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Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański - poinformował, że obecna sesja jest 

prowadzona przez jego osobę na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia Sesji 

Rady Gminy Waganiec w dniu 05 marca 2014 r. i wykonywania czynności z nią 

związanych będących, w kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy – stanowi ono zał. 

Nr 1 do protokołu. 

Stwierdził, że jest to jednorazowe upoważnienie, jak poinformował go Pan Michał 

Dyko przewodniczący rady, to z powodów osobistych nie będzie on prowadził Sesji 

Rady Gminy w dniu 5 marca 2014 r.  

 

Ad.1 

Następnie otwarcia obrad XXXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 

wiceprzewodniczący rady gminy Pan Jarosław Różański, i powitał obecnych na sali 

radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości: wójta gminy Piotra Marciniaka, 

skarbnika gminy Danutę Roszko, kierownika ZOS Marię Bińkowską, kierownika GOPS 

Małgorzatę Szatkowską, radnego powiatowego Stanisława Murawskiego, redaktora 

Gazety Powiatu Aleksandrowskiego Pana Stanisława Białowąsa 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 2 do protokołu. 

 

Nieobecni na obradach: M.Dyko – przewodniczący rady gminy i M. Skowroński – radny, 

który na obrady przybył o godz.1125. 

 

Ad. 2  

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że porządek obrad XXXVI Sesji 

Rady Gminy został przesłany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji, problematyka 

podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie  

w materiałach, które radni otrzymali, w tym w projektach uchwał.  

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji VI kadencji Rady Gminy 

Waganiec. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r.  

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 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. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2014-2017. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Waganiec na 2014 rok. 

a. wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

b. dyskusja nad projektem uchwały, 

c. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Waganiec na 2014 rok. 

1)  wystąpienie przewodniczących komisji: 

                      a. Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego; 

                      b. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej; 

                      c. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

2) dyskusja nad projektem uchwały, 

3) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 

rok 2014. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Waganiec Nr XXIX/183/06 z 

dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 położonej w miejscowości Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 

2014”. 
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a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

Gminy Waganiec na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2013 rok. 

a. wystąpienie Kierownik ZOS w Wagańcu 

b. dyskusja nad projektem uchwały, 

c. podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

20. Interpelacje radnych i zapytania.  

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Na obrady przybył radny M. Skowroński - godz.1125 

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że w dniu dzisiejszym Pan wójt 

zwrócił się o wprowadzenie zmian do porządku obrad, dotyczą one wprowadzenie 

dodatkowego punktu po punkcie 19 proponowanego porządku obrad t.j. „Podjęcie 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie  

z przystanku komunikacyjnego autobusowego Waganiec I zlokalizowanego przy  

ul. Widok w Wagańcu”. 

 

Następnie wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie proponowaną przez wójta 

zmianę do porządku obrad. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę do 

porządku obrad, wprowadzenie dodatkowego punktu „Podjęcie uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku 

komunikacyjnego autobusowego Waganiec I zlokalizowanego przy ul. Widok  

w Wagańcu”. 

 

Radny J.Nowak – złożył wniosek, aby punkt 5. „Informacja Wójta z pracy w okresie 

międzysesyjnym”, został przesunięty w miejsce punktu, po tym wprowadzonym 

dodatkowym punkcie. Wówczas zmieni się numeracja i będzie on, jako punkt 20. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z tym, że radny J.Nowak złożył formalny 

wniosek o przesunięcie pkt.5 „Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym”,  

w miejsce punktu 20 proponowanego porządku obrad, poddał tą zmianę pod 

głosowanie. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 12 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących” przyjęła proponowaną zmianę do porządku obrad, przesunięcie 

pkt.5 „Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym” w miejsce punktu 20 

proponowanego porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – z uwagi na brak innych propozycji zmian do porządku 

obrad poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem 

przegłosowanych poprawek. 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji VI kadencji Rady Gminy 

Waganiec. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r.  

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2014-2017. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Waganiec na 2014 rok. 

a. wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

b. dyskusja nad projektem uchwały, 

c. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Waganiec na 2014 rok. 

1)  wystąpienie przewodniczących komisji: 

                      a. Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego; 

                      b. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej; 

                      c. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

4) dyskusja nad projektem uchwały, 

5) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 

rok 2014. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Waganiec Nr XXIX/183/06  

z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 położonej w miejscowości Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 

2014”. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

Gminy Waganiec na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2013 rok. 

a. wystąpienie Kierownik ZOS w Wagańcu 

b. dyskusja nad projektem uchwały, 

c. podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
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objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie  

z przystanku komunikacyjnego autobusowego Waganiec I zlokalizowanego przy 

ul. Widok w Wagańcu. 

20. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

21. Interpelacje radnych i zapytania.  

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 

Ad.3 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – przeszedł do następnego punktu porządku 

obrad tj. wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – na wniosek udzielił głosu mieszkańcowi gminy Waganiec 

Panu Janowi Kulińskiemu, zamieszkałemu w miejscowości Stary Zbrachlin. 

 

Pan Jan Kuliński – zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o rozpatrzenie pisma, które 

skierował do Rady Gminy za pośrednictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana 

Michała Dyko. Prośbę swą motywował tym, iż w domu ma chorą żonę i córkę i nie może 

uczestniczyć w całych obradach sesji czekając na punkt „wolne wnioski”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że skoro rozpoczął procedowanie punktu 

wybór sekretarza obrad, to zostanie on dokończony, a później ustosunkuje się do prośby 

Pana Kulińskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza obrad. 

 

Radny, P.Kosik zgłosił kandydaturę radnej E.Pietrus. 

Kandydatka E.Pietrus wyraziła zgodę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – 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.  
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

XXXVI Sesji rady Gminy Waganiec, radną E.Pietrus. 

 

Następnie wiceprzewodniczący rady – powrócił do sprawy mieszkańca Pana 

J.Kulińskiego i w związku z tym, że była prośba o odczytanie tego pisma, to zostanie ono 

przedstawione Radzie Gminy, poinformował, również, że przed obradami sesji otrzymał 

treść tego pisma – pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Treść pisma dotyczy kanału, który został zasypany przez sołtysa Starego Zbrachlina 

Pana S.Murawskiego, po interwencji w Urzędzie Gminy, sprawa nie została pozytywnie 

rozpatrzona, tzn., aby kanał powrócił do pierwotnego stanu, dlatego wnioskodawca 

zwraca się o pomoc do Rady Gminy Waganiec. 

 

Radny J. Nowak – poinformował, że został przyjęty porządek obrad i należy pracować 

zgodnie z porządkiem obrad, pismo zgodnie z prośbą Pana Kulińskiego zostało 

odczytane i ewentualna dyskusja może być w wolnych wnioskach. Zwraca się do 

wiceprzewodniczącego rady o trzymanie się porządku obrad. 

  

Głos zabrał Pan Kuliński – stwierdził, że doda jeszcze, jaką rolę spełnia ten kanał, tam 

są trzy bardzo długie dopływy i to są zbieracze wody współzmeliorowane i wystarczy 

godzina dobrego deszczu i leci z pól woda i już zagraża jego posesji, i drogi dojazdowej. 

Jednak, jeśli radni nie godzą się na to, aby dyskusja była nad tym, to podziękował  

i wniósł o odpowiedź na piśmie. 

 

Radny, M.Kołowrocki – stwierdził, że obowiązkiem wiceprzewodniczącego jest 

prowadzenie porządku obrad zgodnie z przyjętym porządkiem, uważa, że jest to ważna 

sprawa dla strony zainteresowanej, ale to można wprowadzić w jakimś punkcie, lub też 

rozpatrzyć we wolnych wnioskach.  

Należy uzgodnić, kiedy się tym zajmie Rada Gminy, czy w ogóle tym się zajmie, czy jest 

to w kompetencji Rady, aby tym się zajmować, uważa, że radni mają inne obowiązki,  

a nie zajmowanie się nieporozumieniami między sąsiadami.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – zamknął dyskusję w tej sprawie, stwierdził, że są 

interpelacje i wolne wnioski, wróci się do tej sprawy, jeżeli radni będą chcieli do niej 

powrócić Pan Kuliński zwrócił się o uzyskanie pisemnej odpowiedzi. 

 

Ad.4 

Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 

protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji VI kadencji Rady Gminy.  

 

Radna E.Pietrus – złożyła wniosek, aby zostały przyjęte bez odczytania. 

 

Poinformował, że protokół z sesji XXXIII odbytej w dniu 27 listopada 2013 r., sesji XXXIV 

odbytej w dniu 13 grudnia 2013 r. i sesji XXXV odbytej w dniu 27 grudnia 2014 r., były 

one wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy i na sali przed obradami w celu 

umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z ich treścią, do 

rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do protokołu, dlatego 

stawia wniosek o przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji bez czytania.  
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Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 

Następnie w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie wniosek  

o przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez 

czytania. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 13 głosach „za” i 1 głosem 

„wstrzymującym” przyjęła protokoły z XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji VI kadencji Rady 

Gminy, bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostały 

sporządzone.  

 

Ad.5 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej 

uchwałę nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok oraz w sprawie 

ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej. Radni przed obradami otrzymali II projekt 

uchwały.  

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności z prawem.  

 

Radny R. Zwierzchowski – zgłosił wniosek do wójta gminy, aby przygotowywane 

materiały dla radnych były w większym rozmiarze, gdyż obecne są mało widoczne. 

 

Wójt – przypomniał, że ta propozycja, aby materiały były w tym rozmiarze wypłynęła  

z samej Rady Gminy i dlatego takie są przygotowywane. Radni wówczas wnioskowali, 

aby oszczędzać papier i drukować w formie broszur. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – powrócił do punktu porządku obrad i otworzył dyskusję 

nad projektem uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok oraz w sprawie 

ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej, następnie zarządził głosowanie nad 

przedstawionym projektem uchwały – stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/206/14 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia 

zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej – stanowi ona zał. Nr 5 do protokołu. 

Ad.6 

Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 r. w związku następnym punktem porządku obrad – stanowi on 

załącznik Nr 6 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.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i przystąpił do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały  

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 r. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/207/14 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2014 r. – stanowi ona zał. Nr 7 do protokołu. 

 

Ad.7 

Wiceprzewodniczący Rady– otworzył następny punkt porządku obrad, tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2014-2017.  

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

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

z prawem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady– odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2014-2017 – stanowi on zał. Nr 8 do 

protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  

w przedmiotowej sprawie, zamknął dyskusję i otworzył procedurę głosowania nad 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2014-2017. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosach „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

podjęła uchwałę Nr XXXVI/208/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2014-2017 – stanowi ona zał. Nr 9 do protokołu. 

 

Ad.8 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2014.   

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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Poprosił Skarbnika Gminy, Panią Danutę Roszko o zabranie głosu. 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawi zmiany w tegorocznym budżecie,  

o które wnosi Wójt Gminy.  

 

Następnie przedstawiła uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów  

budżetowych:  

Urealniono kwoty planowane do pozyskania w roku bieżącym z tytułu dostawy wody, 

zmniejszając o 10.000 zł, zwiększono natomiast również o 10.000 zł wpływy za 

odprowadzenie ścieków. 

 

Na podstawie Aneksu podpisanego dnia 28 stycznia 2014 r. do umowy wpłynie  

z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwota 9.999,00 zł na zadanie 

realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013, a mianowicie zostaną w części 

zrefundowane wydatki poniesione na „IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych  

w Zbrachlinie, który odbył się w dniu 02.06.2013 r." 

Umieszczono w budżecie kwotę 9.600,00 zł tytułem kar umownych, jakie gmina otrzyma 

z tytułu niewywiązywania się kontrahentów z postanowień umów. 

 

Wprowadzono do budżetu kwotę 26.200,00 zł otrzymanej opłaty eksploatacyjnej za  

II półrocze 2013 r. od kopalin wydobytych w m. Stary Zbrachlin. 

Urealniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

Zwiększając wpływy szacowane od osób fizycznych o 40.000,00 zł, zmniejszono od osób 

prawnych również o 40.000,00 zł. 

 

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów pismo z dnia 13.02.1014 r. zmniejszono 

planowana dla naszej jednostki cześć oświatową subwencji ogólnej o 6.477,00 zł. 

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Urzędu Skarbowego  

z tytułu należnego podatku VAT. 

 

Ujęto w budżecie gminy dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego dostosowano do kwot ujętych w ustawie budżetowej. Należy 

zmniejszyć o 1.157,00 zł kwoty dla oddziału przedszkolnego w Niszczewach oraz  

o 6.023,00 zł kwoty dla przedszkoli w Brudnowie i Zbrachlinie. 

Uaktualniono kwotę planowaną do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Samorządu Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadania obejmującego ,,Termomodernizację 

budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie" zmniejszając o kwotę 1.774,00 zł. 

 

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych przez osoby 

korzystające z pomocy społecznej zasiłków okresowych w latach ubiegłych, kwoty te 

następnie są przekazywane na konto Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  

i ewidencjonowane są po stronie wydatków. 

Stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2014 r. 

dokonano zmniejszenia dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne o 9.300,00 zł. 
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Wprowadzono do budżetu kwotę 63.000,00 zł płatną przez mieszkańców gminy 

zainteresowanych budową na ich posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to 

I rata należna gminie. 

Wprowadzono no we źródło dochodów, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz pomoc finansową z Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 3.619,00 zł na realizację zadania 

dotyczącego ,,Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej  

w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin". 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w planie wydatków 

budżetowych: przeanalizowano wysokość kwot ujętych w tegorocznym budżecie na 

opłacenie przez gminę samej sobie podatku od nieruchomości od budowli służących 

wytwarzaniu i sprzedaży wody, zmniejszając o 7.555,00 zł oraz odprowadzeniu ścieków 

o 2285,00 zł. 

Zmniejszono o 30.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej 

przez urządzenia pracujące w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz  

o 2.000,00 zł kwoty na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania sieci 

wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody. Zmniejszono również o 275,00 zł kwoty na 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników oraz 

o 2.410,00 zł kwoty zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 

Stacji. 

 

Zwiększono o 20.000,00 zł kwoty ujęte w budżecie na pokrycie kosztów odśnieżania 

dróg gminnych, zmniejszono natomiast o 30.000,00 zł środki zaplanowane na remonty 

dróg. 

Na pokrycie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przez urządzenia nie związane  

z infrastrukturę drogową (nowopowstałego odcinka wodociągu w m. Kaźmierzyn) 

należy przeznaczyć kwotę 150,00 zł. 

Na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy gminą i Firmą EKOSKLAD ze Służewa 

w zamian za należne gminie kary umowne zostanie wykonany za kwotę 8.200,00 zł 

chodnik w m. Zbrachlin. 

 

Zmniejszono o 4.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów naprawy dachu  

i kominów w budynkach mieszkalnych w Sierzchowie, przeznaczając środki na 

realizację innych zadań budżetowych. 

 

Chcąc wypełnić zalecenia pokontrolne w zakresie archiwum prowadzonego przez gminę 

należy przeznaczyć środki na zakup niezbędnych regałów (8.000,00 zł) oraz na opłacenie 

prac związanych z uporządkowaniem zasobów archiwalnych (7.000,00 zł). 

