzeczy, i tak przychodząc na to stanowisko, zabezpieczyła 

środki na Archiwum Zakładowe, które było niezbędne. Będzie adaptowane 

pomieszczenie, jeżeli Rada się zgodzi, po branżówce w Zespole Nr 2 w Hubalu, i tam 

będzie przenoszone Poradnia Pedagogiczno Psychologicznej, i Powiatowe Centrum 

Pomocy w Rodzinie, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i wyposażone zostaną 

3 kasy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3. To są priorytety, jeśli chodzi o przyszły rok.  

Budżet musi być przygotowany i tak skonstruowany, aby pozwolił realinie spojrzeć na 

wykonanie tych zadań, przy tak małych pieniądzach nie da się dużo zrobić. 

 

Sołtys Józefowa, H.Kułakowska – poinformowała, że w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. jest nie miła obsługa petentów. Była łatwić 

sprawy dotyczące jej chorej mamy, to zauważyła, że dokumenty nie są rejestrowane 

zgodnie z wpływem.  
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Jest zła informacja nt. składanych dokumentów i człowiek jest odsyłany od Urzędu 

Skarbowego do Powiatowego Centrum, nie otrzymując wymaganych dokumentów  

z U.Skarbowego, który twierdzi, że Powiatowe Centrum wprowadza interesantów  

w błąd. Jest dużo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, ale jak zauważyła, jest ona tylko 

dla znajomych. 

 

Pani Starosta – przyjęła te uwagi i sprawdzi tą sprawę. Jeżeli taka sytuacja miała 

miejsce, to jest to naganne i nie powinno tak być. 

Jednak można było to odczuć, ale wynika to z nadmiaru pracy, i zmiany przepisów,  

i przy tym braku kadrowym mogła być nerwowa atmosfera. 

Natomiast nie ma możliwości żadnego traktowania spraw „po kumotersku”  

z podstawowego powodu, gdyż wnioski składane są od 2 stycznia do PCPR i liczy się 

kolejność zgłoszeń. Pieniądze przekazywane z PFRON są ograniczone, każdy wniosek 

jest solidnie rozpatrywany. 

Przeprowadzone były kontrole z PFRON i nie ma w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

Jednak przyjmuje ta uwagę, jeśli chodzi o opryskliwość pracowników. 

 

Sołtys H.Kułakowska – stwierdziła, że była 2 stycznia 2013 r. miała już 20 numer 

wydany, a była przed godz. 800, to uważa, że jest coś nie tak, skąd te 19 osób przed nią? 

Jej mama ma 90 lat i nie występuje po wiele spraw, mimo, że jest bardzo schorowana. 

 

Pani Starosta – stwierdziła ponownie, że przyjęła wszystkie sprawy zgłoszone na sali  

i postara się im bliżej przyjrzeć. 

 

Wójt – podziękował Pani Staroście, że znalazła czas na przybycie, gdyż wie, że koniec 

roku, to bardzo pracowity czas. 

Odniósł się do spraw związanych z budową autostrady, oczywiście Rada Gminy jest na 

bieżąco informowana, jakie są problemy z tą budową i drogami na terenie gminy. Tutaj 

Pani Starosta ma niewielki wpływ na to, co się dzieje, natomiast w dniu wczorajszym 

zwizytował te odcinki, które zamierzają zamknąć, czyli poprzeczny przejazd 

autostrady, niestety wrażenie wywarły nieciekawe, w związku z tym 15 grudnia 

autostrada uzyska przejezdność. Drogi dojazdowe do tych przejazdów są w stanie 

tragiczny, wystosował pismo do GDDKiA o poprawę tego stanu dróg  

i przeprowadzenia kontroli, z jakim efektem się okaże. Jednak w piśmie informował 

również, że jak nie zostanie to załatwione, to będą sankcje prawne i nie tylko, gdyż 

mieszkańcy również nie przyjmą tego stanu rzeczy i są już zmęczeni tą sytuacją. 

Przekazał informację do pani Starosty, iż cieszy się, że Pan Dyrektor ZDP uzyskuje 

takie efekty z wykonawcą dróg, ale informuje, że na terenie gminy Waganiec nie został 

położony ani 1m2 asfaltu przez wykonawcę i to, co radni mówili jest szczerą prawdą, są 

dziury i brak przejezdności. 

W dniu wczorajszym rozmawiał z Panem Dyrektorem, który stwierdził, że nic nie może 

zrobić, czyli jego efektywność koncentruje się nie tylko na tych miejscach gdzie 

występują rzeczywiste problemy. 

 

Przewodniczący Rady – podziękowała Pani Staroście za przybycie i udział w obradach, 

następnie na wniosek radnej E.Pietrus zarządził 10 min przerwę godz.1425. 
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Ad.5 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – po przerwie wznowił obrady godz.1435 otworzył 

następny punkt porządku obrad, tj. sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności 

działania Policji za 2012 rok. 

Udzielił głosu Panu Marcinowi Wirfel Komendantowi Komisariatu Policji  

w Ciechocinku. 

 

Komendant KP Pan Marcin Wirfel – podziękował za zaproszenie i poinformował, że  

w materiałach radni otrzymali sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności 

działania Policji za 2012 rok – stanowi ono zał. nr 3 do protokołu. 

Uważa, że radni zapoznali się z tymi materiałami, dlatego też oczekuje ewentualnych 

zapytań. Stwierdził, że ubolewa, gdyż w m-cu czerwcu była debata społeczna z Policją  

i były obecne tylko 2 osoby. 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny J.Nowak – jako członek komisji ładu i porządku w gminie, stwierdził, że  

z pomocy policji na terenie gminy społeczeństwo jest zadowolone, i widzi już tą Policję 

na drogach. 

Ale się nie poprawiło w tej kwestii, o której była mowa na komisji z udziałem Pana 

Komendanta tj. nie widać policji w blokowisku w Wagańcu. Oczywiście przejeżdżają 

drogą, natomiast przy blokach nie widać tam patrolu, tylko o to chodzi. Z pracy policji 

tak ogólnie jest zadowolenie, jest informacja dzielnicowego, jest punkt przyjęć, są 

patrole, tylko chodzi o patrole przy blokowisku. 

 

Sołtys H.Kułakowska – poruszyła sprawę odcinka drogi od Nieszawy do Zajazdu 

Wagant w Michalinie, na tym odcinku jeżdżą tak szybko użytkownicy dróg, pomimo, 

że jest to teren zabudowany, z posesji jest problem wyjechać. Obecnie też samochody 

ciężarowe z transportem z firmy Drogi i Mosty wożące materiał na budowę autostrady 

jeżdżą bardzo szybko, jest duży ruch i jest bardzo niebezpiecznie, tam nikt nie 

przestrzega ograniczeń, jest to prosty odcinek drogi. 

 

Radny P.Kosik – stwierdził, że jest zadowolony, z tego, że widać tą policję na terenie 

gminy, która kontroluje ruch rowerzystów, prędkości kierowców. Jednak chciałby, aby 

Pan Komendant uczulił patrole na to, aby przejeżdżając np. jadąc drogą powiatową, 

aby zatrzymał się ten patrol raz na 2 tygodnie w takim Sierzchowie na trochę, czy też 

blokowisku, wówczas będzie oddźwięk, że stoi ten patrol. 

