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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXV 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, kierownika ZOS Marię Bińkowską, radnego powiatowego Stanisława 

Murawskiego, oraz sołtysów gminy Waganiec.  

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy aktualnie  

11 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 radni na obradach: R. Zwierzchowski (na obrady przybył godz.1110),  

M. Skowroński (na obrady przybył godz.1050),  J. Nowak (na obrady przybył godz.1035), 

P. Kosik (na obrady przybył godz.1200). 

 

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 XXXV, sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia 

zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2014 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017. 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

10. Interpelacje radnych i zapytania.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił wniosek Wójta Gminy o umieszczenie  

w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Waganiec projektu uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości 

położonych w miejscowości Zbrachlin - stanowi on zał. nr 2 do protokołu. 

Projekt tej uchwały radni otrzymali przed sesją do wglądu, poddał pod głosowanie 

zgłoszoną poprawkę do porządku obrad, jako punkt 10. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę do 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad  

z uwzględniona poprawką. 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia 

zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2014 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014: 

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

b) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

c) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017. 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

e) dyskusja nad projektem uchwały, 

f) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy. 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

a) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 

zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości 

Zbrachlin. 

11. Interpelacje radnych i zapytania.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Rada Gminy w obecności 11 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. 

 

Radna, E.Pietrus zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącego rady, J.Różańskiego. 

Kandydat J.Różański wyraził 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 wiceprzewodniczącego rady, J.Różańskiego.  

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

wiceprzewodniczącego rady, J.Różańskiego. 

 

Ad.4 

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

poprosił Wójta Gminy, P.Marciniak o zabranie głosu i przedstawienie, informacji wójta 

z pracy w okresie międzysesyjnym.  

Wójt – poinformował, że w okresie międzysesyjnym wydał siedem zarządzeń:  

   Zarządzenie Nr 50.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji 

inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych 

będących na stanie Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 w składzie: Przemysław 

Jankowski - przewodniczący Komisji, Wojciech Mańkowski - z-ca przewodniczącego,  

Anna Bierzyńska – członek, Ewelina Ferner-Kofel – członek, Krzysztof Gapski – 

członek, Michał Milak – członek. 
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Inwentaryzację należy przeprowadzić wg. zasad ustalonych w „Instrukcji 

przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji" wprowadzonej Zarządzeniem  

Nr 8/02 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2002 r. z późn. zm. 

Czynności inwentaryzacyjne określone zostały załączniku nr 1 do zarządzenia. 

Do obowiązków Komisji Inwentaryzacyjnej należy: przygotowanie spisu z natury 

rzeczowych składników majątkowych, kierowanie spisami z natury i nadzór nad 

prawidłowym ich przebiegiem, prowadzenie postępowania weryfikacyjnego  

w stosunku do ustalonych w wyniku spisu różnic inwentaryzacyjnych, przedłożenie 

wniosków w sprawie rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych. 

Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązane zostały do odpowiedniego 

uporządkowania mienia i ewidencji: oznaczenie wywieszkami, ułożenie według 

asortymentów, spryzmowania materiałów masowych, uporządkowania ewidencji 

ilościowej spisywanych składników i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi  

w ewidencji księgowej i innych urządzeniach ewidencyjnych. 

Na kontrolera spisowego powołano p. Żannę Kaniuka. 

Spis z natury Komisja przeprowadza w obecności osoby odpowiedzialnej za spisane 

składniki. W dniu 27 listopada 2013 r. o godz. 8°° odbyło się szkolenie członków 

Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Przewodniczący złoży sprawozdanie 

końcowe z przebiegu inwentaryzacji,  najpóźniej do dnia 10 stycznia 2014 r. 

Wyniki inwentaryzacji winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu 

sprawozdawczego. 

W okresie,  w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane 

harmonogramem spisu zawiesza się urlopy pracowników materialnie 

odpowiedzialnych oraz członków Komisji Inwentaryzacyjnej.  

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych 

odpowiada Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

Zarządzenie Nr 51.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad 

prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla operacji z zakresu małych 

projektów pt. "Impreza plenerowa pn. IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych  

w Zbrachlinie w dniu 02.06.2013 r." w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 

Wprowadzono jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont 

dla Operacji z zakresu małych projektów pt. ,,Impreza plenerowa pn. IX Waganiecki 

Festiwal Orkiestr Dętych w Zbrachlinie w dniu 02.06.2013 r." w ramach działania 413 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, stanowiące 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie weszło w życie  

z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 13 listopada 2013 r. 

 

Zarządzenie Nr 52.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad 

prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla operacji z zakresu małych 

projektów pt. ,,Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów 

rekreacyjnych w miejscowości Plebanka" w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. 
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Wprowadzono jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont 

dla Operacji z zakresu małych projektów pt. ,,Budowa placu zabaw wraz  

z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka" w ramach 

działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-

2013, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem Skarbnikowi Gminy. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 13 

listopada 2013 r. 

 

Zarządzenie Nr 53.2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania członków 

komisji przetargowej. 

Powołał w skład komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Waganiec” 

następujące osoby: Panią Beatę Chościńską (pracownik Maximus Broker) – 

przewodnicząca, Panią Magdaleną Czajkowaką (pracownik Maximus Broker Sp. z o.o.) 

– zastępca, Panią Żannę Kaniuka (pracownik Urzędu Gminy) –  członek, Panią Annę 

Bierzyńską (pracownik Urzędu Gminy) – sekretarz. 

Komisja przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  

z Regulaminem pracy komisji, który stanowił załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 

Gminy Waganiec Nr 2/08 z dnia 3 stycznia 2008 roku. Wykonanie zarządzenia 

powierzyłem Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie Nr 54.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia 

zmian w Instrukcji kasowej. 