Zmniejszono plan finansowy urzędu gminy o 7.000,00 zł (podróże służbowe, szkolenia 

pracowników oraz zakup energii elektrycznej). 

Zmniejszono o 10.000,00 zł kwoty na wypłaty diet (radni 7.000,00 zł oraz sołtysi  

3.000,00 zł). Zmniejszono również o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie inkasa 

od zobowiązań podatkowych. 

Dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w ramach zadań z zakresu USC i ewidencji ludności, finansowanych  

z dotacji celowej na ogólną kwotę: 2.140,00 zł. 
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Zwiększono o 15.000,00 zł kwoty na opłaty na rzecz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zmniejszono kwoty zaplanowane na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw  

o 3.000,00 zł, natomiast w ramach kwot zaplanowanych na adaptacje pomieszczeń na 

potrzeby urzędu gminy przesunięto kwotę 5.440,00 zł, z usług remontowych do poz. 

zakup materiałów. 

Ponadto zmniejszono o 5.040,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy oraz pracowników 

gospodarczych. 

Przeanalizowano wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent bhp (w tym m.in. pracowników robot 

publicznych, stażystów) zmniejszając o kwotę 42.760,63 zł. 

 

Zmniejszono o 25.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie odsetek od pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych tzn. budowy 

kanalizacji i zakup samochodu dla jednostki OSP w Zbrachlinie.  

 

W związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne należy odpowiednio 

skorygować kwoty zaplanowane w poszczególnych placówkach w podziale na środki  

z dotacji oraz środki własne.  

Zmniejszono o 34.685,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych placówek oświatowych oraz  

o 540,00 zł pracowników świetlic szkolnych, również zmniejszono środki zaplanowane 

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 13.871,00 zł. 

Zrezygnowano z zakupu kserokopiarki dla Zespołu Obsługi Szkol za kwotę 2.000,00 zł, 

również zmniejszono o 2.000,00 zł kwoty planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia 

pojazdu dowożącego uczniów do szkół, o 790,00 zł środki za wynajem pomieszczeń 

Zespołu oraz o 1.500,00 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. 

 

Kwotę 40.568,00 zł nie wydatkowaną w roku 2013 na realizację Gminnego programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w 

roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a dotyczących dowozu osób do Warsztatów Terapii zajęciowej  

w Karczemce. Zadanie zostanie powierzone jednostkom spoza sektora finansów 

publicznych na podstawie konkursu ofert. 

Skorygowano wprowadzono zarządzeniem Wójta z dnia 30.01.2014 r. kwotę na wypłatę 

dodatku energetycznego, poprzez zmniejszenie o 30,17 zł i przeznaczenie na pokrycie  

2 % tzw. kosztów obsługi tego zadania. 

Środki planowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono o 5.300,00 zł. 

Zmniejszono o 9.300,00 zł środki przewidziane na realizację zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji 

celowej. Dokonano równocześnie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.139,00 zł. 
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Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy 

Zbrachlin" przeznaczając na wstępne prace kwotę 5.936,00 zł. 

Zmniejszono o 45.000,00 zł kwoty ujęte na opłacenie rachunków za energie elektryczną 

zużytą do oświetlenia dróg gminnych oraz o 20.000,00 zł środki na opłacenie kosztów 

energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Wójtówce. 

Zmniejszono ponadto środki zaplanowane na pokrycie kosztów podroży służbowych 

pracowników Oczyszczalni o 1.000,00 zł oraz koszty naprawy dachu i elewacji  

o 4.000,00 zł. 

Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz  

z pochodnymi pracowników Oczyszczalni Ścieków zmniejszono o 125,00 zł,  

a wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Oczyszczalni i gospodarki 

odpadami o 8.160,00 zł. 

Plan środków przewidzianych na utrzymanie zieleni na terenie gminy zmniejszono  

o 4.000,00 zł. 

Kwotę 13.809,00 zł nie wydatkowana w roku 2013 na zadania z zakresu ochrony 

środowiska 1 gospodarki wodnej a pochodzące z opłat uregulowanych w ustawie Prawo 

ochrony środowiska przewidziano do realizacji zadań z tego zakresu w roku bieżącym. 

Zmieniono tym samym załącznik do uchwały budżetowej w zakresie dochodów  

i wydatków, uwzględniając również wpływy jak i wydatki na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Kwoty zaplanowane na realizacje gminnego programu ochrony zwierząt zmniejszono 

0 7.300,00 zł. 

 

Na opracowanie programu ochrony zabytków przeznaczono 5.000,00 zł. 

Zmniejszono o 4.500,00 zł kwoty zaplanowane na realizacje inwestycji pn. ,,Adaptacja  

i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem" 

oraz o 2.000,00 zł kwoty na przeglądy placów zabaw. 

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu z dnia  

24 lutego 2014 r. o zwiększenie o 8.000,00 zł dotacji dla gminnej instytucji kultury. Kwota 

będzie przeznaczono na wypłatę odprawy dla pracownika. 

 

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej 

w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz na boisku ORLIK-2012, oraz o 1.000,00 zł 

kwoty na opłacenie kosztów umów - zleceń. 

 

Zmniejszono również o 515,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w budynku socjalnym  

w Zbrachlinie oraz o 650,00 zł kwoty planowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi. 

Ponadto dokonano zmian w załączniku obejmującym wydatki w ramach Funduszu 

Soleckiego. Wydatki zaplanowane dla miejscowości Plebanka w części stanowią wkład 

własny gminy w ramach Projektu realizowanego z PROW, stad zmiana czwartej cyfry 

paragrafu klasyfikacji budżetowej z ,,0" na ,,9", co do kwoty  10.349,24 zł. 

W efekcie poczynionych zmian dochody budżetowe zaplanowano o 338.994,63 zł wyższe 

od planowanych wydatków budżetowych, czyli powstała nadwyżka budżetowa. 
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Wprowadzono do budżetu kwotę 436.005,37 zł tzw. wolne środki, (jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). 

Nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 775.000,00 zł zostanie 

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na realizacje zadań 

inwestycyjnych. Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku 

bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. 

II wersja uchwały zmieniającej budżet tegoroczny wyłożona dzisiaj przed sesją 

różni się od wersji pierwotnej jedynie tym, że przesłana Państwu uchwała określała 

kwoty dochodów i wydatków w złotych w złotych i groszach przychody i rozchody  

w pełnych złotych. Natomiast zmienione uchwałą wszystkie kwoty podaje w złotych  

i groszach.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że w związku z tym, że Komisja Budżetu 

nie miała posiedzenia nad tymi proponowanymi zmianami, to ogłasza 5 min przerwę- 

godz. 1120. 

Wiceprzewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady (godz. 1120) i otworzył 

dyskusję w sprawie proponowanych zmian budżetowych. 

Następnie J.Różański, jako przewodniczący komisji budżetu, finansów, planowania 

przestrzennego i porządku publicznego, przedstawił, opinię komisji. 

Poinformował, że komisja przeanalizowała zmiany, o które wnosi wójt. Z niepokojem 

stwierdza, że na remonty dróg pozostało tylko 20 tys. zł, z planowanych 50 tys. zł, te  

30 tys. zł zostało zabrane. Należy mieć nadzieję, że w trakcie roku jakieś pieniądze znajdą 

się, ponieważ 20 tys zł na remonty dróg jest to niewielka kwota.  

Jeden punkt wzbudził dyskusję, kontrowersje wśród radnych, chodzi o 8.200 zł,  

z przeznaczeniem na chodnik w Zbrachlinie.  

Poza tym komisja budżetowa wnosi do Wysokiej Rady o przyjęcie zmian, o które wnosi 

wójt po stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Radny, M.Grzegórski – z zapytaniem, gdyż zwiększono o 20 tys. zł kwoty ujęte  

w budżecie na pokrycie kosztów odśnieżania dróg gminnych, zmniejszono natomiast  

o 30 tys. zł środki zaplanowane na remonty dróg. Stwierdził, że zima w tym roku trwała 

ok. 2 tygodnie. Jaka tam była kwota zaplanowana na odśnieżanie? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że było zaplanowane 10 tys., a koszt odśnieżania 

wyniósł 30 tys. zł. 

 

Wójt – poinformował, że punkt dotyczący informacji pracy wójta, został przeniesiony 

pod koniec obrad, i dlatego nie mógł informować o tym odśnieżaniu. Jeśli obecni na sali 

życzą sobie, to przedstawi ile godzin na poszczególnych sołectwach zużyto sprzętu  

i niestety były to duże ilości godzin.  

Następnie przedstawił wykaz godzin pracy wynajętego sprzętu podczas akcji 

odśnieżania dróg gminnych w okresie od 27.01.2014 r. do 05.02.2014 r.: Wiktoryn – 15; 

Brudnowo - 15; Kolonia Święte – 16; Józefowo - 25,5; Stary Zbrachlin – 15; Sierzchowo - 

24; Bertowo – 7; Michalin – 21; Śliwkowo - 6,5; Niszczewy - 8; Lewin – 13; Janowo - 11,5; 

Zakrzewo - 2,5; Konstantynowo – 18; Szpitalka – 8; Siutkowo -10,5; Zbrachlin - 5,5; Nowy 

Zbrachlin - 21. 
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Poinformował również, że, to oddaje tylko część prawdy o ilości czasu, jaki zajęło 

odśnieżanie, ale prawda jest też, że jest różny rodzaj sprzętu, przez ostatnie pół tygodnia 

używano tylko ciężkiego sprzętu, ładowarki i fadromy, ponieważ te koryta powstały 

przy normalnym odśnieżaniu i później przy zawiewaniu kolejnymi partiami 

powodowały, że już te czołowe pługi nie dawały rady. I to kumulowało właśnie te 

koszty, rozumie, że zima była krótka, intensywna, zaoszczędzono na piasku, soli, 

natomiast to odśnieżanie pochłonęło tą kwotę. 

 

Radny, W.Marut – poinformował, że na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy 

gminą i Firmą Ekoskład ze Służewa w zamian za należne gminie kary umowne ma być 

wykonany za kwotę 8.200,00 zł chodnik w m. Zbrachlin” – czy istnieją jeszcze inne prace, 

które ta firma może jeszcze zrobić? 

Wójt – w kwestii wyjaśnienia, stwierdził, że Pan Wiceprzewodniczący przedstawiając 

mówił o kwocie, i to jest prawda, natomiast faktem jest, że to jest wykonanie rzeczowe, 

zamiana finansowa, na rzeczową. Po prostu inaczej rozkładają im się koszty, jak 

wykonują coś, niż jak płacą. Zgodził się na takie rozwiązanie, z tych ofert, co 

przedstawili, co mogą zrobić, to praktycznie ta przedstawiona oferta jest 

najkorzystniejsza, ułożenie kostki, płytek. Firma ma ekipę remontowo – budowlaną, 

ewentualnie prace budowlane, murowanie. Pomysł, aby te prace wykorzystać w 

Zbrachlinie, jest o tyle logiczny, dlatego, że tam z funduszu sołeckiego, sołectwo 

Zbrachlin zaplanowało budowę chodnie wzdłuż osiedlowej za kościołem. Z tych 

pieniędzy, które mają, to już część została wykorzystana na dokumentację, która istnieje 

z kosztorysem, i drugie za tą resztę pieniędzy, zostały zakupione w 2013 r. krawężniki, 

ale nie na całość. I w tym roku będzie kilkadziesiąt metrów, natomiast jakby dołożyć te 

prace w postaci tej kary, praktycznie chodnik byłby skończony. Przeliczając po ich 

stawkach, jakie ustalono, to jest ok. 100 m2 powierzchni. 

 

Radny, W.Marut – stwierdził, że jest to dokładanie do funduszu sołeckiego.  W zeszłym 

roku dwa sołectwa nie złożyły wniosków w terminie, jedno nie złożył w ogóle, to te 

środki, które były dla nich przeznaczone zostały przeznaczone na inne cele, i te sołectwa 

nic nie otrzymały. A teraz dokłada się jednemu sołectwu do funduszu sołeckiego. Tak 

naprawdę można powiedzieć, że każde sołectwo by chciało żeby też im do czegoś 

dołożyć. Proponuje, aby te prace w zamian za należne gminie kary umowne przeznaczyć 

na coś innego, a nie dołożenie do funduszu sołeckiego. 

 

Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – zaproponowała remont drogi w Nowym Zbrachlinie. 

Wójt - stwierdził, że nie remont drogi, gdyż przedstawił, na co może przeznaczyć, 

przecież nie wynajmie tej firmy. Gdyby to były pieniądze, to by była czytelna sytuacja, 

wójt proponuje, wówczas jak rada się nie zgadza i przedkłada gdzie indziej.  

A tu chodzi o świadczenie rzeczowe, i to nie w każdym miejscu się zrobi.  

Była propozycja na komisji budżetu, aby przykryć rów przy Panu Biernackim, może by 

starczyło tego, w sensie jakby było tam przygotowane pod inwestycje, ale po pierwsze 

nie ma dokumentacji, więc pieniędzy z tego nie weźmie, trzeba stworzyć dodatkowe 

środki, aby to zrobić, po drugie nie wie, jakie warunki postawi zarządca drogi, w tym 

przypadku Zarząd Dróg Powiatowych i po trzecie na pewno będzie to droższe 

wykonanie chociażby przy dodatkowym położeniu rur, aby ten rów był drożny  

i odwadniał ten kawałek od przystanku do boiska dalej. 



str. 16 

 

Padła też propozycja, aby przed Urzędem zrobić chodnik, ale 100 m2 przez szerokość, to, 

jaka to będzie powierzchnia, i gdzie ten kawałek położyć? 

To nie jest sympatia do sołectwa, czy z innych względów, jest to logika, jest 

dokumentacja, to odpada kwestia wydawania środków na tworzenie dokumentacji,  

i jakaś logiczna całość byłaby zakończona. Rozumie można rozmawiać, o innych 

formach, ale gdzie? W każdym sołectwie po 2m2 założyć, bez dokumentacji?   

  

Radny, P.Kosik – stwierdził, że Pan wójt skupił się na kładzeniu kostki, płytek, być 

może, że Zarząd Ekoskład zasugerował, co pracownicy mogą zrobić. Oni mają swoją 

firmę, co świadczy usługi w jakimś zakresie, ale pragnąłby przypomnieć, i zwrócić 

uwagę na inne aspekty, które nurtują 23 sołectwa na terenie gminy. Chodzi o stan np. 

dróg i rowów, które są w wielu przypadkach zarośnięte, zanieczyszczone i uważa, że 

firma, która świadczy usługi kładzenia płytek, kostki brukowej mogłaby również 

uporządkować, nie 1 m2 rowu we wszystkich sołectwach, ale jakiś odcinek rowu, 

niejeden wymaga gruntownego czyszczenia, rewitalizacji. Chodzi o to, aby nie 

faworyzować danego sołectwa, wie, że zostanie to na terenie gminy, ale lepszą formą 

byłoby zaspokojenie potrzeb innego sołectwa. Oczywiście nie mówi, tu o sobie, bo sam 

wycina, co roku rowy przy drodze powiatowej i nie zwraca się do Zarządu Dróg  

o oddanie za to pieniędzy. Ale są sołectwa Kaźmierzyn, Wiktoryn, Waganiec, Śliwkowo, 

Siutkowo, Wólne, Włoszyca, tam też są takie potrzeby, uważa, że należałoby odpuścić 

sobie ten chodnik w Zbrachlinie, każdy ma fundusz sołecki i każdy w ramach tego 

funduszu decyduje, na co mają być przeznaczone.  