 

Radny R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, co trzeba zrobić, aby zmienić  

w m.Niszczewy znaki, jadąc od Zbrachlina od szkoły, jego zdaniem tam powinno być 

skrzyżowanie równorzędne. Aby jadący od Łówkowic w kierunku Zajazdu Wagant nie 

byli na pierwszeństwie przejazdu, tylko Ci jadący od Zbrachlina.  

Dzieci wracają ze szkoły mają problem z przejściem, bo tam nikt nie przestrzega 

ograniczenia prędkości. W ostatnim okresie była tam również kolizja. 
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Komendant KP – poinformował, że jeżeli jest mowa o oznakowaniu drogi i dróg 

ogólnie, generalnie policja nie ma mocy sprawczej, jeśli chodzi o stawianie tych znaków 

drogowych, jest to w gestii zarządcy drogi, który opracowuje plan organizacji ruchu, na 

danym obszarze. Na drodze powiatowej Zarząd Dróg Powiatowych, na drodze 

krajowej Generalna Dyrekcja. Policja występuje, jako podmiot opiniodawczy w tej 

kwestii, gdy takie zapytania są i należy składać takie wnioski do Zarządcy drogi. I tu  

w sprawie skrzyżowania w Wagańcu również jest taka sama procedura. 

 Stara robić się tak, aby służba patrolowa była pełniona na gminie Waganiec. Również 

praktycznie każdej nocy policjanci wykonują zadania patrolowe i to są funkcjonariusze 

prewencji, których celem jest zapobieganie przestępczości. 

Odrębną sprawą jest kontrola ruchu drogowego, gdzie stoi na stanowisku osobiście, że 

ta działka powinna być w gestii Ruchu Drogowego. I te wszystkie uwagi zgłoszone, 

gdzie Ci policjanci powinni się pojawić na pewno uwzględni. 

Jest trochę zdziwiony tym blokowiskiem, bo ilekroć odprawia policjantów do służby, to 

zawsze im każe na to zwrócić uwagę, ale jeszcze raz to będzie przerabiał, bo to jest 

miejsce takie niebezpiecznie zagrożone. 

Poinformował, że często dzielnicowi są skierowani do podjęcia czynności i przejeżdżają 

przez miejscowość Sierzchowo pod konkretny adres i faktycznie mógłby ten radiowóz 

tam stanąć od czasu do czasu. 

 

Radny M.Grzegórski – stwierdził, że miał takie zdarzenie, wjechał na jego posesje 

patrol policji. Policjant zadawał pytania, czy nie sprzedaje ktoś rolnikom we wsi taniego 

paliwa? Jak się zachować w takiej sytuacji? 

 

Komendant KP – stwierdził, że Pan, jako radny powinien być wzorem. Problemem  

w gminie są kradzieże paliwa. I teraz zapytanie, czy mieszkańcy z Policją współpracują, 

czy pomagają przestępcom i ich chronią. I to jest odpowiedź na radnego zapytanie, to 

jest decyzja każdego obywatela. Dlatego prosi o współpracę. 

Poinformował również, że jest zachowana anonimowość, jeśli ktoś przekazuje 

informacje policji. Stwierdził, że jest dużo patroli również samochodami 

nieoznakowanymi, jednak, aby na gorącym uczynku złapać przestępców jest ciężko, 

gdyż jest teren gminy bardzo duży, a działania Policji obejmują również gminę 

Raciążek. Dlatego prosi obecnych na sali o współpracę i zwrócenie uwagi na ten 

problem. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pana Komendanta, jeżeli otrzyma pismo  

w sprawie opinii nt. oznakowania i sygnalizacji świetlnej przy szkole w Zbrachlinie, to 

prosi o uwzględnienie bezpieczeństwa dzieci i wydania pozytywnej opinii. 

Następie w związku z brakiem zapytań z sali podziękował Panu Komendantowi za 

przybycie i udział w sesji. 

 

Komendant KP– podziękował za zaproszenie i zawsze stara się być obecny, jak 

zauważył z Dzielnicowym nie ma problemu. 

Poinformował, że przyjmuje, jako Komendant interesantów w każdy wtorek od 1400 -

1700 w Ciechocinku, i jeśli jest jakiś problem, to do niego zawsze się można zgłosić. 

Oczywiście w inne dni urzędowania również przyjmuje interesantów, jeżeli tylko ma 

na to czas. 
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Wójt – podziękował Panu Komendantowi, że dość często się spotyka z nim, i te 

kontakty są często robocze. Następnie przekazał podziękowania dla dzielnicowych 

gminy Waganiec, tej Pani, która była krótko, ale pozytywnie się wpisała  

w harmonogram, jak i obecny Pan Radosław Kłonowski, jest również na bieżąco  

w kontakcie, i pomaga również rozwiązywać doraźne sprawy mieszkańców. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – poprosił o zabranie głosu Pana Tomasza Kubika 

Komendanta PSP w Aleksandrowie Kujawskim w związku następnym punktem 

porządku obrad tj. informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2012 

rok. 

Komendant PSP Pan Tomasz Kubik –poinformował, że ustosunkuje się do spraw, 

które na terenie gminy wystąpiły z okazji działań interwencji jednostki ratowniczo – 

gaśniczych, jak i jednostek ochotniczych straży pożarnych, następnie przedstawił 

informację o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Waganiec 2013 r. – stanowi ona 

zał. nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Sołtys Bertowa P.Kuliński – stwierdził, że słyszał, że są przymiarki budowy nowej 

jednostki PSP. 

 

Komendant PSP– stwierdził, że są takie przymiarki, jest koncepcja budowy nowej 

siedziby jednostek ratowniczo – gaśniczych, jak i Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej przy węźle autostradowym 80% zdarzeń, które na terenie powiatu, to 

są zdarzenia ulokowane przede wszystkim na trasie Nr 1 i w Aleksandrowie kuj. jak  

w Ciechocinku. Tam jest 80% wszystkich zdarzeń pożarów i miejscowych zagrożeń  

i cała trasa Nr 1, to są wypadki drogowe. Usytuowanie nowej siedziby niedaleko węzła 

autostradowego, spowodowałoby, to, że można szybciej zareagować. A z drugiej strony 

połączenie tych dwóch jednostek spowoduje lepsze działania ekonomiczne. 

Utrzymanie dwóch jednostek to są duże koszty utrzymania, a jedna jednostka będzie to 

taniej, a zarazem efektywniej, bo bliskość dojazdu do węzła autostradowego jak  

i zarówno do Ciechocinka i Aleksandrowa nie kolidowałoby z podjęciem tych działań. 

Takie są przymiarki i o to zabieg, koszt pobudowania takiej nowej nowoczesnej teraz 

remizy jest w granicy 12 mln zł, na dzień dzisiejszy. Jeżeli doszłoby do tego to planuje 

również przy okazji tej inwestycji wybudowanie również lądowiska śmigłowca 

ratowniczego, który by służył wszystkim również mieszkańcom, całodobowo. 