Wprowadzono następujące zmiany w Instrukcji kasowej" ustalonej zarządzeniem  

Nr 9/02 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2002 r., zmienionej zarządzeniem  

Nr 33.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia 02 sierpnia 2013 r.: 

W części II szczegółowej ust. 3 pkt ,,b" skreśla się określenie ,,przymocowanej trwale 

do podłoża". 

W części II szczegółowej ust. 3 pkt ,,k" po słowach ,,Raport zamyka się co pięć dni, 

przy czym ostatni raport na koniec miesiąca sprawozdawczego" dodaje się ,,bez 

względu na to czy obroty zaistniały. Raporty kasowe muszą być sporządzane w taki 

sposób, aby cały okres sprawozdawczy (nawet bez obrotów) był objęty rozliczeniem". 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 

stycznia 2014 r. 

 

Zarządzenie nr 55.2013 z dnia 18 grudnia 2013roku w sprawie: zmian w budżecie 

Gminy Waganiec na rok 2013.  

Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 15.486.675,39 zł na 15.471.362,39 zł, z tego: 

dochody bieżące z kwoty 14.244.878,39 zł na 14.229.565,39 zł; dochody majątkowe  

w kwocie 1.241.797,00 zł. 

Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 16.027.860,39 zł na 16.012.547,39 zł, w tym: 

wydatki bieżące z kwoty 13.852.158,39 zł na 13.836.845,39 zł, z tego: wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane z kwoty  6.426.679,51 zł na 6.425.559,51 zł, wydatki związane 

z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.431,372,88 zł na 4.425.329,88 zł, świadczenia 

na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.700.396,00 zł na 2.692.246,00 zł, dotacje na zadania 

bieżące w kwocie 183.710,00 zł, obsługa długu w kwocie 110.000,00 zł.  
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Wydatki majątkowe w kwocie 2.175.702,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 

w kwocie 2.174.702,00 zł, udziały w spółdzielni socjalnej w kwocie 1.000,00 zł.  

 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2013 r. 

(WFB.I.3120.95.2013/98) wprowadzono do budżetu zmniejszenie dotacji celowych: na 

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadań własnych) kwotę 

216,00 zł oraz na wypłaty zasiłków okresowych 15.097,00 zł.  

 

 Ponadto dokonano kilka zmian, przemieszczając środki pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu: 

zrealizowano wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z dnia 11.12.2013 r.  

o przemieszczenie kwoty 150,00 zł z poz. szkolenia dla pracowników Zespołu do poz. 

obejmującej zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola znajdującego się poza 

terenem gminy; kwotę 1.500,00 zł przesunięto w ramach środków służących 

utrzymaniu dróg gminnych, przeznaczając na pokrycie kosztów naprawy ciągnika;  

w ramach zadań zleconych z zakresu USC i OC dokonano zmiany przeznaczenia 

środków na ogólną kwotę 2.094,00 zł. Zmiana pozwoli na pełne zrealizowanie 

założonych na rok bieżących zadań; w planie finansowym Urzędu Gminy 

przemieszczono środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 

8.000,00 zł, co pozwoli na opłacenie niezbędnych usług; kwotę 1.500,00 zł przesunięto  

z poz. obejmującej zakup usług remontowych w ramach Stacji Uzdatniania Wody i sieci 

wodociągowej do poz. obejmującej zakup niezbędnych materiałów; zwiększono  

o 400,00 zł środki na zakup materiałów dla Jednostki OSP z Włoszycy, zmniejszając 

poz. zakup energii; przeznaczono kwotę 1.500,00 zł na naprawę urządzenia do 

powiadamiania alarmowego w Jednostce OSP w Zbrachlinie, zmniejszając poz. zakup 

energii; zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

z dnia 10.12.2013 r. i zmieniono przeznaczenie 3,00 zł w ramach środków na 

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, pochodzących z dotacji celowych. 

Natomiast zwiększono o 2.000,00 kwoty zaplanowane na realizację tego zadania ze 

środków własnych. Kwota pochodzi z poz. zasiłków celowych na dożywianie; 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kolejnym wnioskiem z dnia 

12.12.2013 r. wniosła o dokonanie zmian w zakresie realizacji Rządowego programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmian dokonano na łączną kwotę 8.947,00 

zł, zmniejszając środki na dożywianie uczniów w szkołach, a zwiększając na wypłaty 

zasiłków celowych na dożywianie; zwiększono o 500,00 zł środki na opłacenie kosztów 

usług, zmniejszając poz. zakup materiałów w ramach kwot zaplanowanych na 

działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej.  

 

Zarządzenie nr 56.2013 z dnia 18 grudnia 2013roku w sprawie: odwołania Pana 

Edwarda Musiała z funkcji pełnomocnika Wójta Gminy Waganiec ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej  

i powołaniu na to stanowisko Pani Marty Ziółkowskiej GOPS. 

Odwołał z funkcji pełnomocnika Wójta Gminy Waganiec ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i patologii społecznej 

Pana Edwarda Musiała. 
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Powołał Panią Martę Ziółkowską na funkcję pełnomocnika Wójta Gminy Waganiec ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie  

i patologii społecznej. 

Upoważniam pełnomocnika do przewodniczenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej i koordynowanie jej działań. 

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Waganiec nr 15/03 z dnia 31 lipca 2003 roku. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku. 

 

Następnie wójt przedstawił informacje z pracy Urzędu Gminy. 

 

Z działalności referatu ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego, wydano: 

dwanaście zaświadczeń o braku planu miejscowego, jedną decyzję o warunkach 

zabudowy, jedno postanowienie opiniujące podział nieruchomości, trzy decyzje 

zatwierdzające podział nieruchomości, jedną decyzję o pozwoleniu na zajęcie pasa 

drogowego, jedną decyzję na umieszczenie w drogach gminnych urządzeń 

niezwiązanych z infrastrukturą drogową, jedno zaświadczenie o dostępie działki do 

drogi publicznej. 

Wszczęto: trzy postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jedno 

postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. 