Również by mógł zgłosić wniosek, że jako członek OSP Sierzchowo dostał od Rady 

Gminy 5 tys. zł na kostkę brukową, ale nie ma, kto tej kostki położyć. 

 

Wójt – stwierdził, że wówczas była deklaracja Pana radnego, że strażacy położą sobie 

sami, jak kostkę dostaną. 

 

Radny, P.Kosik – poinformował, że Pan wójt od razu odbija rykoszetem, padł tylko 

pomysł. A wójt, tylko uparł się przy tej kostce, można wyczyścić rowy w tym przypadku 

i to jest jego propozycja. 

   

Radny, M.Grzegórski – stwierdził, że jest taka nurtująca sprawa tego, że widać jest  

w większych miastach piękne drogi, chodniki, place zabaw, a wieś, tak wygląda jakby 

był to inny kraj, dla przyjezdnych z miasta, to jest zderzenie jakby w innym wieku się 

znaleźli. 

 

Radny, W.Marut – zwrócił się z zapytaniem do komisji budżetu, gdyż ta komisja się tym 

szerzej zajmowała, jakie jest stanowisko komisji, co do wykonania tej pracy przez firmę 

Ekociech? 

  

Przewodniczący komisji budżetu J.Różański – stwierdził, że była ożywiona dyskusja  

i przeznaczenie tej kwoty wywołało duże kontrowersje. Posiedzenie komisji było  

w dniu 26 lutego br. i komisja nie zgodziła się na tą propozycję, aby kwotę 8.200,00 zł 

przeznaczyć na budowę chodnika w m. Zbrachlin. I taka była też decyzja komisji na 

spotkaniu w dniu dzisiejszym nad omawiany II projektem proponowanych zmian. 
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W informacji przedstawił, że komisja przyjmuje wszystkie propozycje zmian wójta, 

oprócz tej omawianej zmiany w tej chwili. 

 

Wiceprzewodniczący rady, J.Różański – podsumowując, stwierdził, że radny P.Kosik 

złożył propozycję, i uważa, że jest to konkretna propozycja warta rozważenia. 

 

Radna, E.Pietrus – stwierdziła, że skoro jest już ustalone i jest to miejsce, gdzie najwięcej 

ludzi uczęszcza z racji kościoła, szkoły, boiska Orlik, uważa, że jest to dobry pomysł, 

mimo, że wielu radnym się to nie podoba.  

Zbliża się wiosna, będą pracownicy Urzędu Gminy, będą pracownicy interwencyjni, to 

będą mogli oni wówczas to wykonać, o co wnioskował radny Kosik i po kolei te rowy 

wyczyścić.   

 

Radny, W.Marut – odniósł się do radnej E.Pietrus, jest kanał zbiorczy i jakoś pracownicy 

Urzędu tego nie mogą wyczyścić, jest to kanał zbiorczy melioracyjny w m. Józefowo, jest 

on w niektórych miejscach zasypany, często zgłaszał ten problem do Urzędu, pozostało 

to bez odzewu.   

 

Wójt – poinformował, że kanał ten nie jest mieniem komunalnym, tylko prywatnym, 

kilkakrotnie próbował zawiązać spółkę wodną, która by załatwiała takie sprawy i nie 

było zainteresowania mieszkańców.  

 

Radny, W.Marut – zapytanie, czy ta firma mogłaby wykonać takie usługi?. 

 

Wójt – stwierdził, że technicznie by mogła, tylko, dlaczego ma wykonać u prywatnego 

właściciela kawałek rowu, a innemu kazać samemu czyścić. 

 

Radny, W.Marut – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego ma to być robione coś  

w Zbrachlinie, a pozostała część wiosek pozostaje bez wsparcia? 

 

Wójt – poinformował, że przyjmie każdą propozycję, która nie rodzi dodatkowych 

kosztów i tłumaczył, dlaczego. 

 

Radny, W.Marut – stwierdził, że radny Kosik wysunął propozycję. 

 

Wójt – jeżeli zostanie to przyjęte, to zaraz zacznie się dyskusja, dlaczego rów przy 

drodze w miejscowości Bertowo, Śliwkowo, czy też inne sołectwo, a nie inne sołectwa. 

 

Radny, W.Marut – zwrócił się do wójta o wyjaśnienie, dlaczego właśnie wybrał to 

sołectwo. 

Wójt – stwierdził, że już wyjaśniał, dlaczego! 

 

Radny, W.Marut – poinformował, że może przeznaczyć to na położenie kostki  

w Sierzchowie przy OSP, a może wykonać inną prace przy szkole, która też ma duże 

braki. 
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Wójt – stwierdził, że można zrobić, ale istnieje jeszcze druga strona, a po drugie żeby nie 

w Zbrachlinie, to można tworzyć, wymyślać inne rzeczy.    

 

Radny J.Nowak – stwierdził, że popiera Panią radną E.Pietrus, gdyż jest działaczem 

sportowym, nie tylko radnym, jeździ po różnych gminach, poleca gminę Baruchowo.  

 

I tu w Zbrachlinie odbywają się wszystkie uroczystości kulturalne i sportowe, i można 

powiedzieć, że jest to centrum gminy Waganiec. Jeśli ktoś przyjedzie i słyszy się, że jest 

w gminie Waganiec coś robione, to cieszy, radny M.Skowroński, jako sędzia też to słyszy. 

To należy zrobić pół chodnika, a drugie pół chodnika nie, jak to będzie wyglądać, 

przecież mamy tam osoby przyjezdne również z innych gmin na mecze, które odbywają 

się właśnie w Zbrachlinie. Też by chciał, żeby było coś u niego zrobione, żeby ten rów dla 

dzieci był przykryty, ale uważa, że jeżeli brakuje tam te 8 tys. dokończyć to, proponuje 

głosowanie, jeśli radni mają inną wizję to trudno.  Na komisji budżetowej był skłonny, 

żeby to zabrać, ale po komisji przeanalizował to i wycofuje swój głos z komisji, jest za 

wszystkimi zmianami proponowanymi przez wójta, gdyż uważa, że to powinno być 

zrobione.      

 

Radny M.Grzegórski – ta dyskusja ma jedną zaletę, że każdy ma inne potrzeby  

i w przyszłości jak będzie taka sytuacja, to będzie zrobione coś w innej miejscowości na 

terenie gminy. 

 

Wójt – stwierdził, że bardzo by chciał, żeby takiej sytuacji już nigdy nie było, bo kara jest 

karą i nieprzyjemnie jest ja egzekwować i nie przyjemnie jest drugiej stronie ją płacić. 

Natomiast żadnych podtekstów nie było, skojarzył, że można by było te pieniądze 

wykorzystać i skończyć tą budowę była to ekonomika wykonania.   

Jeżeli jest mowa o tym przykryciu rowu przy posesji Pana Biernackiego już od trzech lat, 

informował, że złożył wniosek, jako gmina o dofinansowanie pokrycia placu 

rekreacyjnego przed boiskiem i tam w projekcie była również dobudowa chodnika  

z tą ulica wzdłuż osiedla, ale z przyczyn formalnych zostało to odrzucone. Jest drugi 

nabór na taki sam cel około kwietnia, jeśli by ten wniosek przeszedł to by został 

załatwiony ten problem chodnika przy drodze powiatowej. 

Natomiast ta propozycja, aby rowy wykopać oczyścić, jest dobra propozycją, tylko na 

dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć, czy druga strona podejmie taki temat, czy 

są przygotowani do takich prac. Dyskusja nad omawianą propozycją była również 

długa, jednak w wyniku uzgodnień doszli do porozumienia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się do radnego P.Kosika, w związku z tym, że 

złożył propozycję zmiany zapisu, „ że firma Ekoskład ze Służewa w zamian za należne 

gminie kary umowne wykona za kwotę 8.200,00 zł chodnik w m. Zbrachlin”, na 

„wyczyszczenie rowów na terenie gminy Waganiec”- czy radny podtrzymuje swój 

wniosek? 

 

Radny, P.Kosik – wycofał swój wniosek. 

Poinformował, że nie jest przeciwnikiem jakichkolwiek inwestycji realizowanych na 

terenie gminie Waganiec, ale następnym razem wnosi do wójta, aby zostały 

przeprowadzone konsultacje z radnymi, które są wskazane, i ten jego wniosek 



str. 19 

 

czyszczenia rowów mógłby być zrealizowany, wycofał swój wniosek, ale na przyszłość 

wnosi o konsultacje. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję, przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie nad przedstawionym 

projektem uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi on załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”   

i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXXVI/209/14 zmieniającą uchwałę 

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

stanowi ona zał. Nr 11 do protokołu. 

 

Na wniosek radnych Wiceprzewodniczący Rady zarządził 15 min przerwę (godz. 1225) 

 

Ad.9 

Wiceprzewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady (godz.1240) i zgodnie  

z przyjętym porządkiem obrad otworzył następny punkt tj. podjęcie uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2014 

rok.  

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 po przerwie nie powrócili radni: J.Nowak i M.Kołowrocki. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Następnie wiceprzewodniczący rady z uwagi na brak uwag, zamknął dyskusję  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2014 rok, wraz z załącznikiem – stanowi on 

załącznik Nr 12 do protokołu.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/210/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Waganiec na 2014 rok – stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu.  

 

 

Ad.10 

Wiceprzewodniczący Rady – zgodnie z następnym porządkiem obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Waganiec 

na 2014 rok.  
Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności z prawem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad projektami planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy na 2014 r. 
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Następnie, jako przewodniczący komisji budżetu, zaproponował zmianę w planie pracy 

komisji budżetu, przesunięcie z II kwartału punktu „Sprawozdanie z pracy komisji za 

2013 rok” do I kwartału. 

Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod głosowanie proponowaną zmianę. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę do 

załącznika Nr 1 plan pracy komisji budżetu, finansów, planowania przestrzennego i 

porządku publicznego. 

 

Radna E.Pietrus – poinformowała, że komisja rolnictwa ochrony środowiska ma przyjęty 

punkt w planie pracy na 2014 r. „Wyjazd na składowisko i odzysk odpadów  

w Służewie „EKOSKŁAD”, proponuje, aby wszystkie komisje wspólnie wyjechały na to 

składowisko, mimo, że nie mają zaplanowane w swoich planach pracy. 

 

Wójt – poinformował, że nie widzi przeszkód, transport będzie załatwiony, natomiast 

radni ustalą termin tego wyjazdu i skorelowanie tam na składowisku tej wizyty.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy Waganiec na 2014 rok – stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.   

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.  

 

Na obrady powrócił radny, M.Kołowrocki – godz. 1300 

  

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/211/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Waganiec na 2014 rok – stanowi ona załącznik Nr 15 do protokołu.  

 

Ad.11 

Wiceprzewodniczący Rady – w dalszej części obrad przedstawił projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi on 

zał. Nr 16 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.  

Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że radni otrzymali uchwałę wraz  

z załącznikiem, i otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Gminy Waganiec na rok 2014. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/212/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 

2014 – stanowi ona zał. Nr 17 do protokołu. 
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Ad.12 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył następny punkt t.j. podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę Rady Gminy Waganiec Nr XXIX/183/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w 

sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 

276/4 położonej w miejscowości Waganiec. 

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności z prawem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Gminy Waganiec Nr XXIX/183/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 położonej  

w miejscowości Waganiec – stanowi on zał. Nr 18 do protokołu.  

 

Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

Radny W.Marut – poinformował, że w 2006 r. Rada Gminy już podjęła decyzję  

o sprzedaży tej działki, a teraz ta działka ma być podzielona, na ile działek?. 

 

Wójt – poinformował, że jest ona już podzielona, tak jak radny wspomniał, w dniu  

30 czerwca 2006 r. Rady Gminy Waganiec podjęła uchwałę nr XXIX/183/06 w sprawie 

sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 

położonej w miejscowości Waganiec. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 

budynkiem byłej kotłowni c.o. adaptowanym na warsztat z pomieszczeniami zaplecza 

socjalno – magazynowego oraz przepompownią ścieków i niefunkcjonującą 

oczyszczalnią. 

Jego decyzją z dnia 17 sierpnia 2006 r. działka nr 276/4 została podzielona na działki  

o numerach: 276/61 i 276/62 (wydzielono działkę z przepompownią ścieków  

i niefunkcjonującą oczyszczalnią). 

Wobec nowego stanu zwraca się do Wysokiej Rady o ponowne wyrażenie stanowiska w 

sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości, jest to uporządkowanie tego terenu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – z uwagi na brak dyskusji, zamknął dyskusje i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/213/14 zmieniającą uchwałę Rady Gminy Waganiec Nr XXIX/183/06 z dnia 

30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 276/4 położonej w miejscowości Waganiec – stanowi ona zał. 

Nr 19 do protokołu. 

 

Ad.13 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad t.j. podjęcie 

uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2014”. 

Następnie odczytał projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 20 do protokołu.  

Z projektem uchwały zapoznała się również Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca 

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

z prawem.  
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Poinformował, że radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem, 

ten załącznik został uzupełniony, przed obradami został rozłożony dla radnych  

II projekt ostatniej strony tego załącznika, chodzi o zmiany w § 7 finansowanie działań, 

w którym zmianie uległy poszczególne kwoty.    

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny, M.Grzegórski – poinformował, że w zeszłym roku już Rada Gminy przyjmowała 

ten program, czy co roku teraz będzie on przyjmowany? 

 

Wójt – ustawodawca ustawę tak wyartykułował, że pozwala ona ten program 

przyjmować tylko na 1 rok, zastrzegając sobie termin przyjęcia do 30 marca danego roku 

i dlatego nie jest możliwe podjęcie uchwały wieloletniej, tylko podjęcie rocznej. Kwoty 

zawarte w tym programie są zmniejszone sprowadzone do minimalnych wartości.  

 

Wiceprzewodniczący 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 – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/214/14 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2014” – 

stanowi ona zał. Nr 21 do protokołu. 

 

Ad.14 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki. Przedstawił projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 22 do 

protokołu.  

Z projektem uchwały zapoznała się również Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca 

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

z prawem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Wójt – poinformował, że Rada Gminy do 31 marca roku poprzedzającego rok 

budżetowy podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

pieniężnych stanowiących fundusz sołecki. Środki z funduszu mają zostać przeznaczone 

na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie 

warunków życia mieszkańców sołectwa. Gmina, która utworzy fundusz sołecki otrzyma 

z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w 

ramach funduszu. Jeżeli Rada Gminy nie przyjmie tej uchwały, to po prostu nie będzie 

funduszu sołeckiego na 2015. Podjęcie tej uchwały pozwoli uruchomić procedurę 

konstruowania budżetu na rok następny z uwzględnieniem tej uchwały.    
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Sołtys Bertowa, P.Kuliński – zgodnie z uchwałą o funduszu sołeckim przysługuje zwrot 

z budżetu państwa, czy taki zwrot gmina już otrzymała? 