 

Sołtys Wólnego I.Góralska – zwróciła się z zapytanie, kto jest odpowiedzialny za 

sprawne działanie hydrantów na terenie gminy? 

 

Komendant PSP – stwierdził, że działanie hydrantów jest to temat bardzo ważny, że 

względu na to, że jeżeli zrobi się te hydranty, to drugi temat jest taki, że są one 

rozkradane.  Odpowiedzialna jest osoba, podmiot, który zarządza wodociągami  

w zależności, od tego, czy wójt podpisuje umowę z tym podmiotem, jeżeli właścicielem 

sieci wodociągowej jest gmina, to wójt. 
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Sołtys Góralska – poinformowała, że wioska Wólne przedłużona jest w kierunku 

Szpitalki, jest świeżo po pożarze, gdzie spłonął dom mieszkalny, są 4 hydranty,  

co 200 m i żaden nieczynny, zgłaszała tą sprawę po ostatnim pożarze w lipcu, gdzie 

spłonął stóg siana, stojący w pobliżu zabudowań gospodarczych i nic w tym temacie 

nie zostało zrobione. 

Obecnie spłonął dom mieszkalny, była tam jedna z Pań ochotniczek straży  

i bezskutecznie szukała podłączenia do wody, dobrze, że to nie jest lato, bo tragedia 

byłaby większa, dopiero prywatnie mieszkaniec udostępnił swojego hydrantu. 

 

Komendant PSP – poinformował, że jest apelowane do właścicieli, do zarządców  

o naprawę tych hydrantów i doprowadzenie ich do stanu używalności. Boryka się 

również w miastach z tym problemem. Bardzo to utrudnia podjęcie działań ratowniczo 

– gaśniczych i niejednokrotnie jest przez to niesłusznie krytykowani, jako straż pożarna, 

bo w pewnym momencie mówią, że straż przyjechała bez wody. Wóz bojowy przy tych 

nowoczesnych pompach wysokiej wydajności może wylać całą ilość wody w przeciągu 

1-2 minut, to są takie efekty. Samochód bojowy przyjeżdżając na miejsce pożaru na 

praktycznie 2-5 min, aby można było go zasilić, tą autopompą, która jest na 

samochodzie, do źródła wody. Jeżeli nie ma hydrantu, to jest szukanie dostępu do 

wody. Jest też czas dojazdu, jak przyjadą, to musza szukać zasilenia w wodę, często jest 

to duży problem. Jeżeli byłyby hydranty dobrej wydajności, to nie byłoby tego chaosu, 

akcja byłaby usprawniona i efektywniejsza. 

Radny P.Kosik – poinformował, że w związku z tymi hydrantami, ma zapytanie do 

wójta, czy są prowadzone jakieś kontrole tych hydrantów, czy to jest monitorowane, 

czy podlega to Kierownikowi Gospodarki Komunalnej? 

 

Wójt – stwierdził, że podlega to pod obsługę komunalną. Ostatni przegląd był na 

wiosną zgodnie z zaleceniem Komendy Powiatowej Straży. 

Natomiast przy tym pożarze też był obecny, po rozmowie z dowódcą akcji na brak 

wody nie narzekał. Nie umie powiedzieć, czy były czynne, czy też nie czynne hydranty. 

Czasem straż woli jechać odrobinę dalej, gdzie jest większa wydajność hydrantu, 

hydranty gminne nie są montowane na sieci przeciwpożarowej, tylko na sieci 

wodociągowej. I hydranty zamontowane na rurze o przekroju 90 mm, to ten hydrant 

będzie miał mniejszą wydajność, niż hydrant zamontowany na przyłączeniu 160 mm. 

I tu z doświadczenia jest wiadomo, że warto 1km jechać dalej i szybciej napełnić ten 

wóz. 

  

Sołtys Góralska – poinformowała, że też tam była i ta Pani sprawdzała wraz  

z jednostką te hydranty i żaden nie działał. Dobrze, że był tam obecny również Pan 

Kwiatkowski Jerzy i pokierował do siebie po tą wodę. Hydranty nie miały przeglądu 

od 18 lat. 

Wójt – stwierdził, ze z tego, co wie, to woda była pobierana z hydrantu przy szkole, 

jednak może się mylić. Faktem jest, to, o czym wspomniał Komendant, hydranty są 

systematycznie rozkradane. 

Poinformował, że swego czasy informował, radnych i sołtysów, że nie wszystkie 

hydranty, które są zamontowane będą konserwowane i będą działać. W tej chwili będą 

działać trzy – cztery hydranty w miejscowości tam, gdzie jest dobry dojazd. Te 

hydranty w Wólnem zostały sprawdzone.  
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Ta sytuacja, o czym wspomniała Pani sołtys, to była ratowniczka OSP Nieszawa i mogła 

nie wiedzieć, że niektóre hydranty mają zabezpieczenie, Państwowa Straż o tych 

zabezpieczeniach wie, że bez odpowiedniego klucza nie zadziałają. 

I to, że 18 lat nie było przeglądu, to nieporozumienie, gdyż 4 lata temu zakładane były 

tam główki hydrantów, gniazda. W chwili obecnej żaden nie ma gniazda. 

 

Przewodniczący Rady – wspomniał, że mieszkańcy sami niszczą te hydranty, nie ma 

rozdzielaczy, wszystko pozaorywane, powyrywane i po niektórych urządzeniach już 

nie ma śladu. 

W związku z brakiem dyskusji, podziękował Panu Komendantowi za udział w sesji. 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – otworzył punkt dotyczący informacji z działalności 

Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2012 r. poprosił o wystąpienie przedstawicieli 

Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec, Pana Wojciecha Sobczaka i Pana Andrzeja 

Kulpę. 

 

Członek K-PIR Pan Wojciech Sobczak – przedstawił informację z działalności 

Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej - stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Sołtys Siutkowa J.Urbański – poruszył sprawę, sprzedaży zwierząt inwentarskich, 

gdzie rolnicy sprzedając zwierzęta nie mają potwierdzenia, kiedy złoży wniosek ten, co 

skupuje zwierzęta, jest z tym problem, rolnik ma 7 dni na złożenie wniosku. Jeżeli nie 

zgłosi kupujący, to rolnik nie może pobrać dopłat i płaci kary. Czy Izby Rolnicze 

zajmują się tym problemem, czy były takie zgłoszenia? 

 

Pan A.Kulpa – poinformował, że przyjeżdżający na kontrolę do rolnika, często mówi, 

że jest za rolnikiem, bo rolnik nie popełnił błędu, ale karę musi dostać, gdyż jest to 

wbite w komputer i termin już płynie i należy to zgłosić w ciągu 7 dni przemieszczenie 

tego zwierzęcia. Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić w biurze 

powiatowym ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty 

zaistnienia w/w zdarzenia i taki obowiązek również ma kupujący. Jest to błędne koło.  

Oczywiście jest to często zgłaszane, jednak tylko zgłaszane bez rezultatów. 

  

Przewodniczący Rady – w związku brakiem zapytań z sali zamknął dyskusje  

i podziękowała przedstawicielom Izby Rolniczej za przybycie i udział w sesji. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 

sprawozdanie o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2012 r. Powitał obecnego 

na obradach V-ce Prezesa Klubu ds. organizacyjnych Pana Krzysztofa Dróbkowskiego. 