 

Gospodarowanie mieniem komunalnym: w dniu 26.11.2013 r. przeprowadzono  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 175  

o po w. 0,0732 ha, położonej w miejscowości Niszczewy, gm. Waganiec, cena 

wywoławcza 12.100,00 zł - wynik negatywny nikt nie przystąpił do przetargu.  

W dniu 26.11.2013 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

niezabudowanej działki gruntu nr 167 o pow. 846 m2, położonej w miejscowości 

Niszczewy, cena wywoławcza 13.850,00 zł - wynik negatywny nikt nie przystąpił do 

przetargu.  

W dniu 26.11.2013 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

niezabudowanej działki gruntu nr 166 o pow. 849 m2, położonej w miejscowości 

Niszczewy, cena wywoławcza 13.900,00 zł - wynik negatywny nikt nie przystąpił do 

przetargu.  

W dniu 02.12.2013 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 276/62 o pow. 4563 m2 położonej przy 

ul. Widok 54, cena wywoławcza 107.000,00 zł - wynik negatywny nikt nie przystąpił do 

przetargu.  

 

W dniu 26.11.2013 r. przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na najem na 

okres do 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 71, 68 m, położonego przy ul. 

Dworcowej 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub handlowo-

usługowej. Wywoławcza wysokość czynszu wynosiła netto 10,00 zł za 1 m2 zajmowanej 

powierzchni.  

W wyniku przetargu ustalono wysokość czynszu netto 11,00 zł. Nowym najemcą lokalu 

została Pani Wioletta Makowska - Sklep Spożywczo-Przemysłowy VIOLA, umowę 

podpisano w dniu 12 grudnia 2013 r. 
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Drogi: dokonano napraw dróg gminnych w miejscowościach: Michalin (wykonano 400 

m kruszywem bazaltowym), Wójtówka, Konstantynowo, Sierzchowo, Siutkowo, 

Brudnowo, Przypust (wykonano 300 m kruszywem bazaltowym). Ogółem do 

remontów użyto około 1000 m frezowiny, którą nawieziono na tłuczeń. Podpisano 

umowę na korzystanie z drogi gminnej nr 160546 C w Śliwkowie celem zapewnienia 

przejezdności tej drogi w rejonie oddziaływania budowy autostrady Al, zapobieżeniu 

jej nadmiernej degradacji oraz ustalenia zasad jej naprawy. 

 

Sprawozdanie z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: wystąpiono do 

Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. o usunięcie 5szt. topoli rosnących w 

skraju pasa asfaltowej drogi gminnej w Śliwkowie, w części przyległej do działki Pana 

Stanisława Romańskiego (drzewa rosną w pobliżu urządzeń melioracyjnych). 

Wydano pięć decyzji na usunięcie drzew. 

Wystąpiono do RDOŚ w Bydgoszczy o uzgodnienie dotyczące usunięcia 5 szt. drzew 

rosnących w pasie drogi powiatowej Dąbrówka Duża - Waganiec w miejscowościach 

Józefowo i Sierzchowo. 

Na wniosek firmy Thorn-1233 z Torunia wykreślono z rejestru działalności 

Regulowanej wpis oznaczony numerem rejestrowym 3/2012 w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu gminy Waganiec. 

Wydano pozytywną opinię w przedmiocie przedłożonego projektu robót 

geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1  

w miejscowości Zosin, dz. nr 90/5 obręb geodezyjny Niszczewy dla gospodarstwa 

rolnego Pauliny i Kajetana Rusockich.  

Ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zakupiono 

książki i pomoce dydaktyczne dla: Gminnej Biblioteki w Wagańcu i szkół z terenu 

gminy Waganiec na ogólną kwotę około 700,00 zł. Wydano postanowienie nakładające 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenie 

raportu) dla budowy Farmy Fotowoltaicznej w Wiktorynie. 

Poinformowano mieszkańców gminy Waganiec o możliwości składania wniosków na 

dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu oraz 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Skierowano do sołectw, w których nie ma kanalizacji sanitarnej oraz nie jest planowana  

zaproszenie do składania wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

z dofinansowaniem z Budżetu Gminy. 

Zamówiono 23 prenumeraty roczne na 2014 rok miesięcznika „Wieś Kujawsko - 

Pomorska" - wydawanego przez K-PODR w Minikowie oraz K-P Izbę Rolniczą  

w Przysieku.  

Do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przekazano informacje dotyczące upraw 

maku niskomorfinowego w 2013 r. (brak upraw) oraz planowanej powierzchni na rok 

2014 (złożono zapotrzebowanie na 2ha). 12. Wydano dwa zapewnienia dostawy wody  

i jedne warunki wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 

 

Informacja z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej, w ramach kadr, został wniosek złożony przez Wójta Gminy Waganiec w 

dniu 18.11.2013 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj.  

o zorganizowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych został rozpatrzony pozytywnie. 

Umowa zostanie zawarta od stycznia 2014 r. na okres 6 m-cy. 
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W dniu 30.11.2013 r. została rozwiązana umowa o pracę z dwoma  

z upływem czasu, na jaki została zawarta. Byli oni zatrudnieni byli na stanowiskach 

pracy animatorów zajęć sportowych - instruktor sportu w ramach programu „Moje 

Boisko - Orlik 2012", w wymiarze czasu pracy % etatu (umowa na czas określony od 

01.03.2013 r. do 30.11.2013 r.). 

W dniu 30.11.2013 r. rozwiązana została umowa o pracę z pracownikiem, 

zatrudnionym na czas określony od dnia 01.11.2013 r. do dnia 30.11.2013 r. w pełnym 

wymiarze czasu pracy w ramach zakończonej umowy Nr 5/2013 w sprawie organizacji 

i finansowania robót publicznych, spełniając zapis § 8 umowy. 

W dniu 30.11.2013 r. zakończyły odbywanie stażu dwie osoby bezrobotne. Osoby te 

odbywały staż w okresie czasu od 17.07.2013 r. do 30.11.2013 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki „W drodze po sukces". 