 

Wójt – poinformował, że za 2012 rok otrzymano ten zwrot w wysokości 27 tys. zł, jest to 

10% tej kwoty. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/215/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 

Waganiec na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki – stanowi ona zał. Nr 23 do 

protokołu. 

 

Ad.15 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad: podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2013 rok.  

Z projektem uchwały zapoznała się również Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca 

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

z prawem.  

 

Poinformował, że radni otrzymali w materiałach projekt uchwały wraz z załącznikami, 

przed obradami został wyłożony II projekt uchwały, następnie przedstawił ten II projekt 

uchwały – I i II projekt stanowi zał. Nr 24 do protokołu.  

  

Wiceprzewodniczący Rady – powitał, obecną na obradach Panią M.Bińkowską, 

Kierownika ZOS i Panią V.Smulską, Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny, M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem odnośnie kwoty bazowej w 2013 r. 

2.717,59 zł, to jest najniższe wynagrodzenie czy średnie wynagrodzenie nauczycieli? 

 

Kierownik M.Bińkowska – poinformowała, że jest to kwota bazowa, którą otrzymują 

nauczyciele stażyści 2.717,59 zł, i to jest ta najniższa kwota. 

 

Wójt – jest to kwota, którą nauczyciel stażysta zarabia, mniej nie może zarabiać, gdyż 

wówczas należy dołożyć do wynagrodzenia do tej kwoty. 

 

Radny, M.Grzegórski – stwierdził, że ta różnica 2.547,10 zł, to jest ta różnica, która 

wynikła z tego, że mniej zarobili nauczyciele i trzeba będzie im to wypłacić? 
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Kierownik M.Bińkowska – jeśli chodzi o te dopłaty, to jeśli nauczyciel stażysta, 

kontraktowy i mianowany zarobili te kwoty które są podane w tabeli t.j. kwotę  

2.717,59 zł nauczyciel stażysta, kwotę 3.016,52 zł nauczyciel kontraktowy, kwotę  

3.913,33 zł nauczyciel mianowany, i przekroczyli minimalnie to wynagrodzenie, a jeśli 

chodzi o nauczycieli dyplomowanych, to na wszystkich nauczycieli dyplomowanych  

w gminie, a jest ich 32 była niedopłata 2.593,90 zł.     

 

Radny, M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy to znaczy, że zarobili mniej niż 

powinni? 

 

Kierownik M.Bińkowska – stwierdziła, że mniej niż powinni, ale nie pojedyncza osoba, 

tylko wszyscy razem. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, do Pani kierownik, czy też Pana 

wójta, czy są w stanie odpowiedzieć porównując ubr. czy można powiedzieć, czy na 

podobnym poziomie te kwoty zatrzymały się, czy w ten sposób nie można rozumować. 

 

Wójt – poinformował, że w tej tabeli nie ma porównania, jednak może zaprezentować jak 

to wyglądało, tzn. w ubr. nadpłacono 150.112,87 zł, w tym roku wypłacono  

2.593,90 zł, natomiast nadpłacono 50 tys. zł, także różnica jest ok. 100 tys. zł, tj. ¹/3 na 

korzyść gminy. 

  

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Waganiec za 2013 rok.  

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/216/14 w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2013 rok – stanowi ona zał. Nr 25 

do protokołu. 

 

Ad.16 

Wiceprzewodniczący Rady – kontynuując porządek obrad otworzył punkt dotyczący 

podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.  

Poprosił o wgląd do otrzymanych materiałów i przedstawił projekt uchwały – stanowi on 

zał. Nr 26 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.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – powitał Kierownika GOPS Panią M.Szatkowską  

i otworzył dyskusję. 
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Radny M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem, czy chodzi tu o dożywianie  

w szkołach, czy w ogóle o dożywianie? 

 

Kierownik GOPS, M.Szatkowska – poinformowała, że chodzi o to, że Rada Ministrów 

w grudniu podjęła uchwałę w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i program ten nie 

przewidział, dożywiania dzieci powyżej 150%. Program ten trwa od 2006 roku i był na 

podstawie rozporządzenia rady Ministrów. A w tej chwili, jako kierownik będzie 

wykonywać dożywianie dzieci w szkołach na podstawie uchwał Rady Gminy. To się nic 

nie zmieni, wszystko będzie tak jak było, do tej pory było to robione na podstawie 

rozporządzenia, a teraz na podstawie uchwał Rady Gminy.    

W tej chwili dożywia dzieci do 100% kryterium dochodowego, a nie może dożywiać 

powyżej. 

  

Wójt – stwierdził, że państwo stworzył program osłonowy na dożywianie dzieci i aby 

uczestniczyć w tym programie Wysoka Rada musi podjąć decyzje, że chce w nim 

uczestniczyć. Ten program pozwala dofinansować wyżywienie dla osób, które mają te 

minimum 100 %, czyli ta najniższą tylko osiągają odrobiną większy pułap dochodowy. 

Ale warunkiem, aby wejść w ten program, który stworzyła ta uchwała Rady Ministrów 

jest wymóg, aby, Wysoka Rada podjęła decyzję, że gmina chce uczestniczyć w tym 

programie. 

 

Radny, M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, jakie to są kwoty na osobę. 

 

Kierownik GOPS, M.Szatkowska – poinformowała, że 150%, to jest kwota 684 zł które 

nie przekracza na osobę w rodzinie, to wówczas jest to dożywianie, i minimum socjalne 

456 zł, to jest to 100%. Poinformowała, że w chwili obecnej nie dożywia się dzieci, 

konieczna jest uchwała Rady Gminy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie  

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/217/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - 

stanowi ona zał. Nr 27 do protokołu. 

 

Ad.17 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

Poinformował, że radni otrzymali materiały związane z tym punktem, następnie 

przedstawił projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 28 do protokołu.  
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Z projektem uchwały zapoznała się również Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca 

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

z prawem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVI/218/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – stanowi ona zał. Nr 29 do protokołu. 

 

Ad.18 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do punktu dotyczącego podjęcia uchwały  

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności z prawem.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – poprosił o wgląd do materiałów i odczytał projekt uchwały 

– stanowi on zał. Nr 30 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący 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 – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/219/14 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – stanowi ona 

zał. Nr 31 do protokołu. 
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Ad.19 

Wiceprzewodniczący Rady – w dalszej części porządku obrad jest punkt dodatkowo 

wprowadzony na wniosek wójta dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego autobusowego 

Waganiec I zlokalizowanego przy ul. Widok w Wagańcu. 

Z projektem uchwały zapoznała się również Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca 

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

z prawem.  

Następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 32 do protokołu.  

 

Radny, P.Kosik – opuścił obrady. 

 

Wójt – poinformował, że w 2012 roku była już podjęta uchwała Rady Gminy w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. W której zostały zawarte zasady, jakie należy 

przestrzegać przez przewoźnika, aby mógł na tym przystanku mógł korzystać. W tej 

samej ustawie jest zapis o możliwości nałożenia opłaty na przewoźnika.   

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora  

i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo 

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. 

Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez Radę Gminy w naszym 

przypadku, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 

Ustalona stawka w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie się środka transportu na 

przystanku mieści się w stawce maksymalnej ustalonej w ustawie. Przyjmując jedną 

stawkę dla wszystkich przewoźników uwzględniono, przewidzianą w ustawie, zasadę 

niedyskryminacji.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały  

 

Radny P.Kosik opuścił obrady. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/220/14 

w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie określenia wysokości 

stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego autobusowego Waganiec I 

zlokalizowanego przy ul. Widok w Wagańcu – stanowi ona zał. Nr 33 do protokołu. 

 

Ad.20 

Wiceprzewodniczący Rady – zgodnie następnym punktem porządku obrad, poprosił 

wójta gminy, P.Marciniak o zabranie głosu i przedstawienie, informacji wójta z pracy  

w okresie międzysesyjnym.  

 

Radny, P.Kosik – powrócił na obrady. 
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Wójt – poinformował, że okresie międzysesyjnym wydał 16 zarządzeń.  

Zarządzenie Nr 01.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację 

zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2014 r. 

Wysokość środków na realizację zadania w 2014r. do 70.000,00 zł. 

Celem zadania jest: poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych 

wyników sportowych przez członków klubów sportowych, poprawa kondycji fizycznej 

poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom gminy Waganiec do działalności 

sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. 

Przedmiotem konkursu jest: organizacja wybranych imprez i zawodów sportowych,  

w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku 

Sportowym. Preferowane będą propozycje zmierzające do rozwoju poszczególnych 

dyscyplin sportu, przedstawiające jednocześnie rozwiązanie skutków finansowych na 

ich realizację. Wymogi, co do zawartości oferty oraz jej wzoru ustaliłem w załącznikach 

do zarządzenia. Ostateczny termin składania ofert wyznaczony został na 22 stycznia 

2014 r. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej gminy Waganiec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Wagańcu. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie Nr 2.2014 z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wykonanie w roku 2014 przez organizacje prowadzące działalność 

pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 28 stycznia 2014 r.  

Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności: 

popularyzacja różnych dziedzin sportu, propagowanie aktywnych form spędzania 

wolnego czasu, organizowanie szkoleń, ćwiczeń, zajęć sportowych w różnych grupach 

wiekowych (szczególnie z dziećmi i młodzieżą) oraz zawodów, imprez sportowych  

o zasięgu gminnym i regionalnym, promocja gminy poprzez uczestniczenie w systemie 

rozgrywek i zawodów sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10.000,00 zł. 

 

Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego zostały określone w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wagańcu. 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Urząd Gminy w Wagańcu w ciągu 7 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzenie Nr 03.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia 

regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 

euro. Podstawą realizacji zamówień publicznych jest uchwalony na dany rok 

kalendarzowy budżet gminy. 
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Ustalono procedury udzielania zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro netto 

w następujący sposób: zamówienia o wartości równej lub powyżej 6 000 euro netto 

realizowane są w trybie pisemnego zapytania ofertowego zgodnie z procedurą ustaloną 

w regulaminie (kieruje się zaproszenie do składania ofert cenowych do wybranych przez 

siebie wykonawców, określając wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia oraz 

warunków wymaganych od wykonawcy i zaprasza ich do składania ofert a następnie 

przystępuje się do analizy ofert cenowych złożonych, co najmniej przez dwóch 

wykonawców). 

Zamówienia poniżej 6 000 euro netto realizowane są w trybie zamówienia ustnego 

zgodnie z procedurą ustaloną w regulaminie (pracownik odpowiedzialny za realizację 

zamówienia przeprowadza rozeznanie cenowe telefonicznie lub poprzez porównanie 

cen z ogłoszeń kierując się ekonomikę kosztów zamówienia (koszty transportu, odległość 

itp.). Traci moc Zarządzenie Nr 10.2012 Wójta z dnia 06 lutego 2012 roku. Wykonanie 

zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 04.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania stałej 

komisji przetargowej.  

Powołał stałą komisję przetargową w składzie: Edward Musiał - przewodniczący 

komisji; Wojciech Mańkowski - zastępca przewodniczącego komisji; Przemysław 

Jankowski - zastępca przewodniczącego komisji; Maria Kopaczyk - członek komisji; 

Ewelina Ferner-Kofel - członek komisji; Magdalena Kozłowska - członek komisji; Żanna 

Kaniuka - sekretarz komisji; Anna Bierzyńska - sekretarz komisji. 

Dodatkowo przy zamówieniach dot. szkół w skład komisji wchodzą: Violetta Smulska - 

członek komisji; Mirosława Grzegórska - członek komisji; Tadeusz Szudzik- członek 

komisji. Komisja przetargowa przeprowadza postępowania przetargowe zgodnie  

z regulaminem pracy komisji przetargowej. Utraciło moc Zarządzenie Nr 2/08 Wójta 

Gminy Waganiec z dnia 3 stycznia 2008 roku oraz Zarządzenie Nr 17.2012 Wójta Gminy 

Waganiec z dnia 06 kwietnia 2012 roku. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie  

z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 05.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu 

komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych na 

finansowanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. 

Powołał komisję konkursową w składzie: Ewelina Ferner-Kofel - pracownik Urzędu 

Gminy, przewodnicząca komisji; Michał Milak -pracownik Urzędu Gminy; Ewa Pietrus -

przedstawiciel Rady Gminy Waganiec. 

W załączniku ustalił regulamin komisji konkursowej ds. opiniowania ofert 

konkursowych. Przy ocenie ofert konkursowych komisja kierowała się kryteriami 

określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz w Uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. 

Komisja dokonywała oceny oferty pod względem: formalnym, czy oferta została złożona 

przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez 

osoby umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty i załączonych do niej dokumentów 

wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.  
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Merytorycznym, rodzaj i cel zadania, sposób realizacji zadania, kosztorys 

(w szczególności na rodzaj kosztów), udział środków własnych i posiadanych z 

innych źródeł, zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji 

zadań z zakresu sportu kwalifikowanego, wyniki we współzawodnictwie 

sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje, dotychczasową współpracę 

z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu  

2 lat umów i porozumień. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyłem 

podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej. Zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 06.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie; w sprawie przyjęcia 

regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert 

konkursowych, złożonych w celu przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Powołał komisję konkursową w składzie: Ewelina Ferner-Kofel - pracownik Urzędu 

Gminy, przewodnicząca komisji; Michał Milak - pracownik Urzędu Gminy; Maciej 

Przygodziński - przedstawiciel Organizacji Pozarządowej. 

Celem komisji konkursowej było zaopiniowanie ofert konkursowych w sprawie 

przyznania dotacji organizacją pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego. 

Przy ocenie ofert konkursowych komisja kierowała się kryteriami określonymi  

w ogłoszeniu konkursowym i Programie Współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. 

kadr i ewidencji działalności gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem 

podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 07.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia 

konkursu oraz przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2014 r. 

Stwierdziłem, że otwarły konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 01.2014 Wójta 

Gminy Waganiec z dnia 07 stycznia 2014 r. wygrał jedyny oferent, Gminny Klub 

Sportowy „Sadownik-Waganiec", spełniający stosownie do protokołu komisji 

konkursowej z dnia 28.01.2014 r. wszelkie warunki do otrzymania wsparcia 

finansowego w formie dotacji, wynikające z Uchwały Nr 111/12/10 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. 

Przyznał GKS „Sadownik-Waganiec" wsparcie finansowe w formie dotacji,  

w wysokości 70.000,00 zł, na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu  

w Gminie Waganiec w 2014 r. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył 

podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej. Zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 08.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie 

Gminy Waganiec na rok 2014.  
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Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących 

zmian: wprowadzono do budżetu gminy kwotę 7.283,00 zł z przeznaczeniem na pomoc 

finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku. 