 

V-ce Prezes Klubu GKS „Sadownik – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik” Waganiec – stanowi on zał. Nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 
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Sołtys Bertowa P.Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, ilu jest członków 

stowarzyszenia? 

 

Prezes K.Dróbkowski – członkami stowarzyszenia jest cały Klub „Sadownik”, Zarząd 

liczy sześć osób, w którego skład wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów i trzech 

członków. Jeżeli chodzi o członkowstwo Klubu, to jest 80 osób, każdy zawodnik jest 

członkiem Klubu. Łącznie członków Klubu jest 86 osób i są to również członkowie 

stowarzyszenia. 

  

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań z sali zamknął dyskusję  

i podziękował Panu Prezesowi za udział w sesji, następnie na wniosek radnych 

zarządził 10 min przerwę, godz.1600. 

Ad.9 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – po przerwie wznowił obrady (godz.1615)  i dokonał 

otwarcia punktu dotyczącego Raportu o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec  

w roku szkolnym 2012/2013. Powitał dyrektorów szkół: Panią M.Grzegórską Szkoła 

Podstawowa w Niszczewach, Panią V.Smulską Zespół Szkół w Zbrachlinie, i Pana 

T.Szudzika Zespół Szkół w Brudnowie. 

Poinformował, że w punkcie jest przewidziane wystąpienie Kierownika Zespołu 

Obsługi Szkół, niestety Pani Kierownik ZOS M.Bińkowska nie przybyła na obrady i nie 

zna przyczyny. 

 

Wójt – poinformował, że Pani Kierownik usprawiedliwiła się z nieobecności na 

obradach w dniu dzisiejszym, niestety ze względu na pilne sprawy osobiste nie mogła 

przybyć. Jednak to nie zwalnia kierownika, gdyż, jako kierownik jednostki mogła 

wydelegować zastępstwo.   

W związku z tym, że uważa, iż radni zapoznali się z materiałami przesłanymi wraz  

z zaproszeniami, proponuje, aby nie omawiać tego raportu, tylko skupić się na 

wypowiedziach dyrektorów szkół. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Panią V.Smulską Dyrektora Zespołu 

Szkół w Zbrachlinie. 

Dyrektor V.Smulska – poinformowała, że nie odniesie się do Raportu o stanie oświaty 

na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2012/2013, gdyż Pani Kierownik ZOS nie 

przekazała jej tych materiałów.  

Stwierdziła, że wyniki szkoły były omawiane na jednej z poprzednich sesji, dlatego też 

ten temat nie będzie powielany. Jeżeli chodzi o wyposażenie przedszkoli, można na to 

zerknąć, i kwestia omawiania mija się z celem, gdyż radni mają to w materiałach. 

Ewentualnie, jeżeli są pytania, to prosi o dyskusję. 

Jak wspomniała wcześniej może się skupić na punkcie 3 informacja o wynikach  

w raporcie szkoły, gdyż dyrektorzy nie posiadają raportu, który otrzymali radni. 

Dlatego też korzysta ze swoich materiałów i może przedstawić osiągnięciach uczniów 

placówki w Zbrachlinie.  

Etap Gminny, szkoła podstawowa: „III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda 

Tuska w Zbrachlinie” - II miejsce klasy IV-VI; i IV miejsce klasy IV-VI. Zawody piłki 

nożnej „O mistrzostwo powiatu w Aleksandrowie Kujawskim”- VI miejsce klasy IV-VI. 
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Dużym osiągnięciem było podwójne wyróżnienie, jako jedyna szkoła spoza Włocławka 

i II miejsce pod względem wygranej kwoty pieniędzy – działalność Koła Caritas. 

Ogólnopolski Konkurs „Multi Test” j.polski, dwa wyróżnienia.   

 Gimnazjum: „III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w Zbrachlinie”-  

I miejsce, klasa I-III i III miejsce klasy I-III. Gminny Konkurs "Bezpieczeństwo w Ruchu 

Drogowym” na etapie gminnym w Brudnowie – I miejsce, drużyna przeszła do etapu 

rejonowego. Zawody piłki nożnej „O mistrzostwo Powiatu w Aleksandrowie 

Kujawskim” – V miejsce. „Wojewódzki Konkurs Kuratora Oświaty” – j.polski,  

6 uczniów przeszło do etapu rejonowego. „Wojewódzki Konkurs Kuratora Oświaty – 

biologia, 24 uczniów przeszło do etapu rejonowego. „Wojewódzki Konkurs Kuratora 

Oświaty” – j.polski, 2 uczniów przeszło do etapu rejonowego. Ogólnopolski konkurs 

„Multi Test” laureaci I, III, VI, XII miejsce w Polsce, dwa wyróżnienia. 

 II semestr w roku 2012/2013 Przedszkole „Piosenka Dziecięca” Niszczewy – I, II, III 

miejsce, wyróżnienia. Konkurs recytatorski „Uśmiechnięte wiersze” J.Brzechwy  

w Zbrachlinie – II, III miejsce.  

 Etap Powiatowy, powiatowy konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna”  

w Aleksandrowie Kuj.- wyróżnienie, II miejsce. Konkurs „Piosenki Ludowej  

w Raciążku” – II  miejsce. 

 Etap Gminny, szkoła podstawowa: Gminny konkurs plastyczny dla dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie w Brudnowie „Żyj Zdrowo Będzie Kolorowo” –  

I miejsce.  „Gminny Konkurs Ortograficzny” – wyróżnienie. „Mistrz Klawiatury”  

w Niszczewach – I, III miejsce. „X Gminny Konkurs Matematyczny” – I, II miejsce. 

„Gminny Turniej Piłki Siatkowej” – I miejsce, klasy IV-VI, dziewczęta II miejsce. 

 Gimnazjum: Gminny konkurs ortograficzny „O złote Pióro Wójta” w Brudnowie –  

II i III miejsce. „X Gminny konkurs matematyczny” – I, II, III miejsce. Gminny konkurs 

plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością – uczniowie klas I – III.  

 Etap powiatowy, rejonowy: Konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie w rejonie” –  

I miejsce. Festiwal Piosenki – I, III miejsce w Zbrachlinie. Konkurs j.angielskiego  

w Lubaniu – IV miejsce. Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej „Coca Cola” – I miejsce  

w etapie powiatowym, II miejsce w etapie rejonowym. Powiatowy konkurs „Wiedzy  

o krajach anglojęzycznych” w Aleksandrowie Kuj. – IV miejsce. 

Ogólnopolski przygotowawczy obóz mający na celu powołania na konsultacje do 

reprezentacji kadetów w piłce siatkowej- uczeń klasy II b. 

 

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła atuty Zespołu Szkół. 

Jest to największa placówka oświatowa w gminie Waganiec pod względem wielkości 

szkoły oraz ilości dzieci uczęszczających. Najmniejsze dopłaty z budżetu gminy 

Waganiec w przeliczeniu na jednego ucznia.  