Współpraca z Sadem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj: obecnie nieodpłatną 

kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec wykonują 3 osoby 

(łącznie do odpracowania pozostało 292 godziny).  

Działalność Gospodarcza: wpłynęło 5 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

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

 

Z zakresu zamówień publicznych: w dniu 25 listopada br. wszczęte zostało 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ubezpieczenie mienia  

i odpowiedzialności Gminy Waganiec". 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05 grudnia br. Przed upływem terminu składania ofert 

wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych została uznana i wybrała oferta złożona przez: Interrisk 

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Toruń. Oferta 

spełniała warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. Cena brutto 

zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła: 107.646,00 zł.  

W dniu 17 grudnia br. podpisano z ww. wykonawcą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2014 

roku do 31 grudnia 2016 roku. 

W dniu 28 listopada br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących 

się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy". 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09 grudnia br. Przed upływem terminu składania ofert 

wpłynęły trzy oferty.  

Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych została uznana i wybrana oferta złożona przez: „PETROPOL” Podole, 

Ciechocinek. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte 

w SIWZ.  

Wykonawca zaoferował najwyższy upust cenowy netto w wysokości 102,99 zł/1000 

litrów na czas trwania umowy.  

Umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisano w dniu 23 grudnia br. Termin 

wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku. 
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Z działalności referatu podatków i opłat, wystawiono: 167 upomnień (osoby 

fizyczne), na kwotę 43.489,60 zł, 13 tytułów wykonawczych na kwotę 4.246,23 zł plus 

odsetki, 2 upomnienia (osoby prawne) na kwotę 23.732,00 zł. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono: 77 upomnień na 

kwotę 4.172,00 zł. 

 

Z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: dwa wezwania do 

złożenia deklaracji, jedno wezwanie do złożenia korekty deklaracji, cztery decyzje  

o umorzeniu postępowania, dziewięć postanowień o odmowie wszczęcia postępowania 

Wydano: cztery decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy - na kwotę 579,65 zł 

miesięcznie (na okres 6 miesięcy). 

Wpisano dziewięć osób do Krajowego Rejestru Długów (czynsz). 

 

Z działalności gospodarki wodno – ściekowej, wystawiono 354 faktury, 43 

wezwania do zapłaty. 

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 110.021,28 zł. 

Ilość odbiorców zalegających z płatnościami za wodę 136. 

Ilość odbiorców zalegających z płatnościami za ścieki 58. 

Wpłaty przekazane przez Komornika Sądowego: woda i ścieki: 2.802,89 zł, odsetki  

1.107,85 zł. 

 

 Z zakresu pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: trzy 

urodzenia, jedno małżeństwo, trzy zmiany stanu cywilnego (rozwód), sześć zgonów, 

przyjęto jedno zapewnienie o zawarciu związku małżeńskiego, wydano jedno 

zaświadczeń stwierdzających brak okolicznościowych wyłączających małżeństwo, dwa 

wymeldowania poza gminę, dwa zameldowania na pobyt stały (spoza gminy), dwa 

przemeldowania na terenie gminy, jedno zameldowanie na pobyt czasowy, trzy 

zgłoszenia pobytu czasowego poza gminą, wydano osiem poświadczeń zameldowania, 

dwa skrócenia pobytu czasowego, wydano piętnaście odpisów aktów stanu cywilnego,  

Udzielono siedem informacji adresowych na wniosek, dwa postępowania w sprawie 

wymeldowania w trybie administracyjnym, wydano dwadzieścia dziewięć dowodów 

osobistych, przyjęto dwadzieścia pięć wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

przyjęto osiem zgłoszeń utraty lub unieważnienia dowodu osobistego. 

 

Realizacja wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji, wójt stwierdził, że wszystkie są 

długoterminowe i ich realizacja nastąpi w dalszym czasie.  

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

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

Wniosek jest do realizacji, gdyż wymaga przygotowania organizacji ruchu. 

 

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

W tej sprawie wystąpi o naprawę gwarancyjną. 

 

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

wiaduktu w Brudnowie. 

Część jest wykonana frezowiną, pozostałą część jest w pasie autostrady, monitorowane 

jest do właściciela autostrady o przejezdność z tej drogi. 
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4. Sołtys Honorata Szudzik – dokończenie drogi za torami od Plebanki w kierunku 

Bertowa. 

Wniosek do realizacji na przyszły rok. 

 

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

Wiktoryna. 

Droga będzie częściowo naprawiana. 

 

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

Państwa Szczesnych). 

W sprawie tego wniosku był wysłany pracownik urzędu w celu jej naprawy, jednak 

właścicielka posesji stwierdziła, że nie jest to konieczne i zabroniła tych napraw. 

 

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

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

Zbrachlinie. 

Wniosek do realizacji na przyszły rok, problem z tymi hydrantami powstał, gdyż nie 

chciał wchodzić w prywatne działki, a teraz trzeba będzie się zastanowić jak to zmienić. 

 

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

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

gminy. 

Wnioski do realizacji w przyszłym roku. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Sołtys Kuliński – zwrócił się z zapytanie, jak przedstawia się sprawa dotycząca 

przydomowych oczyszczalni ścieków ? 

 

Wójt – zasady dofinansowania się nie zmienią, są to kwoty dla mieszkańców takie, 

jakie były do tej pory. 

 

Następnie przewodniczący rady w związku z brakiem zapytań z sali, podziękował 

Wójtowi Gminy za udzielone informacje i zamknął dyskusję.    

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – otworzył następny punkt porządku obrad, tj. 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 

wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Patologii Społecznej. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz  

z załącznikami, stwierdził, ze jak sądzi radni zapoznali się z tymi materiałami, 

następnie przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 3 do 

protokołu.  
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Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny 

Urzędu Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności  

z prawem.  

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję  

i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2014 rok 

oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/200/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 

wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej – stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.6 

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

tj.podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2014 rok, przedstawił projekt uchwały, który radni otrzymali  

w materiałach przesłanych na sesję – stanowi on załącznik nr 5 do protokołu. 