Wprowadzono kwotę 1.538,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych 

dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej zapewniając kwotę 1.300,00 zł na dokończenie remontu pomieszczeń  

w budynku komunalnym w Niszczewach. Zarządzenie weszło w życie z dniem 

podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 9.2014z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości 

opłaty eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

Z dniem 01 lutego 2014 roku ustala się opłatę eksploatacyjną w lokalach stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy w wysokości indywidualnie określonej dla poszczególnych 

obiektów. Na wysokość opłaty składają się: ubezpieczenie budynku rozliczone na 1 m 

powierzchni; nieczystości stałe na 1 osobę; usługi kominiarskie na 1 rodzinę; energię 

elektryczną na 1 rodzinę; przyjęto stawki roku bieżącego, w przypadku ich braku 

ubiegłoroczne powiększono o planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny 

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 0,9 %. 

Utraciło moc zarządzenie Nr 30.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia 02 sierpnia 2013 

roku. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

01 lutego 2014 roku. Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. 

 

Zarządzenie nr 10.2014 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie: określenia wysokości 

opłat za energię cieplną.  

Z dniem 01 lutego 2014 roku wprowadziłem opłaty za dostarczone ciepło z lokalnego 

źródła ciepła zasilającego instalacje odbiorcze lokali mieszkalnych, będących w zasobie 

mienia komunalnego, znajdujących się w miejscowości Zbrachlin 5 w wysokości netto 

5,68 zł/m , brutto - 6,99 zł/m ). Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 11.2014 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej. 

Z dniem 01 lutego 2014 roku wprowadziłem opłaty za dostarczone ciepło z lokalnego 

źródła ciepła zasilającego instalacje odbiorcze lokali mieszkalnych, będących w zasobie 

mienia komunalnego, znajdujących się w miejscowości Ariany 26 w wysokości netto 

6,34 zł/m , brutto - 7,80 zł/m oraz za energię cieplną zużytą do podgrzania ciepłej wody 

użytkowej w wysokości 25,00 zł/m ; brutto-30,75 zł/m2). 

Wykonanie zarządzenia powierzyłem Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie weszło w życie 

z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 12.2014 z dnia 03 lutego 2014 w sprawie określenia wysokości 

opłat za energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej.  
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Z dniem 01 lutego 2014 roku wprowadziłem opłaty za dostarczone ciepło z lokalnego 

źródła ciepła zasilającego instalacje odbiorcze będące w zasobie mienia komunalnego, 

znajdujących się w miejscowości Ariany 26 stanowiące lokale handlowo - usługowo - 

biurowe w wysokości netto: 1.6,56 zł/m, brutto - 8,07 zł/m za energię cieplną zużytą do 

ogrzania dzierżawionych lokali. 

Kwotę 25,00 zł/m ,brutto - 30,75 zł/m ) za energię cieplną zużytą do podgrzania 

ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach socjalnych. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie weszło w życie  

z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 13.2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za energię cieplną. 

Opłaty za dostarczone ciepło z lokalnego źródła ciepła zasilającego instalacje odbiorcze, 

będące z zasobie mienia komunalnego, dotyczą dzierżawców, użytkowników lokali 

znajdujących się w Wagańcu przy ulicy Dworcowej pod numerami 3; 5; 7; 9 i 11. 

Z dniem 01 lutego 2014 roku wprowadziłem opłaty za dostarczone ciepło w wysokości 

netto 6,34 zł/m2 ,brutto - 7,80 zł/m2). Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi 

Gminy. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 14.2014 dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie nadania regulaminu 

korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012"  

w Zbrachlinie 66. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem 

regulaminu. 

Boiska są czynne w następujących terminach: planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkół 

Podstawowych oraz Gimnazjum z terenu Gminy Waganiec: poniedziałek — piątek godz. 

800 - 1500; boiska dostępne dla wszystkich chętnych: od 01 marca do 30 listopada: 

poniedziałek godz. 1500-2100; wtorek godz. 1600 - 2100; środa godz. 1600 - 2100; czwartek 

godz. 1600-2100; piątek godz. 1600 - 2100; sobota godz. 1400-2100; niedziela godz. 1400-2100. 

Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu. 

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska przez grupy zorganizowane  

u instruktora sportu. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego 

stroju i obuwia sportowego. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń 

socjalnych. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń 

socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 

Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Wykonanie Zarządzenia powierzyłem instruktorowi 

sportu. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

Utracił moc dotychczasowy regulamin, uchwalony Zarządzeniem Nr 45.2010 Wójta 

Gminy Waganiec z dnia 15 listopada 2010 roku. 

Zarządzenie nr 15.2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia zasad 

przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Waganiec. W rekrutacji biorą udział w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na 

terenie Gminy Waganiec. Dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Waganiec mogą także 

ubiegać się o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego, jeżeli będą wolne 

miejsca. Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy do przedszkola wypełniają  

i składają Wniosek Zgłoszenia Dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  

w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie wniosku  

w odpowiednim terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. 
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Kryteria ustawowe i dodatkowe ustalone przez Gminę Waganiec oraz wartość 

punktowa, są zawarte w tabeli zarządzenia.  

Wykonanie zarządzenia powierzyłem dyrektorom przedszkoli zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie nr 16.2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: przyjmowania w roku 

szkolnym 2014/2015 uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Waganiec. Wprowadził zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Waganiec przyjmowane są z urzędu do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej w swoim obwodzie na podstawie wniosku. 

Dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Waganiec lub nienależące do obwodu danej 

placówki mogą także ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie w terminach zgodnie z harmonogramem. 

Wprowadził wzory zgłoszenia ucznia z obwodu szkoły podstawowej i zgłoszenie ucznia 

spoza obwodu. 

Wykonanie zarządzenia powierzył dyrektorom szkół podstawowych. Zarządzenie 

weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Następnie przedstawił informacje z pracy referatów Urzędu Gminy w okresie 27 grudni 

2013 r. do 4 marca 2014 r. 

Z działalności referatu ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego, wydano: 23 

zaświadczenia o braku planu miejscowego, 1 wypis z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 1 wyrys miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 1 wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Waganiec, 1 wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec, 7 decyzji o warunkach zabudowy, 

1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 postanowienia opiniujące 

podział nieruchomości, 1 zaświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej,  

2 warunki techniczne na budowę zjazdu na drogę gminną, 13 decyzji o ustaleniu opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w skutek stworzenia warunków 

do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Wszczęto: 10 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie  

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3 postępowania w sprawie podziału 

nieruchomości. 

 

 Z pracy referatu gospodarki komunalnej. 

W zakresie dróg: na wniosek Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA 

S.A. uzgodniono zasady poruszania się pojazdów ciężarowych po drogach gminnych  

w miejscowościach: Stary Zbrachlin i Brudnowo. Uzgodniono wykonanie podbudowy  

w celu poszerzenie odcinka drogi gminnej łączącego wiadukt w Brudnowie z drogą 

krajową nr 91 (stara DKl). 

Uzgodniono wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na odcinku drogi gminnej 

od miejscowości Wiktoryn do Michalin w celu połączenie z drogą dojazdową wzdłuż 

autostrady. 

Ponowiono wystąpienie do GDDKiA z żądaniem wykonania połączenia wiaduktu 

w Brudnowie z drogą krajową nr 91 (stara DKl). Z uzyskanych informacji wynika, że 

roboty te zostaną uwzględnione podczas remontu DK91. 
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Wystąpiono do GDDKiA o uzupełnienie oznakowania miejscowości na DKl po oddaniu 

do użytkowania Autostrady. 

Przygotowano założenia do wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę 

organizacji ruchu. 

  

 Sieć wodno-kanalizacyjna: wykonano płukanie sieci kanalizacji sanitarnej.   

Usunięto awarie przepompowi ścieków: P7 w miejscowości Płebanka i w miejscowości 

Waganiec SHRO. Usunięto awarię wodociągu w miejscowości Ariany. 
 

Dwukrotnie usunięto awarię wodociągu w miejscowości Stannowo wykonanego przez 

Kobylarnia SA w ramach budowy Autostrady Al.  

Wykonawca robót usunął awarię na własny koszt oraz został obciążony kosztami za 

straty wody. 

Zawarto umowę serwisową urządzeń w obiektach oczyszczalnia ścieków, 

przepompownie ścieków i stacji uzdatniania wody w zakresie robót 

elektroenergetycznych. 

Odpady: naliczono kary za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 

w wysokości 8.200,00 zł. W ramach rozliczenia kar Wykonawca usługi wykona chodnik 

w miejscowości Zbrachlin. 

Firma wywozowa wykonała zbiórkę odpadów w ramach mobilnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kolejne zbiorki odpadów odbędą się  

w miesiącu marcu, czerwcu i listopadzie. 

Sprzęt: zakupiono opony przednie do ciągnika BELARUS oraz wykonano wymianę 

głowicy w ciągniku C360. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi: wystawiono (z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi): 15 wezwania do złożenia deklaracji, 10 wezwanie do złożenia 

korekty deklaracji, 38 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, 1 decyzję  

o rozłożeniu na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wydano: 11 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - na kwotę 1.733,52 zł 

miesięcznie (na okres 6 miesięcy). 

Wydano: 7 decyzji przyznających dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu,  

2 decyzje odmawiające przyznania dodatku energetycznego. 

 

Pobór podatków i opłat: podatki( od nieruchomość, rolny, leśny), wystawiono:  

11 upomnień - osoby fizyczne; 62 tytuły wykonawcze.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono: 1 upomnienie,  

18 tytułów wykonawczych. 

 

 Wymiar podatków: wpłynęło 197 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które są  

w trakcie rozpatrywania. 

Wydano 1529 decyzji wymiarowych podatku na 2014 rok na kwotę 818.635,00 zł. 

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku, które zostało rozpatrzone pozytywnie na 

kwotę 668,00 zł. 

Wpłynęły 3 podania o udzielenie ulgi kupna, które zostały rozpatrzone pozytywnie na 

kwotę 715,03 zł. 
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Woda i ścieki: ilość wystawionych faktur - 469, zaległości za wodę i ścieki: 

110.054,42 zł, ilość odbiorców zalegających z płatnościami za wodę - 136, ilość odbiorców 

zalegających z płatnościami za ścieki- 57. 

Wpłaty przekazane przez Komornika Sądowego: - woda i ścieki: 695,06 zł, 

 

Realizacja zamówień publicznych: w dniu 25 lutego br. wszczęte zostało 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu i urządzeń do 

usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej"  

w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin 

województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady Al w latach  

2011 -2015. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca br. 

W dniu 26 lutego br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Zaprojektowanie 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków (PBOS) w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach 

gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady Al w latach 

2011 -2015", podprojekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Waganiec" do realizacji w latach 2014 - 2015. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  

19 marca br. 

 

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska.  

Wydano zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla PHU ADAM-POL 

z Płocka - dotyczy zbierania odpadów: odzież i tekstylia. 

Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie (RRW-2)  

z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w roku 2013. 

Sporządzono sprawozdanie OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy 

przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Sporządzono załącznik do sprawozdania SG-01 dotyczący nakładów na środki trwałe 

służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach 

rzeczowych. 

Do Urzędu Marszałkowskiego przesłano sprawozdanie OS-7 o ochronie przyrody  

i krajobrazu - wskazując powierzchnie objęte formami ochrony przyrody i krajobrazu. 

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dla firmy 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. w zakresie realizacji Programu gospodarki odpadami 

azbestowymi dla Gminy Waganiec. 

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dla 

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa, dotyczącej realizacji zadań związanych  

z ustawą o ochronie zwierząt. 

Wezwano właścicieli działek nr 42/1 i 82/1 w Starym Zbrachlinie o udrożnienie  

i przywrócenie do stanu poprzedniego rowów melioracyjnych, na których zostały 

wykonane zastawki spiętrzające wodę. 

Wystąpiono do RDOŚ w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia „Budowa systemu fotowoltaicznego w Wiktorynie" oraz do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. o wydanie 

opinii — przesyłając Raport oddziaływania na środowisko. 
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Zebrano od mieszkańców gminy wnioski na udzielenie dofinansowania do usuwania 

wyrobów zawierających azbest, a następnie przygotowano i złożono wniosek o dotację 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 

dla 23 nieruchomości. Zawarto z mieszkańcami gminy 63 umowy na wybudowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków, planowanych do realizacji na terenie gminy 

Waganiec latach 2014-15. 

Zawarto na rok 2014, następujące umowy związane z realizacją Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Waganiec: ze Schroniskiem dla Zwierząt Bezdomnych „Przyjaciel" Kotliska 13, 99-300 

Kutno; z firmą „Herkules" wyłapującą bezdomne psy; z lekarzem weterynarii na 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt z terenu gminy Waganiec; z gospodarstwem, które zapewni opiekę 

dla zwierząt, które uciekły lub się zagubiły.  

Wystąpiono do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kuj. oraz czterech 

Kół Łowieckich działających na terenie gminy Waganiec o zaopiniowanie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Waganiec" i otrzymano: pozytywną opinię od Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Aleksandrowie Kuj. oraz Koła Łowieckiego „Wiarus" w Ciechocinku; 

pozostałe koła łowieckie nie wypowiedziały się w ustawowym terminie 21 dni od 

otrzymania do zaopiniowania Programu, co zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz. U. z 2013r., poz. 856) uznaję się, jako uzgodnione pozytywnie. 

Zawarto umowę na usługę odbioru padłych zwierząt z terenu gminy Waganiec. 

Pozytywnie zaopiniowano wykonanie rekultywacji o kierunku rolnym terenu 

obejmującego obszar wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszywa „Stary Zbrachlin" 

w związku z prowadzoną sprawą przez Starostę Aleksandrowskiego dotyczącą 

stwierdzenia wykonania rekultywacji wyrobiska. 

Wydano dwanaście decyzji na usunięcie drzew. 

Wystąpiono do RDOŚ w Bydgoszczy o uzgodnienie projektu decyzji na usunięcia 13szt. 

drzew rosnących w pasach dróg powiatowych: nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo oraz  

nr 2618 C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowościach: Niszczewy, Kolonia Święte  

i Plebanka. 

Wydano pozytywną opinię w przedmiocie przedłożonego projektu robót geologicznych 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1 w miejscowości 

Kaźmierzyn, dz. nr 136/4 w obrębie geodezyjny Waganiec dla gospodarstwa rolnego 

Pana Michała Ochocińskiego. 

 

Wydano trzy zapewnienia dostawy wody, jedne warunki techniczne na wykonania 

przyłącza wodociągowego oraz warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji 

sanitarnej dwustanowiskowej myjni bezdotykowej — dla Zakładu Transportu i Usług 

Benedykt Rakowski Zbrachlinie. 

 

Z działalności kadr i ewidencji działalności gospodarczej, kadry: w ramach 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. została zawarta 

umowa Nr 6/2014 w dniu 20.01.2014 r. o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych na 

okres czasu od 20.01.2014 r. do 19.07.2014 r. (stanowisko: pracownik kancelaryjny,  

i stanowisko: technik prac biurowych). 
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Od dnia 17.02.2014 r. zatrudniona zastała Pani na stanowisku pracownika ds. obsługi 

kasy. Umowa na zastępstwo do dnia 31 maja 2014 r. 