Bardzo dobre połączenie komunikacyjne, szkoła położona jest w centrum gminy 

Waganiec. Posiada nowe dwuoddziałowe przedszkole na 50 miejsc. Od trzech lat 

istnieje trzeci oddział przedszkolny w budynku szkoły dla dzieci 3-4 letnich i również 

cztery oddziały dla dzieci 3-4 letnich, e tym roku został utworzony. Współpraca  

z placówkami oświatowymi krajów europejskich w ramach programu Comenius. 

Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”. Zrealizowano projekt Comenius w szkole 

podstawowej i rozpoczęto następny projekt w gimnazjum w latach 2013 – 2015.  

W szkole pielęgnowane są tradycje i obrzędy ludowe. Bardzo dobre wyniki uczniów  

w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych. 
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Uczniowie Zespołu Szkół w Zbrachlinie przechodzą do etapu rejonowego i do etapów 

wojewódzkich. Bardzo dobra współpraca z innymi instytucjami jest to wyłuszczone  

w raporcie, nie będzie tego powielać. Bardzo dobre kontakty ze szkołą polską na Litwie 

– Sudera. Organizowanie konkursów na terenie szkoły w randze wojewódzkiej, 

powiatowej i rejonowej. 

W szkole istnieje świetlica, w której spędzają czas dzieci rodziców pracujących, 

funkcjonuje również szkolna kuchnia i stołówka zapewniająca smaczne i tanie posiłki. 

Część posiłków dofinansowana jest przez GOPS w Wagańcu. Prowadzony jest również 

catering dla Zespołu Szkół w Brudnowie. Obecnie gotowanych jest 170 posiłków 

obiadowych. 

Szkoła zapewnia również opiekę pedagoga szkolnego, którego głównym zadaniem jest 

organizowanie pomocy psychologicznej. 

Atutem szkoły jest prężnie działające szkolne koło Caritas.  

Wszystkie klasy uczestniczą w licznych wyjazdach do teatru oraz wycieczkach. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Panie M.Grzegórską Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Niszczewach. 

 

Dyrektor M.Grzegórska – również jak Pani Smulska, poinformowała, że nie odniesie 

się do informacji zawartych w Raporcie, w związku z niemożliwością zapoznania się  

z jego treścią. Stwierdziła, że skupi się na konkursach i osiągnięciach uczniów oraz na 

tym, co oferuje placówka. Uczniowie szkoły podstawowej proporcjonalnie do większej 

szkoły, jaka jest w Zbrachlinie ma mniejsze osiągnięcia, choć nie małe. 

Jeśli chodzi o osiągnięcia na terenie kraju, to dzieci zajmowały też znaczne wyniki, 

trzech uczniów otrzymało tytuł laureata w konkursie kształcenia zintegrowanego 

również w ogólnopolskim konkursie j.polskiego zajęły I i II miejsce. 

Tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” otrzymał uczeń klasy IV. Wyróżnienie  

w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangurek”, uczeń kl.IV i również tytuł 

matematycznego geniusza otrzymał ten sam uczeń uzdolniony matematycznie.  

Na poziomie województwa uczniowie osiągnęli następujące osiągnięcia: I miejsce 

„Mistrz Matematyki”; III miejsce Zespół „Słonko” w wojewódzkim konkursie tańca 

regionalnego; dwa wyróżnienia w konkursie wojewódzkim plastycznym pt.”Anioł 

Moich Marzeń”.  

 Na poziomie powiatu: I miejsce zespół folklorystyczny „Słonko”, konkurs piosenki 

ludowej; I miejsce w konkursie matematycznym. 

Na terenie gminy dzieci brały udział w różnorodnego rodzaju konkursach min.  

w konkursie Omnibus dla uczniów kl.I-III, III miejsce w konkursie „Pisanka 

wielkanocna”, II miejsce w gminnym konkursie „ Matematycznym 1 z 12”, II miejsce  

w międzyszkolnym konkursie piosenki, I miejsce w konkursie: Mistrz klawiatury” 

uczennica klasy VI, ten konkurs organizowany jest przez szkołę od 7 lat, III miejsce  

w turnieju „Tenisa stołowego”, II i III miejsce w konkursie „Poprawna polszczyzna, na 

co dzień” konkurs organizowany również przez szkołę Niszczewy, III miejsce  

w turnieju „Piłki siatkowej dziewcząt”, II miejsce w konkursie piosenki przedszkolnej 

organizowanej w szkole Niszczewy, iii miejsce w konkursie klasycznym dla uczniów 

niepełnosprawnych – uczeń kl.VI, II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Przyroda 

wokół nas”. 
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Z tego powodu, że są małą placówką, to starają się pracować intensywnie i uważa, że 

placówka jest widoczna na terenie gminy Waganiec i nie tylko. 

W szkole jest koło polonistyczno – dziennikarskie, wydawana jest gazetka szkolna, koło 

matematyczne dla uczniów, kl. I, koło czytelnicze, koło mały Omnibus dla uczniów  

I – III. Prowadzone są zajęcia rytmiczne, historyczne, fotograficzno – informatyczne, 

funkcjonuje od 3 lat Zespół taneczno – wokalny „Słonko”. Również zawiązał się przed  

2 laty Zespół Muzyki Dawnej. Atrakcyjną propozycją dla dzieci są wyjazdy na basen, 

które regularnie się odbywają, wycieczki szkolne. Dużą popularnością cieszą się 

również wyjazdy na Festiwal Nauki do Torunia, organizowane przez Uniwersytet 

M.Kopernika i współpraca z wykładowcą biologii tego uniwersytetu. Istotną rzeczą jest 

to, że szkoła bierze udział w różnych projektach. Do tej pory brała udział w projektach 

organizowanych lub współorganizowanych przez gminę Aleksandrów Kujawski. W tej 

chwili uczestniczą w projekcie „Owoce w szkole”, „Czytająca szkoła”, „Owoce dla 

dzieci” otrzymują je uczniowie klas I – III. 

Oczywiście cały czas otrzymują mleko z projektu „Pij mleko”. 

 

Dyrektor T.Szudzik - jeżeli chodzi o zeszły rok to jest sporo osiągnięć, I – II miejsca na 

różnych szczeblach, ale rok 2012-2013, był najważniejszym sprawdzianem, była 

ewaluacja zewnętrzna, która miała miejsce w przedszkolu, szkole podstawowej.  

W dwóch obszarach w przedszkolu i szkole podstawowej, w obszarze efekty oraz 

zarządzenia. W maju wizytowały Panie wizytatorki z Kuratorium Oświaty Delegatura 

we Włocławku.  Najważniejsze są wnioski po tej ewaluacji, w szkole, z pośród 13 ocen, 

które były dokonane w przedszkolu i szkole podstawowej, 11 z tych ocen wypadało na 

poziomie wysokim, czyli kit rera „B”, 2 oceny na poziomie średnim. 