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny 

Urzędu Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności  

z prawem.  

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję  

i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującym” 

podjęła uchwałę Nr XXXV/201/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok – stanowi ona zał. Nr 6 do protokołu. 

 

Na wniosek radnych Przewodniczący Rady zarządził 10 min przerwę (godz. 1110) 

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – po przerwie wznowił obrady (godz. 1130) i zgodnie  

z przyjętym porządkiem obrad otworzył następny punkt tj. podjęcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014, punkt ten został 

rozpisany na podpunkty i w takiej kolejności będzie go kontynuował w takiej 

kolejności: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
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c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

g) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że przedstawi projekt uchwały, który radni 

otrzymali w materiałach przesłanych na sesję. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2014 – stanowi on załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

W dalszej kolejności przedstawił uchwałę Nr 7/2013 Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r.  

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Waganiec na 2014 r. – kserokopia stanowi 

zał. Nr 8 do protokołu. 

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 

przewodniczący - Halina Strzelecka; członkowie – Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki 

postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 

2014 rok.  

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przewodniczących komisji  

i przedstawienia opinii Komisji Stałych Rady, a następnie radnych o przedstawienie 

swoich wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, J.Różański – po przeanalizowaniu budżetu gminy 

na 2014 r., komisja po wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Gminy 

w związku z tym, że większość uwag radnych i propozycji zmian znalazły 

odzwierciedlenie w autopoprawkach do budżetu członkowie komisji będą głosowali za 

przyjęciem budżetu gminy Waganiec na 2014 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, M.Grzegórski – po spotkaniu wszystkich komisji 

stałych rady, komisja rolnictwa przychylnie się odniosła do projektu budżetu na 2014 r. 

Stwierdziła, że jak jest przy głosie, to zapyta odnośnie informacji przedstawionej z RIO, 

w tym opracowaniu budżet jest w wysokości 14.040.000 zł. A w projekcie otrzymanym 

w dniu dzisiejszym 13.989.000 zł, skąd ta różnica? 

 

Skarbnik Gminy, D.Roszko – stwierdziła, że ta różnica wynikła z autopoprawek Pana 

Wójta, autopoprawki radni otrzymali również w materiałach przesłanych na sesję. 

 

Wójt Gminy, P.Marciniak – poinformował, że Skład Orzekający RIO – odniósł się do 

prowizorium budżetowego, czyli do tego, co radni otrzymali w miesiącu listopadzie. 

Następnie ten efekt kończy się po dyskusjach w radzie, i jest w dniu dzisiejszym 

przedstawiony. 

 

W związku z nieobecnością przewodniczącego komisji rewizyjnej R.Zwierzchowskiego, 

głos zabrała zastępca przewodniczącego, H.Malinowska. 
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Stwierdziła, że komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała autopoprawki 

przedstawione przez wójta gminy na spotkaniu stałych komisji rady gminy, i komisja 

będzie głosowała za przyjęciem budżetu gminy na 2014 r. 

 

W związku z niedyspozycją głosową przewodniczącego komisji oświaty, kultury, 

zdrowia, sportu i opieki społecznej W.Stefańskiego, głos zabrała zastępca 

przewodniczącego, E.Pietrus. 

 

Poinformowała, że komisja oświaty będzie głosowała za autopoprawkami 

przedstawionymi przez wójta i przyjmuje budżet gminy na 2014 r., w tej formie 

przedstawionej przez wójta. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem wniosków radnych, otworzył dyskusję 

nad proponowanym budżetem gminy Waganiec na 2014 r. 

 

Wójt – stwierdził, iż większość uwag i pozycji, które były omawiane na posiedzeniu 

komisji stałych Rady Gminy oczywiście patrząc z pozycji przeciętnego mieszkańca 

dużo rzeczy można by było do budżetu wpisać, gdyż potrzeb jest wiele, ale z kolei 

patrząc  

z pozycji gospodarza Rady Gminy, trzeba mierzyć siły na zamiary. 

I ten budżet tak jest sklejony. 

Przypomniał również, że nie jest to rzecz zamknięta. Rada ma doświadczenie  

z poprzednich lat, że budżet był modyfikowany, zmieniany po stronie dochodów  

i wydatków. I ma nadzieję, że te dochody w przyszłym roku będą większe, tym samym 

stworzy się możliwość zwiększenia również zakresu planowanych prac. Ten budżet jest 

jeszcze z jednego powodu szczególny, gdyż po raz pierwszy Wysoka Rada, Wójt i Pani 

Skarbnik tworzyli go według nowych reguł, te reguły dodatkowe i wskaźniki Ministra 

Finansów stworzyły pewne ograniczenia do tworzenia perspektywy budżetowej,  

w takim kształcie bardziej rozwiniętym, jaki był do tej pory. Po raz pierwszy jest budżet 

zrównoważony, czyli wydatki i dochody mają takie same cyfry. 

 

Następnie przedstawił opinie Rad Pedagogicznych i opinie Rad Szkół i Rodziców, 

dotyczących planu finansowego na 2014 r. poszczególnych placówek. Te instytucje 

wyrażają opinie w formie niewiążącej, ale skoro wpłynęły na ręce wójta, to je 

przedstawi.  

Zwrócił uwagę do Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie, gdyż nastąpiła pomyłka 

w przedstawionej opinii, ujęta jest Rada Zespoły, jednak taka nie istnieje, tylko Rada 

Szkoły. 

 

Dyrektor V.Smulska - stwierdziła, że jest to pomyłka. 

 

Wójt przedstawił opinie. 