W ramach ogłoszonego konkursu w dniu 23.01.2014 r. na zatrudnienie 2 animatorów od 

01.03.2014 r. do 30.11.2014 r. zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Panowie 

na stanowiskach pracy animatorów zajęć sportowych - instruktor sportu w ramach 

programu „Moje Boisko -Orlik 2012”, w wymiarze czasu pracy % etatu (umowa na czas 

określony). 

 

Działalność gospodarcza i alkohole, wpłynęło 20 wniosków o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dokonano 20 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

do 4,5% alkoholu oraz na piwo. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w wyniku ogłoszonego w dniu  

07.01.2013 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2014 przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu, przyznane zostało dofinansowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu 

„Sadownik - Waganiec" w wysokości -10.000,00 zł. 

W wyniku ogłoszonego w dniu 07.01.2014 r. otwartego konkursu ofert na udzielenie 

wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 

kwalifikowanego, przyznane zostało wsparcie finansowe w formie dotacji Gminnemu 

Klubowi Sportowemu „Sadownik - Waganiec" w wysokości - 70.000,00 zł. 

 

Organizacja imprez: w dniu 18.01.2014 r. w remizie OSP w Zbrachlinie odbyło się 

spotkanie noworoczne członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie 

Gminnym OSP w Wagańcu. 

W dniu 02.02.2014 r. w Kościele Filialnym w Sierzchowie odbył się koncert Noworoczny 

w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu. 

 

Na zakończenie wójt przedstawił informacje Głównego Urzędu Statystycznego 

Vademecum Samorządowca w 2012 r., zostały tam zamieszczone portrety statystyczne 

jednostek podziału terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, który 

informuje, że Gmina Waganiec jest pierwsza w powiecie pod względem rozwojowym  

i szósta na terenie województwa – vademecum stanowi zał. nr 34 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Następnie podziękował wójtowi za przedstawioną informację i w związku z brakiem 

dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad. 
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Na wniosek radnych wiceprzewodniczący rady ogłosił 15 min. przerwę - godz. 1430  

 

Ad.21 

Wiceprzewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady - godz. 1450 i otworzył 

następny punkt zapytania i interpelacje radnych, udzielając głosu wszystkim obecnym 

na sali.  

Poinformował, że na sali jest obecna delegacja mieszkańców Wiktoryna, którą powitał 

jednak w pierwszej kolejności udziela głosu radnym i sołtysom, a później sprawa 

mieszkańców, z którą przybyli.  

 

Radny, M.Grzegórski – z zapytaniem do wójta, odnośnie drogi w m. Kolonia Święte, 

kiedy ta firma zacznie tam robić, bo są duże dziury i nie można przejechać, wnosi o jak 

najszybsze monitowanie tego, gdyż taki wniosek już składał.   

 

Radny, W.Marut – zwraca się o wyjaśnienie sprawy drogi z wiaduktu w lewo  

w Brudnowie w stronę Wiktoryna, tam jest droga asfaltowa, i czy będzie ona dołączona 

całość asfaltowa do tej, która już istniej drogi asfaltowej? 

 

Wójt – stwierdził, że właśnie nie, jest przerwa, próbuje wyjaśnić, dlaczego? 

Natomiast obecny układ, jaki by został, to od Waganta jadąc, będzie droga równoległa 

do autostrady dojazdowa do miejscowości Michalin, przerwa i później od tej drogi na 

cmentarz, którą się odrobinę skręca, będzie znów biegła do Brudnowa. 

Dlatego informował, o porozumieniu z Kobylarnią, żeby dobudowała ten fragment od 

Wiktoryna do Michalina, bo wtedy stworzy się ciąg łączący drogi do Brudnowa, jednak 

pozostanie kawałek kamiennej drogi gminnej.   

 

Radny, M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem, a ta droga w Michalinie? 

 

Wójt – stwierdzał, że droga, którą budują w Michalinie przy przejeździe nie będzie 

biegła do Brudnowa, to jest droga zbiorcza dojazdowa do Wagańca. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – z drugiej strony jak jest na Józefowo, to też nie będzie 

dociągnięty asfalt do jedynki? 

 

Wójt – o to się właśnie spiera z GDDK. Projektant zaprojektował wiadukt łączący lewą 

stronę pas w kierunku Torunia, Brudnowo, A-1 i DK 91 i zabrakło elementu łączącego, 

aby wrócić na jedynkę i o to się spiera. Natomiast powstał drugi element łączący 

mieszkańców Konstantynowa i Brudnowa również, jako ten wiadukt gospodarczy  

w pobliżu torów kolejowych i tam jest też mankament polegający na tym, że zjeżdżając  

z lewej strony drogi na jedynkę jest 5 m2 - wyjazd, natomiast na wiadukcie jest 3, 5 metra. 

Będą problemy przy wymijaniu się ciągników z przyczepami, gdyż nie będzie takiej 

możliwości mijania się pod wiaduktem. 

Stwierdził, że ustalany jest termin spotkania z Panem dyrektorem, gdyż na pismo Pana 

Kołowrockiego, odpowiedź Pana dyrektora jest niezrozumiała, uważa, że pisali to jego 

pracownicy.  
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Pismo informuje, że nie ma możliwości poszerzenia drogi, ponieważ przestrzeń nie 

pozwala. A sam przejazd gospodarczy przy wiadukcie ma 25 m szerokości. 

 

Pani Janina Szaflik (mieszkanka Wiktoryna) – zwróciła się z zapytaniem, kto robił ten 

projekt i kto go uzgadniał, zjazd z wiaduktu, jest tam bardzo ostry, niebezpieczny zakręt 

na Brudnowo – Wiktoryn przy piekarni w lewo. Jadąc w godzinach wieczornych jest 

mało widoczny i się go przejeżdża dalej, czy on będzie taki ostry, jaki jest w tej chwili? 

 

Wójt – stwierdził, że najprawdopodobniej tak. Jednak kwestia oznakowania, 

widoczności, zabezpieczenia będzie na pewno w późniejszym terminie, gdyż prace 

trwają. Jednak kształt niestety taki będzie. Nikt tego nie uzgadniał, i nikt nie informował, 

jaki jest postęp, przyszła informacja już po fakcie, jak zostało zrobione.   

Podobna jest sytuacja z drugiej strony, gdyż jest tam też zakręt 180C. 

Poinformował, że nie wie, czy obecni na sali wiedzą, że tuż przed rozpoczęciem okresu 

realizacyjnego firma, która miała zadanie przeprowadzić konsultacje społeczne  

z projektem zorganizowała takie spotkanie dla mieszkańców. Tylko on się dowiedział  

3 dni wcześniej, oni sami narzucili miejsce i termin, było to w restauracji, Europa  

w Plebance. Na tym spotkaniu było tylko kilku radnych, gdyż zdążył ich powiadomić, 

natomiast nikogo z mieszkańców. Zresztą te uwagi, które zostały wyartykułowane, też 

nie zostały wzięte pod uwagę, bo otrzymał pismo, po 2 miesiącach, iż okres realizacyjny 

się rozpoczął i nie można nanieść zmian, czyli zrobili te konsultacje tylko po to, aby mieć 

w dokumentach ujęte. 

Na tym spotkaniu zobowiązali się w uzgodnieniu z wójtem, iż zrobią spotkanie  

z mieszkańcami w miejscu dogodnym dla mieszkańców. Proponował wtedy szkołę 

Brudnowo lub Niszczewy. Tylko, że potem żadnego kontaktu z tymi przedstawicielami 

już nie było i spotkania również.  

  

Radny, R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie wiaduktu na Stannowie, 

tam ma być położona jeszcze jedna nawierzchnia asfaltowa, a dalej do A-1, kto będzie 

robił tą drogę – powiat, czy Generalna Dyrekcja? 

 

Wójt – tam jest dziwna sytuacja, 150 m od krawędzi autostrady w jedną i drugą stronę, 

jest zobowiązany wykonawca położyć nawierzchnię. Natomiast dalszy odcinek do A-1 

łącznie jest droga klasy powiatowej w zarządzie powiatowym, ale Generalna Dyrekcja 

wykupiła ten fragment. Tylko w dyskusji na temat jej naprawy Generalny Dyrektor 

mówi, że to jest droga powiatowa, Zarząd Dróg twierdzi, że Generalny Dyrektor to 

kupił. I taki jest stan aktualny tej sytuacji i sam, jako wójt nic nie może zrobić, gdyż nie 

jest to droga gminna, jednak uważa, że to się unormuje i droga zostanie naprawiona. 

    

Radny, R.Zwierzchowski – poinformował, że taka sama jest sytuacja z rowami, gdyż 

tam zostały one zniszczone i faktycznie już ich nie ma. 

 

Wójt – poinformował, że kwestia odtworzenia drogi, to nie jest tylko położenie 

dywanika, to jest odtworzenie wszystkich urządzeń funkcjonalnych, cały kompleks. 

 

Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – z zapytaniem, kiedy będą tablice ogłoszeniowe 

montowane?  
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Wójt – stwierdził, że na sesji budżetowej byli również obecni sołtysi, i słyszeli, że mocno 

okrojone zostały te środki, także w I kwartale, być może i w II kwartale nie zostaną 

zakupione. Jak się pojawią dodatkowe środki, to może się uda to zrealizować, ale już nie 

będą takie nowoczesne, tylko zrobione we własnym zakresie, jakie były. 

 

Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik – poinformowała, że chodzi jej na dzień dzisiejszy,  

o jaką kolwiek tablicę ogłoszeniową z przeznaczeniem na osiedle w Nowym Zbrachlinie, 

a przy krzyżu do tej obecnej tablicy, aby był napis z miejscowością, gdyż kurierzy mają 

problemy ze znalezieniem miejscowości. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku brakiem zapytań i interpelacji radnych 

przedstawił pismo mieszkańców wsi Wiktoryn, które wpłynęło na jego ręce w dniu 

dzisiejszym, kierowane było do Rady Gminy Waganiec i przewodniczącego Rady Gminy 

Waganiec, z prośbą o odczytanie na najbliższej sesji Rady Gminy. Pismo dotyczy 

budowy elektrowni słonecznej „system fotowoltaiczny o mocy 10MW” i prośby o pomoc 

w zablokowaniu tej inwestycji - kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.  

 

Następnie poinformował, że mieszkańcy zgłosili się o pozwolenie zabrania głosu  

w tym temacie, w którym odczytał pismo, dlatego otworzył dyskusję i udzielił głosu 

zainteresowanym w przedstawionej sprawie.  

 

Radny, W.Marut – poprosił o wyjaśnienie, tego, co było odczytane w piśmie, dlaczego  

w raporcie nie zostały ujęte sprzeciwy mieszkańców? 

 

Radny, P.Kosik – z zapytaniem, skoro mieszkańcy wsi Wiktoryn zauważyli tyle 

niedociągnięć związanych z tymi informacjami, czy to były wiadomości, informacje 

specjalnie naciągnięte żeby tylko treść końcowa była po myśli inwestora, z czego to 

wynika? Z czego wynika informacja o spotkaniach, o wyeliminowaniu protestów 

społecznych. Stwierdził, że był na tym spotkaniu i wie, że było tylko jedno 

zorganizowane, z treści tego pisma wynika, że inwestor informował, że było tych 

spotkań kilka, widać, że ktoś tu nagina rzeczywistość. Zwrócił się do wójta,  

o ustosunkowanie się do tego, czy wiedział Pan wójt o innych spotkaniach? 

Widać, że mieszkańcy są w ciężkiej sytuacji, zgłosili się o pomoc do Rady Gminy, 

wcześniej do mediów. Wydaje mu się, że trochę są opuszczeni w tej walce, gdyż 

podejrzewa, że wójt teraz wstanie i powie, że wszelkie metody prawne są wyczerpane  

i Pan wójt nie może nie zrobić. Rozumie, że Pan wójt nie może, ale należy pomóc tym 

ludziom. Wie, że w ostatnim czasie sprawa się toczyła o lokalizację w sąsiedniej gminie 

elektrowni wiatrowej i tam na sesję Rady Gminy przybyła delegacja mieszkańców  

i uchwałą Rady Gminy zostały tak zapisy zmienione, że tego typu inwestycja nie może 

być usytuowana w odległości mniejszej niż założona ilość metrów. Może w naszej 

gminie możliwe jest uchwalenie takiej uchwały przez Wysoką Radę, która również 

zabezpieczy zdrowie, interesy mieszkańców Wiktoryna w sposób taki, a nie inny. 

 

Wójt – poinformował, że te pytania są zbieżne.  

Dlaczego ktoś pisze nieprawdę, państwo nie pytają właściwej osoby?  
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Stwierdził, że zaczynając od początku, w styczniu 2013 roku pojawił się pierwszy 

wniosek o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy tej fermy. Potem się pojawił kolejny 

wniosek o wydanie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegający 

na przebiegu instalacji liniowych, czyli kabli.  I te decyzje toczyły się przez ubr.  

Dokładnie 15 stycznia 3013 r. Pan Czesław Przybysz złożył wniosek o wszczęcie 

postępowania.O wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione obwieszczeniem 

z dnia 17 stycznia wywieszonym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Waganiec  

i w miejscowości Wiktoryn oraz umieszczonym na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Waganiec. Inwestora i właścicieli działek inwestycyjnych 

powiadomiono pismem 17 stycznia 2014 r. o toczącym się postępowaniu.  

W odpowiedzi na obwieszczenie wpłynęły zastrzeżenia i wnioski złożone przez: 

mieszkańców Wiktoryna (pismo z dnia 06.02.2014r.), Edwarda Brzezińskiego (pismo  

z dnia 06.02.2014r.), mieszkańców Wiktoryna (pismo z dnia 08.02.2014r.), Marka Linek 

(pismo z dnia 18.02.2014r.), Piotra Stempkowskiego (pismo z dnia 19.02.2014r.). 

Wniosek z tymi pismami, został w dniu 06.02.2013 r. przesłany urbaniście celem 

opracowania projektu decyzji.  

Natomiast tu obecni na sali mieszkańcy pomieszali dwie sprawy. Wójt nie wyda decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy wcześniej dopóki nie będzie wydana decyzja  

o oddziaływaniu na środowisko. 

W listopadzie roku ubiegłego nałożył obowiązek o sporządzenie takiego raportu. A to, 

że państwo w piśmie informują, że nie zapoznali się z nim, to nie do końca jest prawdą, 

gdyż Pan Brzeziński widział ten raport. Natomiast oficjalnie publicznie nie wyłoży tego 

raportu dopóki nie zostaną zebrane wszystkie dane do niego. Jest to projekt raportu 

podlegający opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Te dokumenty zostały przesłane 

do tych instytucji, w tej chwili te instytucje zażądały uzupełniający badań. I procedura 

będzie wyglądać tak, że jak otrzyma kompletny raport z tymi uzupełnieniami  

od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. To wówczas wyłożony 

zostanie do publicznego wglądu. I wtedy będzie to oficjalny dokument, z którym będzie 

możliwość się zapoznania i naniesienia uwag. Dokument będzie wyłożony w przeciągu 

21 dni. Po zebraniu tych uwag tych instytucji opiniujących i mieszkańców wówczas 

wydaje decyzję o raporcie środowiskowym i ten dokument dopiero prawomocny, bo 

może go jeszcze zaskarżyć, będzie podstawą do urbanistki do sporządzenia decyzji  

o warunkach zabudowy. 