 Wnioski po ewaluacji w przedszkolu były takie, że wnioski z zewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego prowadzonego w szkole powodują korzystne zmiany funkcjonowania 

przedszkola, co jest ważne w świetle nowych przepisów, że nie są dokonywane 

jednoosobowo przez dyrektora, a uczestniczą w tym rodzice i mają wpływ na 

działalność placówki, pozyskiwanie tych opinii rodziców jest pozytywna. Takie 

działanie, które były podejmowane przez placówką w Brudnowie zostały dostrzeżone  

i pozytywnie ocenione. Ta ewaluacja polegała na tym, że Panie zbierały informacje od 

nauczycieli, rodziców, od uczniów, a także od partnerów szkoły min. od władz 

gminnych. I na podstawie tych informacji, które zebrały Panie wizytatorki, jak 

wywiady, ankiety to sformułowały wnioski. W materiałach radni mają, w jakich 

poszczególnych wymaganiach z zakresu obszarów, były te oceny.  

W szkole podstawowej były zawarte we wnioskach, że Zespoły Nauczycielskie działają 

wogóle w szkole i dobrze działają, że Nadzór Pedagogiczny z tymi nowymi 

wymaganiami prowadzi to prawidłowo, że po sprawdzianach dokonywane są analizy 

w sposób prawidłowy. Jednak niestety nie przedkłada się to na dobro wyników, i to też 

Panie zauważyły, było to w zeszłym roku. W tym roku jest trochę lepiej, zawarto we 

wnioskach również, że bardzo prężnie wykazują się inicjatywą, sami uczniowie, czyli ta 

samorządność dobrze funkcjonuje w szkole, że inicjatywy podejmowane przez nich są 

uwzględnione również, jeżeli chodzi o działalność placówki.  

Pozytywny jest też sygnał, jeżeli chodzi o prowadzone diagnozy analizy zachowań 

uczniów, zagrożeń, że one są prowadzone i dzięki nim planowanie działań jest 

konkretne i sprzyja rozpoznawaniu problemu. 
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Dostrzeżono, że nauczyciele doskonalą się, jeżeli chodzi o umiejętności zawodowe, że 

uczestniczą w zespołach, wspierając się nawzajem, to jest przydatne w pracy w szkole. 

Uważa, że to było bardzo ważne wydarzenie i wiadomo, że na sukces szkoły składa się 

wiele elementów i wiele czynników i nie zawsze wyniki oddają ilość pracy włożonej,  

a tutaj raport z zewnątrz dotyczący pracy placówki potwierdza, że obecny kierunek jest 

słuszny i działania są podejmowane w dobrym kierunku. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Poinformował, że cała lista osiągnięć padła na sali, czy Państwu Dyrektorom zdarzyły 

się przypadki niezrobienia czegoś, przedsięwzięcia które nie zostały zrealizowane. Bo 

również z tego punktu widzenia należy patrzeń, same sukcesy, to się chwali, ale też 

trzeba patrzeć z tego stanowiska jak wyglądają porażki. 

 

Dyrektor V.Smulska – stwierdziła, że w placówce można powiedzieć, że brakuje placu 

zabaw, w tym momencie jest 83 przedszkolaków. Plac zabaw dla tych dzieci jest 

podstawą, tym bardziej, że w tych grupach 25 osobowych, które są na dużym 

przedszkolu, w II oddziale jest 23 przedszkolaków, maluszki, to jest grupa 16-18 

osobowa. Przechodzenie stwarza problemy, posiłkuje się cały czas stażystami, i ta 

przychylność PUP jest widoczna, ale konieczne jest ustawienie pracy tych Pań stażystek 

i pomocy, aby jednak te dzieci korzystały z placu zabaw. Jest to jeden z takich punktów 

newralgicznych. 

Na początku, 3 lata temu były plany, środki nie zostały przyznane, kwestia przesunięci 

myślała, że będzie pozytywna decyzja. Wiadomo, że kwestia budżetu jest ważna, i to 

rozumie, ale w tym przypadku kwestia bezpieczeństwa tych dzieci i właściwego ich 

rozwoju, jest konieczny w placówce Zbrachlin plac zabaw. Obecnie dzieci przechodzą 

na ten piękny plac, który jest przy stawie, ale tutaj są problemy logistyczne jak 

przejście, odpowiednia ilość osób i bezpieczeństwa.  

Następna sprawa, to wjazd do szkoły, tutaj już rozmawiała z Panem wójtem, że kiedy 

będzie taka możliwość to kwestia frezowany, ewentualnie podniesienie tej nawierzchni. 

To są największe rzeczy, jednak nie wspomniała wcześniej, że udało się zrobić to, że IV 

oddział, dzięki Panu wójtowi istnieje i można powiedzieć, że powstało coś z niczego, 

pewne przesunięcia i udało się zagospodarować pomieszczenie, aby ułatwić rodzicom 

pracującym naszej gminy korzystanie z przedszkola.  

Jest jeszcze wiele rzeczy, o których nie wspomniała, jednak wspomniała  

o najważniejszych. 

 

Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, do Pani Smulskiej, czy to 

prawda, że Pani z sekretariatu szkoły w Zbrachlinie ( na sali padły dane personalne), 

powinna być 6 lat na emeryturze, gdyż lata ma wypracowane? Jest duży oddźwięk 

wśród mieszkańców Zbrachlina, że jest blokowane miejsce pracy, ta Pani jest 1948 

rocznik i od sześciu lat ma prawa emerytalne. 

 

Dyrektor V.Smulska – stwierdziła, że nie może zmusić pracownika, aby odszedł na 

emeryturę, jednak ta kwestia dyskusji nie powinna być na forum, sprawy personalne są 

załatwiane w szkole w jej gabinecie, nie posiada w szkole wicedyrektora na taką dużą 

ilość oddziałów, jest to największa szkoła w gminie, jednak nie stara się o to stanowisko 

i ten pracownik wykonuje taką pracę i spełnia te wymagania.  
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Wójt – poprosił o zamknięcie dyskusji, gdyż poruszone są dane personalne, dane 

osobowe, osoby, która nie jest osobą publiczną.  

Dyrektor Smulska – poinformował, że w gestii dyrektora szkoły jest zatrudnienie, musi 

przygotować sobie tą osobę, która będzie spełniała się na tym stanowisku  

w odpowiedni sposób. 

 

Wójt – poinformował, że niestety nie może sobie Pani dyrektor przygotować takiego 

pracownika, tylko należy ogłosić konkurs i w wyniku konkursu przyjąć pracownika. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zamknięcie tej dyskusji i powrócić do wypowiedzi 

pozostały dyrektorów szkół. 

Radny J.Nowak – poinformował, że była rozmowa z Panią Starostą Powiatu 

Aleksandrowskiego, która poinformował Radę Gminy, że wniosek złożony w sprawie 

sygnalizacji świetlnej przy szkole został odrzucony, był to wniosek radnego 

powiatowego M.Włocha. Dlatego zwraca się do Pani dyrektor szkoły w Zbrachlinie, 

aby przygotować wspólny wniosek do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby 

przyjął stażystę do przeprowadzania tych dzieci przez jezdnię, bo jest to droga 

powiatowa. 

 

Dyrektor M.Grzegórska – stwierdziła, że w szkole podstawowej są dwa oddziały 

przedszkolne w jednym są dzieci 2 i 5 letnie. Jest kłopot, gdyż finanse nie pozwalają na 

zatrudnienie pomocy wychowawcy. A to są małe dzieci i wymagają pracy, jest ich 20. 