„Wypis z protokolarza Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego  

w Zbrachlinie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania Planu 

Finansowego Zespołu Szkół: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum  

w Zbrachlinie na rok 2014. 



str. 15 

 

Rada Pedagogiczna negatywnie opiniuje Plan Finansowy Zespołu Szkół w Zbrachlinie 

na rok 2014 z uwagi na brak środków finansowych na wymianę dachu na budynku 

szkoły, na remont wjazdu do szkoły, zakup elementów placu zabaw, na cyklinowanie  

i lakierowanie sali gimnastycznej, na uzupełnienie ogrodzenia na dolnym boisku, na 

wykonanie remontów w salach lekcyjnych: na wymianę instalacji elektrycznej, 

malowanie, cekolowanie dwóch sal lekcyjnych oraz wymianę podłogi w klasie 

językowej. 

 

Rada Pedagogiczna pragnie zwrócić uwagę, że w projekcie termomodemizacji naszej 

placówki nie została uwzględniona wymiana grzejników. Proponuje, żeby środki na 

wymianę grzejników zaplanować w roku budżetowym 2015, gdyż instalacja, CO nie 

funkcjonuje we właściwy sposób”. 

 

„Wypis z protokolarza Rady Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 16 grudnia 2013 roku  

w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego Zespołu Szkol: przedszkola, szkoły 

podstawowej, gimnazjum w Zbrachlinie na rok 2014. 

Przewodniczący Rady Zespołu Szkół w Zbrachlinie w dniu 16.12.2013 r. zapoznał 

członków rady z Planem Finansowym Zespołu Szkół: przedszkola, szkoły 

podstawowej, gimnazjum w Zbrachlinie na rok 2014.  

W dalszej części posiedzenia nastąpiło glosowanie, w wyniku, którego Rada Szkoły 

negatywnie zaopiniowała Plan Finansowy Zespołu Szkół: przedszkola, szkoły 

podstawowej, gimnazjum w Zbrachlinie na rok 2014. 

Członkowie rady zgłosili następujące uwagi do zaopiniowanego planu finansowego: 

nieuwzględnienie wymiany dachu szkoły, brak środków na uzupełnienie ogrodzenia  

i na remont wjazdu szkoły, brak środków na cekolowanie i lakierowanie sali 

gimnastycznej, brak środków finansowych na budowę placu zabaw, brak środków 

finansowych na remont klas lekcyjnych.  

Zaproponowano również, aby w roku budżetowym 2015 zaplanować wymiany 

instalacji, CO, gdyż w ten sposób zostanie zakończona termomodemizacja naszej 

placówki”. 

 

„Uchwala nr 11/12/13 z dnia 10.12.2013 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. 

Orła Białego w Niszczewach w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu 

finansowego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach na rok 2014. 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Niszczewach negatywnie 

opiniuje przedstawiony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach projekt 

planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Niszczewach na rok 2014. 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Niszczewach wnosi uwagę konsultacje  

z rodzicami dotyczącą uwzględnienia przyznania środków finansowych  

w projektowanym budżecie Szkoły Podstawowej w Niszczewach na rok 2014 na 

zakupienie szafek dla uczniów klas I-III, remont korytarzy i klas”. 

 

„Uchwała nr 4/12/13 z dnia 10.12.2013 r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 

Orla Białego w Niszczewach w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu 

finansowego Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Niszczewach na rok 2014 Rada 

Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Niszczewach negatywnie opiniuje 
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przedstawiony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach projekt planu 

finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Niszczewach na rok 2014. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Niszczewach wnosi uwagę dotyczącą 

uwzględnienia przyznania środków finansowych w projektowanym budżecie Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach na rok 2014 na zakupienie szafek dla uczniów klas I-III, 

remont korytarzy i klas”. 

 

 

„Uchwala nr 01/13/14 Rady Szkoły Zespołu Szkół w Brudnowie z dn. 18.12.2013 r.  

w sprawie zaopiniowania rocznego budżetu finansowego dla placówek zespołu Szkół 

Opiniuje się pozytywnie Projekt planu budżetowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Zespole Szkol w Brudnowie na 2014 r.”. 

 

„Uchwala Nr 07/13/14 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 

12.12.2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu budżetowego Przedszkola, 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Brudnowie na rok 2014, opiniuje 

się pozytywnie Projekt planu budżetowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej  

i Gimnazjum w Zespole Szkół w Brudnowie na 2014 r.”. 

 

Wójt – stwierdził, że nie wnosi to nic do opinii Rady Gminy, ale pozwolił sobie to 

przedstawić, gdyż był zobowiązany zgodnie z wytycznymi przedstawić opinię tych 

organów. 

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – w związku z tym, że ożywioną dyskusję 

wywołała sprawa podatków, które Rada Gminy uchwaliła, to odniesie się do tej 

kwestii. 

Jeżeli chodzi o system finansowania samorządu terytorialnego, to mamy do czynienia 

ze starym mało efektywnym, niefaktycznym systemem podatkowym i można 

powiedzieć, że część podatków jest jeszcze z głębokiego socjalizmu. Jak podatek rolny, 

leśni od środków transportowych i nieruchomości. Innym źródłem finansowania  

z budżetu gminy jest udział w dochodach państwa, mimo tego, że te podatki rosną 

skala podatkowa nie uległa zmniejszeniu. Wpływy z tych podatków do budżetu 

Państwa maleją. I tu Gmina Waganiec, czy inne gminy mają udział w podatkach we 

wpływach, na które nie ma wpływu. Może gmina Waganiec, tak bardzo tego nie 

odczuwa, ale są gminy, które, ten system po własnym budżecie bardzo odczuwają. 

Można powiedzieć, że system finansów publicznych zatrzymał się na początku lat  

90-tych. I to nie jest tak, że budżet gminy jest z gumy i nie wiadomo jak wielkie środki 

finansowe w tym budżecie się znajdują. 

Następnie zwrócił się do wójta o przedstawienie tematu dachu w Zbrachlinie, gdyż nie 

została uwzględniona naprawa tego, czy jak rozumie jest to do ujęcia w programie 

termomodernizacji, czy o coś innego tam chodzi? 