Pan Piotr Kosik mówił o gminie Raciążek, nie wie, w jaki sposób Rada Gminy mogła 

wydać uchwałę zabraniającą. Jedyną rzeczą, którą można zrobić, to można 

zmodyfikować istniejący plan zagospodarowania w obszarze Wiktoryna, jednak tego 

planu nie ma. 

W tej chwili, co mieszkańcy skarżą, że nie chce udostępnić, że wydał decyzje jest po 

prostu nie prawdą, raport jest w wersji roboczej jest uzgadniany, nie jest jeszcze 

dokumentem, i nie może wydać żadnej decyzji bez tego dokumentu warunkującego 

dalsze działania. Dlatego nie bardzo rozumie, o co te zarzuty? 

  

Radny, P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, że decyzja wójta będzie wydana w oparciu,  

o co? 
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Wójt – to są dwa dokumenty, pierwszy zawiesił postępowanie o wydanie decyzji 

środowiskowej, ponieważ nałożył obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko i ten raport sporządza swoim kosztem inwestor. Oczywiście wykonują to 

odpowiednie wykwalifikowane służby. Po sporządzeniu tego raportu on przychodzi, 

jako projekt do wójta, który wysyła do uzgodnień i zaopiniowania przez dwie instytucje   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. 
 

Na te dwa dokumenty instytucje nanoszą swoje uwagi, zapytują, jeżeli mają uwagi  

i wydają opinię. Z tymi uwagami wykłada się do publicznego wglądu ten raport na 

okres 21 dni. I wtedy zainteresowani i mieszkańcy mogą nanieść merytoryczne uwagi do 

tego dokumentu. 

Na podstawie tych wszystkich postępowań wójt wydaje decyzję o uwarunkowanie 

środowiskowe. Ta decyzja, jeśli uprawomocni się jest jednym z elementów 

procedowania dalej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, czyli decyzji, 

która określi, jakie warunki trzeba będzie spełnić żeby uzyskać pozwolenia na budowę. 

Ostatnim elementem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

Radny, P.Kosik - z zapytaniem, czy te wszystkie argumentu przytoczone przez 

mieszkańców, a jednocześnie zawarte w tym piśmie sugeruje Pan wójt, że są 

argumentami nie merytorycznymi? Czym mają się posiłkować mieszkańcy, kto zrobi 

wykładnie takiego pisma, kto powie, że argument o degradacji środowiska jest 

argumentem merytorycznym, czy nie? I tak mogą oni pisać tony dokumentów, a później 

się okaże, że to są nie merytoryczne wskazania i będą odrzucone. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – poinformował, że Pan wójt informował, iż Pan Przybysz 

złożył, że gmina zleciła Panu Przybyszowi. 

 

Wójt – poinformował, żeby nie mylić tu pojęć, jako wójt gminy wydał postanowienie  

o sporządzenie raportu. Sporządzenie raportu odbywa się siłami i środkami inwestora. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – stwierdził, że inwestor mógł iść, do kogo chciał zapłacić  

i dostać.  

 

Wójt – to są określone warunki, przepisy, które trzeba spełnić, aby ten raport powstał,  

w tym przypadku jest to zespół projektowy mgr inż. Ewa Rudol (ochrona środowiska) 

Pracownia ochrony środowiska AddGreen, mgr Izabela Borys (bankowość i finanse) 

ECOBO Pracownia Projektowo – Consultingowa, dr inż. Sławomir Augustyn (budowa  

i eksploatacja maszyn). 

 

Pani Anna Linek (mieszkanka Wiktoryna) – stwierdziła, że raport, sporządzają ludzie, 

ale ten raport tak naprawdę został nałożony przez ochronę środowiska i sanepid, które 

nałożyły  

o sporządzenie raportu i to było w obowiązku wójta wykonać. Była w Ochronie 

Środowiska i była w Sanepidzie i wie, o czym rozmawiała. 

 

Pan Linek Marek (mieszkaniec Wiktoryna) – poinformował, że jest to zbyt duża 

inwestycja i dlatego była decyzja o sporządzenie raportu. 
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Wójt – stwierdził, że to było inaczej, sytuacja z raportem wygląda w ten sposób, że na 

początku wszczęcia postępowania bada się jego zakres. W rozporządzeniu Ministra 

Ochrony Środowiska są wymienione inwestycje, które bez względnie muszą posiadać 

wypracowanie w formie raportu, ale są też inwestycje, które nie są ujęte, i w takiej 

sytuacji wójt występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wrażenie opinii, czy raport jest 

potrzeby, czy też nie. I zgadza się z przedmówczynią, że w tym przypadku, ale to  

w innej formie było, że obie instytucje wydały opinie, że należy ten raport sporządzić. 

Natomiast wójt, jako organ tu miejscowy wydaje postanowienie zobowiązujące 

inwestora do sporządzenia tego raportu, i wójta obowiązkiem jest po tych wszystkich 

procedurach, które wymienił, wydanie decyzji określającej zakres prowadzony do 

inwestycji z tego raportu, jeśli była zła decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. 

 

Radca Prawny A.Wiśniewska - odpowiadając na zapytanie radnego, co znaczy słowo 

„merytoryczne”, wydaje się jej, że słowo „merytoryczne” to uwagi powinny nawiązywać 

do treści raportu, który jest już dokumentem skończonym po jego wyłożeniu w ciągu  

21 dni, czyli ten raport jest gruby, ma swoje zapisy. Osobiście się z nim nie zapoznała, ale 

w związku z tym do jakiś zapisów konkretnych, że mieszkańcy nie zgadzają się z tym, 

czy z tamtym.  

 

Radny, P.Kosik – stwierdził, że argument mieszkańców, że np. spadek ceny 

nieruchomości mieszkańców, to żaden argument, bo nie nawiązuje do raportu. 

 

Wójt – poinformował, że mało tego, że nie nawiązuje, ale nawiązuje do przyszłości bliżej 

nieokreślonej, natomiast wójt kierując się decyzją musi stwierdzać fakty. 

 

Radca Prawny – stwierdziła, że mając praktykę nie tylko z tej gminy, uważa, że 

powinien się odnieść do zapisów tych, które znajdują się w tym dokumencie i są 

nałożone opiniami przez te jednostki opiniujące. I musi to się odnieść do tego 

wyłożonego raportu i wtedy te uwagi będą mogły być uznane za merytoryczne. 

  

Pani A.Linek – poinformowała, że obecni na sali mogą jej wierzyć lub nie, ale 

rozmawiają z urzędnikami, którzy rozpatrują ten raport, którzy naprawdę nie wiedzą ile 

to jest 8 ha i nie mają żadnej wyobraźni, kiedy im pokazuje mapkę, to oni nie potrafią 

wskazać tej inwestycji, nie potrafią wskazać, w którym miejscy na tej mapce leży 8 ha. 

Kiedy im pokazuje mapę z zaznaczonym terenem, to są przerażeni, że jest taka wielka 

odległość. Chce, aby wszyscy zobaczyli, w jakim są dramatyczny położeniu. Razem  

z mężem mają 30 metrów do tej inwestycji i nie są uznani za stronę i nie mają nic do 

powiedzenia.  

A sąsiad ma 6 metrów, i w ogóle zdanie mieszkańców się nie liczy. To oni tam mieszkają 

i oni będą ponosić skutki uboczne tej inwestycji i mieszkańcy tego nie chcą. Dlaczego to 

jest takie trudne do zrozumienia, dlaczego w innych gminach wójtowie potrafią przy 

takich inwestycjach iść za swoimi mieszkańcami, i są takie gminy.  

Jest to, w Świętej Wodzie, gmina Wasilków, tam projektowana jest budowa 4 tys. paneli 

fotowoltaicznych, a w gminie Waganiec jest na 41 tys. paneli i tam wójt się sprzeciwia 

razem z mieszkańcami, tam jest 4 tys. w naszej gminie 41 tys., dlaczego jest ten sprzeciw? 
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Dlatego, że tam jest sanktuarium i tam ludzie się modlą i te panele będą ich rozpraszać  

w modlitwie? A mieszkańców, że na klęcząco nie pracują, to nie będzie to drażniło? 

Dlaczego nikt nie chce zrozumieć, w jakim są trudnym położeniu, pcha się inwestycję, 

przed taką inwestycją zanim inwestor zaczął cokolwiek robić powinny być spotkania  

z mieszkańcami, czy oni taką inwestycje widzą? W tej chwili są już dwa wiatraki  

i mieszkańcy Wiktoryna, są pierwszymi mieszkańcami w gminie, którzy mają te wiatraki 

i dlatego mieszkańcy się odżegnują od tych inwestycji, te wiatraki od posesji Pani Linek 

są 158 metrów, chciałaby zobaczyć, czy ktoś przed swoim ładnym, pięknym domkiem 

chciałby mieć dwa wiatraki, fotowoltaikę i jeszcze nie mieć nic do powiedzenia. 

 

Radny R.Zwierzchowski – stwierdził, że wszystko jest zrozumiałe, jednak, co ma do 

tego Rada Gminy? 

 

Pani A.Linek – zwróciła się do Rady Gminy, że ma do nich pretensje, gdyż radni 

wiedzieli, iż wpłynął protest mieszkańców w lutym 2013 r., a przy uchwaleniu studium 

nie podjęli żadnych kroków, aby uchronić mieszkańców przed tą inwestycją. Mieszkańcy 

w tej chwili docierając do materiałów zobaczyli, jaki prezent dostali, gdzie mają teraz iść, 

jeżeli chodzi o pretensje do tego. Stwierdziła, że prosiła, mówiła, żeby to sprawdzić, aby 

tego dopilnować. I tu prosi, aby się nie dziwić, że jest nerwowo nastawiona, gdyż na 

rozwój gospodarstwa zainwestowali swoje najlepsze lata, swoje własne pieniądze, 

zdrowie, życie i teraz we własnym domu nie będzie mogła wyjść na taras, gdyż będzie 

miała szkiełka przed oknami. A ona chce widzieć sarny, las, czy nie ma takiego prawa, 

czy w tym kraju nie ma prawa oglądać tego z własnego domu? Niezainteresowani 

podchodzą do tego, że to jest zdrowa, zielona energia i wszyscy mają na uwadze, że to 

jest coś jak salon odnowy biologicznej, niestety to nie jest salon odnowy! A skutki tego 

jak po każdych inny inwestycjach będą daleko odczuwalne, tak jak przy wiatrakach jest 

obecnie. 

 

Pani Janina Szaflik (mieszkanka Wiktoryna) - stwierdziła, że należy wyobrazić sobie ile 

będzie potrzeba wody na mycie 41 tys. paneli, a nasz region jest uznany, za region, gdzie 

jest susza. Nasz powiat jest uznany za suchy, nie wiedzą naukowcy, dlaczego tak się 

dzieje, że tak mało pada deszcz. Jest sytuacja, że deszcz pada w Aleksandrowie Kuj, 

Ciechocinku, we Włocławku, a nasz region najczęściej jest omijany. Pola zmeliorowane, 

jeżeli przyjdzie inwestor, to należy wbić ileś tysięcy pali w ziemię, która jest 

zmeliorowana, to zostanie zniszczone, u niej jest dużo gliny, więc to wszystko będzie 

spływało na pola obok rolników, którzy będą uprawiać ziemię. I teraz jest pytanie, czy 

ten Pan będzie korzystał z hydrantu gminnego, czy też taniej mu będzie wybudować 

studnię głębinową i osuszy cały teren. Ma studnię, wprowadziła się w 2006 r., a 50 lat 

mieszkała w Bydgoszczy, przeprowadziła się tu, bo miała dość miasta, całe życie 

spędziła w handlu, jest chora, ma zakaz pracy i chciałaby, aby jej dzieci i wnuki 

przyjeżdżały tu odpocząć. Zainwestowała swoje wszystkie oszczędności, bez żadnych 

rat i pożyczek, i zwróciła się do obecnych o wyobrażenie sobie, jaka jest determinacja 

takiej osoby, która zbiera całe życie pieniądze żeby kupić to, co ma obecnie.  

Poinformowała, że są także inni mieszkańcy, którzy są chorzy i będą mieszkali bardzo 

blisko tej inwestycji.  

Sama też korzysta z pomocy lekarskiej i często przebywa w sanatorium lecząc się polem 

magnetycznym, bo jej to pomaga, ale to jest tak niskie pole magnetyczne, że jeżeli ktoś 
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przekroczy dawkę natężenia tego promieniowania, to będzie go bolała głowa, a tu 

mieszkańcy przy takiej wielkiej kolosalnej mocy 10 MW, będą odczuwali to 

promieniowanie. Dla mieszkańców jest to niewyobrażalne, jaka to jest moc, bo 

przeciętny obywatel na tym się nie zna, ale dzwoniąc do Politechniki, dowiedzieli się, że 

oficjalnie nie mogą powiedzieć, jaka to będzie szkodliwość, bo badania trwają jak jest 

wybudowana inwestycja. Ale prywatnie uzyskali informację, że bombę ekologiczną 

sobie szykują.   

Na 8 ha postawionej fermy fotowoltaicznej, państwo da inwestorowi 13.900.000 zł, przez 

15 lat ta osoba będzie otrzymywała po 3 mln zł, rocznie.  Należy sobie wyobrazić, że 

postawić sobie taką farmę, i od państwa dostanie się pieniądze na postawienie farmy, 

dostanie się przez 15 lat spore pieniądze, jako dotację, to można sobie to zbudować 

wyjechać do ciepłych krajów i z tych pieniędzy będą jeszcze żyły wnuki i prawnuki.  

A osoby, które tam mieszkają będą chorowały. 

W USA, ze względu na to, że działki były tanie pod słupami wysokiego napięcia, 

budowano szkoły, przedszkola, takie tereny przeznaczono pod zamieszkanie, i należy 

sobie wyobrazić, co się działo, jak zaczęli mieszkańcy chorować na raka, białaczkę. 

Tam miały szczęście dzieci, które krótko chodziły do tych szkół, ale pozostałe dzieci 

bardzo chorowały. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że słupy energetyczne 

wytwarzają takie pole magnetyczne, które szkodzi ludziom. 

A mieszkańcy Wiktoryna będą mieszkać od tego transformatora bardzo blisko, sama ma 

odległość 280 m. Ale nikt nie mówi jak blisko jej zabudowania będą te panele ustawione, 

z tego co się słyszy, to na wysokość 4 m, i będzie to na środku wsi.   

 

Pani A.Linek – zwróciła się do władz gminy, radnych, żeby się zastanowili, przyjrzeli się 

temu bliżej, czy ktokolwiek z obecnych chciałby obok tego mieszkać? 