Co jakiś czas są stażyści, którzy pomagają, ale jest też taki czas, że ten staż się kończy,   

a rok szkolny trwa i wówczas jest problem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych dzieci, 

to jest problem przy wyjściu na spacer i to jest ta porażka, o którą Pan przewodniczący 

pytał. 

  

Dyrektor T.Szudzik – poinformował, że ten poprzedni rok był udany. Udało się od 

stycznia w porozumieniu z Panią Smulską i Panem Wójtem uruchomić catering dla 

szkoły w Brudnowie.  

Stażyści byli do pomocy w przedszkolu i prac administracyjnych. Były problemy  

z ogrzewaniem, zachodnie skrzydło było niedogrzane w 2012 r. nie udało się tego 

poprawić, ale w 2013 r. udało się to poprawić. Brak jest osłon na kaloryfery w klasach  

I do III, tam gdzie są miejsca do zabaw dla dzieci, i na sali gimnastycznej nie wszędzie 

są osłony i z tego musiał zrezygnować, bo były pilniejsze prace do wykonania, ale  

w ramach modernizacji w przyszłym roku ma być wymiana kaloryferów, to uważa, że 

to zostanie zrobione.  

Stwierdził ogólnie, że nie może narzekać, bo nie było większych potrzeb, te mniejsze 

postara się w miarę potrzeb naprawić. Rada Gminy była przychylna, przyjmując 

zmiany budżetowe, za tą współpracę podziękował. 

 

Sołtys Siutkowa J.Urbański – wspomniał, że rozmawiał z wójtem, że za szkołą 

powinien być ten teren zasypany, podwyższony i wyrównany. T tam w przyszłości 

może być pobudowana sala gimnastyczna, a Pani dyrektor wspomniała o placu zabaw, 

a plac pod salę, gdzie będzie? 

Uważa, że należy myśleć perspektywistycznie. Zwrócił uwagę również na parkowanie 

rodziców przy szkole, że jest tam bardzo niebezpiecznie i problem z przejazdem. 
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Wójt - odniósł się wprost do wypowiedzi sołtysa, że gospodarzem terenu jest Pani 

dyrektor, taką propozycję nawiezienia terenu złożył 2 lata temu, jak zaczęła się budowa 

autostrady. Pani dyrektor nie wyraziła woli nawiezienia tego terenu. 

 

Dyrektor V.Smulska – stwierdziła, że tam jest też kwestia sąsiedztwa, i podwyższenie 

terenu stworzy problemy. 

 

Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem do Pana wójta, stwierdził, że widzi w szkole 

w Zbrachlinie również brak placu zabaw, gdyż jego dziecko też chodzi do szkoły  

w Zbrachlinie. 

Uważa, że ten postument samolotu stoi na takim fajnym placu, który by mógł być 

przeznaczony na plac zabaw. Stoi on na terenie szkoły, czy chodzi nad tym 

konserwator, czy to nie niszczeje, czy coś nie spadnie? Jego zdaniem jest on zniszczony. 

 

Dyrektor V.Smulska – poinformowała, że samolot posiada książkę budowlana, była 

konserwacja 2-3 lata temu, przeprowadzona przez pracowników gminy, uważa, że jest 

zgodnie z tym jest bezpiecznie. 

 

Radny P.Kosik – zapytał, czy walory estetyczne i zasługi jakieś historyczne dla tego 

terenu są związane z tym samolotem, tym pomnikiem? 

  

Dyrektor V.Smulska – stwierdził, że nie będzie dyskutować na temat zasług i innych, 

gdyż pewne rzeczy zostały podjęte już wcześniej. Natomiast, jeśli chodzi o samo 

wykorzystanie tego placu, to na pewno, plac zabaw jest tam jak najbardziej wskazany, 

jeśli chodzi o ten teren, jakby był pusty. 

 

Wójt – stwierdził, że przedstawi trochę historii tego pomnika, jest on własnością Pana 

Leszka Cieślaka, pierwotnie miał być przy pomniku armat na dworcu PKP, miał on 

uzupełnić ten obiekt. Jako wójt był temu przeciwny, a Zarząd Kolei PKP również nie 

wyraził zgody, jednak to są drgania i powinna być odpowiednia konstrukcja i chodziło 

tu głównie o bezpieczeństwo. Wówczas z Panem św.pamięci Dyrektorem Maksimem  

i jego osoby zapadł pomysł, że szkoła będzie szła w kierunku uzyskania imienia 

związanego z lotnictwem, czy bitwą powietrzną w 1939 r. Oczywiście ten samolot nie 

ma nic wspólnego z 1939 rokiem, ale symbol lotnictwa stanowi i wówczas gmina 

zrealizowała projekt, natomiast realizacja tego pomnika została sfinansowana w dużej 

części przez pana Cieślaka. Uzyskał on pomoc również od wojskowych zakładów 

lotniczych, oni to przewieźli, złożyli z zamontowali. 

Taka była historia, oczywiście po odejściu Pana Dyrektora Maksima na emeryturę, 

szkoła przybrała zupełnie inne imię niż związane z lotnictwem, czy też z chwałą 

lotnictwa polskiego, przyjęła imię I.J.Paderewskigo i on jest patronem szkoły. 

W tej chwili ten samolot nie jest związany ze szkołą, jednak jak rozmawia, 

gdziekolwiek i jest wspominana szkoła w Zbrachlinie, to jest ona wyróżnikiem, bo 

zaraz jest kojarzona z samolotem. 

Kwestia jego demontażu, bo jest na sali rozmowa na ten temat, że nie ma miejsca na 

plac zabaw, to jest możliwe należy przygotować opracowanie projektu demontażu tego 

symbolu.  
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Jednak faktem jest, że od kilku lat faktycznie mimo wniosków Pani dyrektor pieniędzy 

na plac zabaw nie ma, ale to nie z powodu niechęci, czy braku woli, tylko trzeba 

zwrócić uwagę, że szkoła dostała pieniądze na trochę inne elementy: jak remont 

przedszkola, remont i wyposażenie kuchni, w tej chwili remont w postaci docieplenia  

i nałożenia elewacji. W tym przypadku nałożył się czynnik, że coś za coś i zabrakło 

środków finansowych na realizację placu zabaw. 

Do tej pory żadna ze szkół nie miała placu zabaw i dawała sobie radę, obecnie 

wszystkie szkoły mają. A przejście w Zbrachlinie 150m, jest to odrobina wysiłku, warta 

odnowionej elewacji, czy stołówki.  

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i podziękował dyrektorom szkół za 

przybycie i udzielone informacje. 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – przeszedł do interpelacji radnych i zapytań. 

Radny, W.Marut – zapytanie, droga od cmentarza do Brudnowa, czy jest to droga 

należąca do GDDKiA? Czy jest ona ubezpieczona? 

 

Wójt – poinformował, że od zakrętu do Wiktoryna jest droga gminna, i będzie się 

łączyć z częścią dojazdową GDDKiA. Stwierdził również, że sądzi, iż ta droga jest 

ubezpieczona. 

Ad.11 

Przewodniczący Rady – otworzyła punkt w sprawie wolnych wniosków, udzielając 

głosu wszystkim obecnym na sali. 