 

Wójt – z jednej z opinii Rady Pedagogicznej w Zbrachlinie chodziło o to, że negatywnie 

zaopiniowano, bo nie uwzględniono wydatków na wymianę dachu. Natomiast ten 

akapit o termomodernizacji to mówił, że w projekcie nie uwzględniono wymiany 

grzejników. I to jest prawda, gdyż tu korzystano z projektu termomodernizacji i on nie 

obejmował instalacji grzewczych. 
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Podjęto jednak działania naprawcze i ta instalacja działa poprawnie. Jest planowana  

w 2015 r. wymiana całej instalacji w całym budynku, to są już duże koszty, i tak jest  

z wymianą dachu, mimo, że pierwotnie była planowana, jednak na wskutek 

zmniejszenia podatków, niektóre pozycje w wydatkach musiały być zmniejszone lub 

wykreślone. 

 

Na obrady przybył radny P.Kosik – godz. 1200 

Przewodniczący Rady – następnie w związku z brakiem dyskusji z sali, przedstawił 

autopoprawki do projektu budżetu na 2014 rok, które radni otrzymali w materiałach 

przesłanych na obrady - stanowią one złącznik nr 9 do protokołu. 

 

W pierwszej kolejności dochody: 

 

Dział 700, rozdz. 70004 paragraf 0830 „Opłata za użytkowanie lokali komunalnych ” 

zmniejszenie 15.300 zł i paragraf 0750 zwiększenie 15.300 zł, wyodrębnienie z wpłat za 

lokale wysokości czynszu najmu. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 921, rozdz. 92195 paragraf 6287 „Budowa placu zabaw wraz z 

zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka” zwiększenie 

19.990 zł, umowa Nr WS.I.W.052.8.254.622.2013 00123-6930-UM02040254/13 zawarta w 

dniu 13.11.2013r. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 756, rozdz. 75615 paragraf 0310 „Podatek od nieruchomości – osoby prawne”, 

zmniejszenie 5.000 zł, skutki podjętych w dniu 27.1.2013 r. uchwał podatkowych.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 756, rozdz. 75615 paragraf 0320 „Podatek rolny – osoby prawne”, zmniejszenie 

6.000 zł, skutki podjętych w dniu 27.1.2013 r. uchwał podatkowych.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 756, rozdz. 75616 paragraf 0310 „Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne”, 

zmniejszenie 10.000 zł, skutki podjętych w dniu 27.1.2013 r. uchwał podatkowych.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 756, rozdz. 75616 paragraf 0320 „Podatek rolny – osoby fizyczne”, zmniejszenie 

50.000 zł, skutki podjętych w dniu 27.1.2013 r. uchwał podatkowych.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wydatki: 

 

Dział 921, rozdz. 92195 paragraf 6057 „Budowa placu zabaw wraz  

z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka” zwiększenie 

11.460 zł, paragraf 6059 zwiększenie 18.880 zł, i paragraf 6050 zmniejszenie 10.350 zł, 

umowa Nr WS.I.W.052.8.254.622.2013 00123-6930-UM02040254/13 zawarta w dniu 

13.11.2013r. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 010, rozdz. 01010 paragraf 6050 „Budowa linii wodociągowej (w m. Wiktoryn, 

Śliwkowo i Waganiec), zmniejszenie 20.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 710, rozdz. 71004 paragraf 4300 „Opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego”, zmniejszenie 10.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Na obrady przybył radny R. Zwierzchowski- godz. 1220 

 

Dział 750, rozdz. 75075 paragraf 4300 „Tablice ogłoszeniowe do m. Bertowo, Włoszyca, 

Konstantynowo, Zbrachlin ul. Słoneczna, Wólne”, zmniejszenie 10.000 zł, wnioski 

komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 750, rozdz. 75075 paragraf 4300 „Wykonanie materiałów promocyjnych gminy ”, 

zmniejszenie 10.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 900, rozdz. 90001 paragraf 4270 „Naprawa elewacji i dachu Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków ”, zmniejszenie 12.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 700, rozdz. 70095 paragraf 4300 „Podział nieruchomości, rozgraniczenia”, 

zmniejszenie 6.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 900, rozdz. 90003 paragraf 4300 „Wywóz odpadów selekcjonowanych  

i nie segregowanych”, zmniejszenie 2.500 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 4210 „Zakup materiałów do malowania parteru 

budynku socjalnego w Zbrachlinie”, zmniejszenie 3.000 zł, wnioski komisji stałych 

Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 754, rozdz. 75412 paragraf 4210 „Zakup kostki brukowej – OSP Sierzchowo”, 

zwiększenie 5.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” i 2 głosami 

„wstrzymującymi” przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 900, rozdz. 90015 paragraf 4260 „Zakup energii do oświetlenia dróg gminnych”, 

zmniejszenie 5.000 zł, wnioski komisji stałych Rady Gminy.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 
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Dział 851, rozdz. 85154 paragraf 2330 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększenie 

250 zł, paragraf 4170 zmniejszenie 4.750 zł, paragraf 4210 zwiększenie 3.300 zł, paragraf 

4300 zwiększenie 1.200 zł, zmiana zestawienia finansowego do Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2014 r.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 600, rozdz. 60016 paragraf 6650 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim”, 

zwiększenie 2.500 zł, opłacenie projektu stałej organizacji ruchu oraz za oznakowanie 

ścieżki.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 852, rozdz. 85204 paragraf 2900 „Opłata za rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w 

rodzinnym domu dziecka oraz Placówce Socjalizacyjnej”, zmniejszenie 16.400 zł, 

paragraf 4330 zwiększenie 16.400 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 801, rozdz. 80101 paragraf 4300 „Naprawa komputerów- SP Zbrachlin”, 

zmniejszenie 500 zł, paragraf 4270 zwiększenie 500 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji 

budżetowej.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Dział 801, rozdz. 80101 paragraf 4270 „Naprawa materacy gimnastycznych - SP 

Brudnowo”, zmniejszenie 600 zł, paragraf 4300 zwiększenie 600 zł, zmiana paragrafu 

klasyfikacji budżetowej.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt budżetu po przegłosowanych 

zmianach wynosi dochody 13.988.990 zł, wydatki 13.988.990 zł. 