Radny J.Nowak - złożył wniosek o skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego  

w sprawie skrzyżowania w Wagańcu, droga z pierwszeństwem przejazdu. Wnosi 

również o oznakowanie szkoły w Zbrachlinie, również wystosować pismo do Starostwa 

Powiatowego. 

 

Radny, M.Grzegórski – poinformował, że droga w Kolonii Święte, jest zniszczona, nie 

ma zimy, a jest dziura na dziurze, wnosi o naprawę pogwarancyjną tej drogi. 

Wójt – poinformował, że warunki pogodowe uniemożliwiają naprawę, w tym okresie, 

ale będzie to zgłoszone. 

 

Radny, W.Marut – zgłosił wniosek o wyłożenie kamieniem drogi w Wiktorynie ( jest to 

droga od Wiktoryna do Brudnowa) przy cmentarzu. Był kamień z autostrady i można 

go na tą drogę wykorzystać. Ta drogą nie można przejechać, samochody lgną i są 

wyciągane. 

 

Sołtys Wiktoryna, W.Sobieraj – poparła radnego, jest to droga od cmentarza do drogi 

asfaltowej w kierunku wiaduktu, tam jest tragedia, są koleiny, woda i nie można 

wyjechać. 

 

Radny, W.Marut – poinformował, że została droga zniszczona, wszyscy nią jeżdżą i nie 

można nią przejechać od Państwa Chruścińskich, w stronę Brudnowa. Sołtys mówiła  

o tym odcinku przy cmentarzu, a trzeba poprawić cały odcinek tej drogi. 

Wójt – stwierdził, że będzie to droga naprawiona, gdyż budowa autostrady się jeszcze 

nie skończyła, a droga gminna będzie musiała mieć wzmocnioną nawierzchnię, gdyż to 

jest uczęszczana droga dojazdowa. 
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Sołtys Wiktoryna, W.Sobieraj – poinformowała, że została ona zniszczona przez 

nawożenie tego piachu, jest dość wysoko, jeździ tam autobus szkolny, jednak on 

przejedzie, bo jest wyższy, ale samochody osobowe nie mogą przejechać i rowerem 

również się nie da. 

 

Sołtys Michalina, J.Michalska – poinformowała, że tak jak mówiła Pani Grzegórska 

Dyrektor szkoły, to jest prawdą i przydałoby się jedna osoba zatrudniona do pomocy  

w przedszkolu w Niszczewach. 

Wójt – zwrócił uwagę, że jest to sprawa dyrektora szkoły i są to problemy, tej placówki 

jak pozyskać pracownika, można składać wnioski o stażystów tak jak to robią pozostałe 

szkoły. 

 

Sołtys Michalina, J.Michalska – zgłosiła naprawę drogi od Kaźmierzyna do posesji 

Pana szczęsnego. 

 

Radny, W.Góralski – odbudowanie, wyczyszczenie rowu, zabranie hydrantów z tego 

rowu od Restauracji „Gala” w Zbrachlinie do przejazdów w kierunku Bertowa. 

Naprawa ubytków w jezdni, mieszkańcy porobili sobie wjazdy, bez rur przepustowych 

i woda wypływa na asfalt i go niszczy. 

 

Sołtys Wólnego, I.Góralska – zgłosiła naprawę hydrantów w m.Wólne, nie muszą być 

wszystkie, ale żeby, chociaż dwa były sprawne i o przegląd tych, które są. 

 

Radny, P.Kosik – złożył wniosek o inwentaryzację, o sprawdzenie wszystkich 

hydrantów na terenie gminy. Przekazania wykazu sołtysom, które hydranty działają na 

sołectwach. Proponuje, aby były, chociaż po dwa hydranty sprawne na sołectwie, 

chociaż monitoring. 

Stwierdził, że pracownicy urzędu mogą to zrobić, ostatnio widział, jak siedmiu 

pracowników obsadzało choinkę przy urzędzie, prawie cały dzień, to tych trzech 

pracowników mogłoby przejechać po gminie i zobaczyć te hydranty. 

 

Radny, W.Góralski – poinformował, że słusznie radny Kosik zwrócił uwagę na 

pracowników urzędu, uważa, że można by było ubrać tych pracowników w odzież  

z oznaczeniem, że jest to pracownik gminy, a nie - cyt.”A nie stoi z butelką piwa  

w wycierusach, kurtka taka i nie wiadomo, czy jest to pracownik, czy nie. Pracuje się  

w zakładach i każdy zakład ma swoje Logo”. 

 

Radny, P.Kosik – potwierdził, wypowiedź radnego Góralskiego, wystarczą kamizelki  

z logo. Stwierdził, że pracownika trzeba dopilnować, wie to z własnego doświadczenia, 

tak samo z tą choinką. O wycięciu trawy dokoła starej szkoły w Sierzchowie czekał od 

26 września do 5 grudnia, a choinkę wstawiało siedmiu pracowników, a niby nie ma 

pracowników. Stwierdził, że nie ma pretensji do wójta, ale są osoby za to 

odpowiedzialne i można pewne rzeczy dopilnować. 

Wójt – poinformował, że teoretycznie jest to możliwe, ale i tak będą mankamenty, 

ponieważ w ciągu roku zatrudnia się w różnych sytuacjach, różne osoby, i byłby to 

zakup jednorazowy. 
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Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest tu wiele słusznych uwag, w związku  

z brakiem wniosków zamknął listę wniosków i poprosił sekretarza obrad o ich 

przedstawienie. 

 

Sekretarz obrad Pani Ewa Pietrus spisała zgłoszone wnioski na XXXIV Sesji VI 

kadencji Rady Gminy, w dnia 13 grudnia 2013 r. i je przedstawiła: 

1. Radny Jarzy Nowak – wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę znaku 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Wagańcu ul. Dworcowa i ul. Kujawska. 

2. Radny Marcin Grzegórski – wniosek o naprawę drogi w m.Kolonia Święte. 

3. Radny Wojciech Marut – utwardzenie kamieniem drogi od Wiktoryna do 

wiaduktu w Brudnowie. 

4. Sołtys Honorata Szudzik – dokończenie drogi za torami  od Plebanki w kierunku 

Bertowa. 

5. Sołtys Jadwiga Michalska – naprawa drogi do szkoły w Niszczewach od 

Wiktoryna. 

6. Sołtys Jerzy Dybowski – naprawa drogi od Kaźmierzyna do Arian (posesja 

Państwa Szczesnych) 

7. Radny Wiesław Góralski – odbudowanie rowu i naprawa ubytków w jezdni, 

wycięcie krzewów i usunięcie hydrantów z rowu wzdłuż ul. Lipowej w Nowym 

Zbrachlinie. 

8. Sołtys Iwona Góralska – naprawa hydrantów we wsi Wólne. 

9. Radny Piotr Kosik – inwentaryzacja, sprawdzenie i wykaz hydrantów na terenie 

gminy. 

Przewodniczący Rady - poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie. 

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszone wnioski do 

realizacji. 

 

Ad.12 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady, M.Dyko – zamknął 

obrady XXXIV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1750             

 
Protokołowała:                                                                                             
 