 

 

Następnie przewodniczący rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – 

stanowi ona załącznik Nr 10 do protokołu.  

 

Ad.8 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – zgodnie z następnym porządkiem obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na 

lata 2013-2017, przedstawił projekt uchwały – stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.   

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny 

Urzędu Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności  

z prawem.  
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Następnie odczytał uchwałę Nr 7/2013 Składu orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 roku, w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach: 

przewodniczący - Halina Strzelecka; członkowie – Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki 

postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec. 

 

Radny P.Kosik i radny J.Nowak – opuścili obrady godz. 1220 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję  

i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013-2017. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/203/13 sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017 – stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu.  

 

Na wniosek radnych zarządził 10 min. przerwę godz. 1230 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – po przerwie wznowił obrady godz. 1245 i otworzył 

następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy. 

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny 

Urzędu Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności  

z prawem.  

Na obrady nie powrócili radni: Skowroński, Brożek, Nowak, Kołowrocki, Kosik. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie - obecny 

najemca lokalu użytkowego o powierzchni 28,90 m2 położonego przy ul. Dworcowej 11 

w Wagańcu, na działce nr 202/6 o powierzchni 0,2557 ha, zwróciła się do Wójta Gminy 

Waganiec z prośbą o przedłużenie umowy najmu tego lokalu, na okres kolejnych 10 lat. 

Przedmiotowy lokal wykorzystywany jest dla potrzeb centrali telekomunikacyjnej.  

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zgoda Rady Gminy 

jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
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 Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zawarcie umów 

użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu.  

Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

 

Otworzył dyskusję. 

  

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem dyskusji i przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na 

okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy – stanowi ona 

załącznik Nr 14 do protokołu. 

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/204/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy – stanowi ona załącznik Nr 15 do protokołu.  

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – dokonał otwarcia następnego punktu porządku 

obrad tj. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia  

20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia 

komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości Zbrachlin. 

Poprosił wójta o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

 

Na obrady powrócił radny P.Kosik, i radny P.Skowroński – godz. 1255 

 

Wójt – poinformował, że wnioskowana zmiana już podjętej przez Radę Gminy uchwały 

spowodowana jest faktycznym określeniem powierzchni działki 48/11(powstałej  

z wydzielenia jej z działki numer 48/6) po dokonaniu pomiarów geodezyjnych. 

Powierzchnia działki – łącznie z działką 48/4 pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

rozbudowy remizy OSP w Zbrachlinie o garaż i pomieszczenia sanitarno – socjalne. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję 

 

Radny R.Zwierzchowski – stwierdził, że w projekcie uchwały jest ujęty zapis nabycia 

nieruchomości zabudowanej? 

 

Wójt - stwierdził, że jest tak, dlatego, gdyż ta pierwsza działka o powierzchni 100 m, 

we fragment jej wchodzi narożnik budynku remizy OSP.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że o ile pamięta, to Pan wójt 

kiedyś wspominał, że nie do końca jest wyjaśniona sytuacja prawna tych działek. Czy  

w tej chwili jest sytuacja jasna? 
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Wójt – stwierdził, że problem był związany z tym, że na działce częściowo jest 

posadowiony fragment garażu już istniejącego. Niejasności były, gdyż nie można było 

znaleźć protokołu granicznego, ale on funkcjonuje w ewidencji gruntów, więc nie 

będzie problemu. 

Na obrady powrócił radny M.Kołowrocki – godz. 1310 

 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia  

20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia 

komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości Zbrachlin, i poddał ją pod 

głosowanie – stanowi ona załącznik Nr 16 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” i 2 głosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXXV/205/13 w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości 

położonych w miejscowości Zbrachlin – stanowi ona załącznik Nr 17 do protokołu.  

 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – otworzył następny punkt zapytania i interpelacje, 

udzielając głosu wszystkim obecnym na sali.  

Radny Powiatowy, Sołtys sołectwa Stary Zbrachlin S.Murawski – wyrażając wolę 

radnego J.Nowaka  i sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik, rozmawiał z Dyrektorem Zarządu 

Dróg Powiatowych i przyjedzie on na miejsce w celu wizji lokalnej, odnośnie 

przykrycia rowu w Zbrachlinie. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że jako radny powiatowy powinien pilnować 

spraw zgłaszanych na sesji a kierowanych do powiatu.  Zwrócił również uwagę na 

wniosek w sprawie sygnalizacji w Zbrachlinie przy szkole. 

 

Radny W.Marut – poinformował, że zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci, nie są 

one wywożone. Po jednej stronie Wiktoryna zostały wywiezione, a po drugiej nie. 

 

Wójt – stwierdził, że jeżeli są takie sygnały, to prosi o zgłaszanie takich informacji do 

Pana P.Jankowskiego, on prowadzi ewidencję. 

  

 

Ad.12 

Przewodniczący Rady, M.Dyko – udzielił głosu wszystkim obecnym na sali i otworzył 

punkt dotyczący wolnych wniosków. 

 

Sołtys Bertowa P.Kuliński – złożył wniosek o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 

przeprowadzania dzieci przez jezdnię przy szkole w Zbrachlinie, w godz. pracy szkoły. 

Uważa, że sygnalizacja się przeciągnie, z uwagi na koszty. 
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Przewodniczący Rady, M.Dyko – w związku z brakiem wniosków, zamknął listę 

zgłaszanych wniosków i poprosił sekretarza obrad J.Różańskiego o jego zapisanie. 

 

Wniosek sołtysa Bertowa P.Kulińskiego, o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 

przeprowadzania dzieci przez jezdnię przy szkole w Zbrachlinie. 

 

Wniosek nie został przegłosowany przez Rade Gminy. 

 

Ad.13 

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

obrady XXXV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1320             
 

Protokołowała:                                                                                             
 