 

Pani J.Szaflik – poinformowała, że jadąc do Londynu autostradą, widziała fermy 

fotowoltaiczne na ogromnych przestrzeniach, taka jest też sytuacja w Niemczech, 

Holoandii, Francji, tam nie ma budynków mieszkalnych w pobliżu. A u nas  

w m.Wiktoryn mieszkańcy mieszkają wokół planowanej budowy.   

       

Pani A.Linek – stwierdziła, że zabudowania są w takiej rozwartej podkowie, a w środku 

wjeżdża, ta fotowoltaika. 

 

Pani Puza (mieszkanka Wiktoryna) – poinformowała, że mieszkańcy, jako wieś 

Wiktoryna nie zgadzają się na taką inwestycję. Jest osobą samotną, mąż nie żyje, 

wychowuje trójkę dzieci, jest po bardzo poważnych operacjach i wciąż choruje. Teściowa 

jest też chora i ma syna niepełnosprawnego. A te panele są planowane tuż za drogą jej 

posesji jest to ok. 15-20 m.  

Na pewno Pan wójt by się nie zgodził, aby było coś takiego wystawione przed jego 

domem. 

Jeżeli mieszkańcy się z jednej strony leczą, a z drugiej strony będą truci, to nie wie jak to 

będzie? Stwierdziła, że chce żyć, gdyż ma trojkę dzieci na utrzymaniu.  

Pozostali mieszkańcy, też chorują i mają też chore dzieci. Nikt nie patrzy na sytuację 

mieszkańców, dlaczego nikt się ich nie pyta, jest odczucie, że są zepchnięci na margines.  
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Pani Genowefa Wiśniewska (mieszkanka Wiktoryna) – poinformowała, że jak matka 

umrze, to dzieci zostaną zabrane, bo stwierdzą, że babcia jest za stara i nie ma warunków 

do ich wychowania. A jak córka się leczy, to nikt tego nie widzi i nic jej się nie należy. 

Wójt za wodę jej nie umorzył tylko skierował do komornika. I co jej komornik weźmie, te 

dzieci, dlaczego nikt nie przyjedzie nie zobaczy, jakie ma trudne warunki. Stwierdziła, że 

ma również problemy, gdyż mąż się powiesił, to nikogo nie było i nie miała wsparcia. 

Złożyła pismo o umorzenie tego długu, co jej mąż zrobił, niestety dostała odmowę.  

Córka nie ma, z czego zapłacić, ma tylko 700 zł renty dla dzieci po mężu, a do pracy nie 

jest zdolna, gdyż ciężko choruje. Nikt się nie martwi, może by Pan wójt pojechał  

i zobaczył, spaliła się, miała być pomoc, jednak takowej nie uzyskała. Inni dostają,  

a biedni nie dostaną, bo biednymi nikt się nie interesuje, bo biedny nie ma, czym 

„smarować”.  I jeszcze się dobija tych biednych. 

 

Radny R.Zwierzchowski – zapytał, co się dzieje z tym Panem, co sprzedał te hektary, 

dlaczego go tu nie ma? 

 

Pani A.Linek – ten Pan się nie pokazuje, i liczy, że jak inwestycja przejdzie, to jeszcze  

100 tys. dostanie od inwestora. 

 

Pani J.Szaflik – poinformowała, że Pan Przybysz na zebraniu powiedział do 

mieszkańców, że jak się nie zgodzą na tą inwestycję, to przyjdzie niemiecka firma, i im 

pokaże. 

  

Pani A.Linek – stwierdziła, że dosłownie Pan Przybysz powiedział, że jak się nie zgodzą, 

to przyjadą adwokaci i ich usadzą, jak mieszkańcy będą podskakiwać. 

Jednak na razie żyje w Polskim kraju, była obrażana razem z mężem, że to ich inwestycje 

śmierdzą, a na czyich inwestycjach ten Pan się dorobił, czy nie na skupie trzody 

chlewnej? Stwierdziła, że do niego mąż wielokrotnie odstawiał świniaki. A dzisiaj jak są  

w konflikcie, jest najlepiej powiedzieć, że są brudasami, śmierdziuchami, a jego 

inwestycje są zdrowe.  

Zwróciła się do wójta, że ona żyje tylko z tej inwestycji i nie ma poza tym żadnych 

dochodów, jak praca w rolnictwie, czego nie można powiedzieć o Panu Przybyszu. Więc 

on sobie może pozwolić na to, aby ich wyzywać.  

Dlaczego nikogo nie był na spotkaniu z urzędu gminy? Można było przyjść i sobie 

posłuchać jak są traktowani przez inwestora. 

 

Radny, M.Grzegórski – odnośnie tego gdyż chodzi teraz o raport środowiskowy, czyli 

jeżeli ta inwestycja, jest tak niekorzystna na środowisko, to raport to uwzględni? Z tego 

wynika, że ta ziemia była kupiona od prywatnej osoby, i była to ziemia rolnicza, jak jest  

z jej przeznaczeniem? 

 

Pani A.Linek – poinformowała, że może powiedzieć, iż będzie to decyzja pozytywna. 

Przedstawiła dokumenty, które są skompletowane przez państwa Linek, gdyż 

przygotowują się do złożenia odwołania.  

Jest to ziemia, nadal rolnicza, a inwestycja jest przemysłowa. Ale jest wpis do planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wszyscy rozumią, że jeżeli miały być stawiane 

wiatraki, to musiał być ten wpis. 
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Radny, M.Grzegórski – stwierdził, że jeżeli była to prywatna ziemia, to jak Rada miała 

monitorować zmiany, jeżeli nikt tego nie zgłaszał, aby zmienić przeznaczenie. Rada nie 

miała wpływu na to. 

 

Pani, A.Linek – poinformowała, że ziemia była rolnicza, pozostała rolnicza, wszystko się 

zgadza, tylko, że to jest słaba klasa ziemi i tam poniżej w planie pisze wyraźnie, że 

dopuszcza się takie, czy inne zapisy. A Rada wiedziała już w lutym, że jest taki protest 

we wsi Wiktoryn, i jako radni nic w tej kwestii nie zrobili? 

 

Radny, R.Zwierzchowski – stwierdził, że skąd radni mogli o tym wiedzieć, nie siedzą za 

biurkiem, jak wójt, i nie wiedzą, co przychodzi każdego dnia. Wójt jest organem 

zarządzającym.  

 

Pani, A.Linek – stwierdziła, że mogli radni przyjąć metry ograniczające takie inwestycje.  

 

Pan, M.Linek – zwrócił się do wójta i radnych, jako przedstawicieli władz gminy,  

i teraz wnosi o odpowiedź na pytanie – jak Pan wójt widzi ten protest mieszkańców, aby 

zakończył się sukcesem? Czy jest szansa, aby ta inwestycja nie powstała? Czy 

mieszkańcy są na przegranej w tej sprawie? 

 

Wójt - stwierdził, że cokolwiek by zrobił, będzie nie dobrze. Słuchał wnikliwie tych 

wypowiedzi, były wyciągane wszystkie grzechy od tego, że jest winien, że ktoś się 

powiesił, łącznie o to, że ktoś nie płaci za wodę. Ale on ma wbrew tym wyobrażeniom 

ograniczone możliwości. Nie jest tak, że można sobie wybrać tak jak się podoba, póki, co 

Polska jest państwem prawa, i obowiązują pewne przepisy i dotyczą one również wójta.    

Stwierdził, że będzie przestrzegał prawa. Tłumaczył przez długi okres, jaki jest ten cykl. 

Mało tego, jako wójt decyzję o warunkach zabudowy wydać musi, nie ma sytuacji, że 

odmówi wydania decyzji. Przyjmując hipotetycznie, że przychyli się do wniosku 

mieszkańców, będzie sabotował i nie będzie wydawał decyzji. Efekt będzie taki, że 

inwestor złoży skargę, organ kolegium, poprzez sąd II instancji nakaże mu zrobienie 

tego i to tyle.  A inwestor wówczas będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie i taki 

będzie efekt.  

 

Pan, M.Linek – zwrócił się do wójta, aby przy wszystkich, jako gospodarz gminy 

odpowiedział, co zrobił w proteście mieszkańców, aby im pomóc w tej sytuacji, wskazać 

inwestorowi, że jest protest, porozmawiać z rolnikami, zaproponować inwestorowi inną 

lokalizację, czy coś takiego? Czy wójt z tak dużym doświadczeniem wyciągnął rękę, aby 

im pomóc w tej sprawie? 

 

Wójt – zwrócił się z zapytaniem, jak Pan Linek sobie wyobraża to? To będzie namawiał 

Pana Linek, aby np. nie uprawiał marchwi, tylko pietruszkę, jest Pan hodowcą trzody 

chlewnej, a wójt będzie namawiał na hodowlę kóz, czy ktoś się zgodzi na coś takiego?  

Nie może postępować tak, że czy ktoś się podoba, czy nie, to ma tak postępować? 

Dlatego informuje, jaki jest tok postępowania i gdzie mieszkańcy mogą składać wnioski 

protestu, natomiast na pytanie jak to się skończy, to nie odpowie, bo nie wie.  
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Jaka będzie odległość też nie wie, bo wykaże to decyzja środowiskowa, jakie warunki 

trzeba spełnić i na tej podstawie decyzja o warunkach zabudowy, jakie trzeba spełnić 

warunki?  

Należy poczekać cierpliwie, a nie stawiać zarzuty, jak tu mieszkanka Wiktoryna 

stwierdziła, że jak ktoś „smaruje to ma” – bardzo prosi o uwagę na swoje sformułowania, 

można mówić, że wygląd jego się nie podoba, ale że jest skorumpowany, to prosi takich 

słów nie używać.  

 

Pani A.Linek – na tym zebraniu w Brudnowie była przedstawiona na przykład, 

inwestycja w Wierzchosławicach na 1 MW, ona nijak się ma do tej inwestycji, która ma 

stać w Wiktorynie, kiedy zapytano, w jakich odległościach są zabudowania, to 

powiedzieli, że to jest sprawa nie istotna, a na budynki, które były magazynami, 

wskazywali na domki jednorodzinne. Była informacja, że na ten 1MW potrzebowali 

około dwóch hektarów wraz z tą infrastrukturą, to jak w naszej gminie może powstać na 

10 MW i 8 ha.   

 

Wójt - poinformował, że nie odpowiada za to, co się dzieje gdzieś, należy zrozumieć, że 

rozmowa jest o sytuacji tu i teraz. I państwo starali się rzetelnie wytłumaczyć swoją 

pozycję, natomiast żądanie odpowiedzi, czy jest z mieszkańcami, czy przeciwko 

mieszkańcom, na to pytanie nie odpowie, gdyż w tej chwili jest organem, który wydaje 

decyzję. Spotkanie, w Brudnowie rzeczywiście było bez udziału wójta, gdyż o nim nie 

wiedział. Pierwotny termin, jaki był zaproponowany na spotkanie, mu nie odpowiadał, 

dlatego też miał być uzgodniony następny termin, jednak o tym terminie dowiedział się 

po spotkaniu. I zarzuty, że nie był są bezpodstawne, a jeżeli nie mógłby być, to byłby 

jego pracownik. 

Natomiast było to spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dlatego też ważni byli na 

tym spotkaniu mieszkańcy. 

 

Pani, A.Linek – stwierdziła, że mieszkańcy wieżą w serce wójta, i w to, że jest  

z mieszkańcami, że jednak skruszeje nad problemami mieszkańców, bo oni będą te 

skutki uboczne ponosić tej inwestycji. 

 

Wójt – poinformował, że zawsze jest z mieszkańcami gminy, jednak nie zmienia to faktu, 

że musi postępować, jak urzędnik.  Gdyby wszystko wiedział, to by nie żądał raportu 

oddziaływania na środowisko, i sam by ocenił np. podoba się, a ustawodawca dopuścił, 

czy też nie podoba się i też by ocenił.  Ale nie może tak zrobić. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – stwierdził, że jest ciekawy jakby ten raport, zrobiła inna 

niezależna firma, czy nie byłby inny? 

 

Wójt – po to się robi właśnie w postaci opiniowania przez niezależne organy, jaki jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

 

Pan, E.Brzeziński – poinformował, że autorami tego raportu są osoby, które były na 

spotkaniu w Brudnowie, Pan Augustyn i inni. 

Wójt - wówczas mieszkańcy mogli pytać o te rzeczy, które padły na tej sali? 
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Pani, A.Linek – poinformowała, że mieszkańcy pytali, ale oni nie potrafili na żadne 

pytanie odpowiedzieć. Ani jakie to będzie wysokie? Jakie będzie wytwarzało pole 

magnetyczne? Kompletnie na żadne zapytanie nie padły konkretne odpowiedzi, oni 

mieli tylko do mieszkańców prywatne pretensje. 

  

Pani, J.Szaflik – poinformowała, że jaką opinię mają oni przedstawić, skoro w Polsce jest 

tylko jedna farma postawiona, jedyna w Polsce i ma się nijak do tej planowanej  

w Wiktorynie.  

 

Radny, P.Kosik – stwierdził, że jeżeli wójt jest całym sercem z mieszkańcami, a musi się 

zachować, jako urzędnik, to może odpowiedzieć mieszkańców, jako urzędnik, na jakim 

etapie jest rozwoju sytuacji postępowania administracyjnego, mieszkańcy mają 

największe szansę na to, aby jednak pozostać przy swoich racjach. Kiedy będzie decyzja, 

opinia do raportu środowiskowa, to wtedy mają zebrać te wszystkie swoje dokumenty  

i co dalej? 

 

Wójt – poinformował, że są cztery przykłady – pierwszy, to wnieść uwagi, co do raportu, 

który zostanie wyłożony, i tu wnosi do mieszkańców, żeby nie pisać, bo mi się nie 

podoba, bo np. jest nie taki wygląd, itp., gdyż do urzędnika rozpatrującego te protesty, to 

nie będzie argumentem. Drugi etap, kiedy można składać protest i skutecznie, to jest 

etap, kiedy wyda decyzję środowiskową. Trzeci etap, kiedy wyda decyzję o warunkach 

zabudowy. I jeśli to nie przejecie, to będzie jeszcze czwarta szansa, kiedy wydana będzie 

decyzja pozwolenie na budowę. Każda z tych operacji mogą mieszkańcy skutecznie 

skarżyć. Zwraca uwagę, aby były te argumenty konkretne, zarzuty do raportu.      

 

Pan, M. Linek – stwierdził, że jest to inwestycja sprzeczna z inwestycjami, które są 

obecnie prowadzone, np. ferma drobiu, może zanieczyszcza powietrze, ale ilu rolników 

korzysta z obornika, ilu mieszkańców pracuje w tej fermie? Natomiast, ta inwestycja i te 

dwa wiatraki wlepione tak blisko pod jego gospodarstwo i dom, to już ten Pan powinien 

sobie dać spokój.  

 

Wójt – poinformował, że jest rozmowa w sferze, na którą nie ma wpływu, przecież nie 

jest w stanie przekonać tego inwestora, aby wycofał ten wniosek.  

      

Pan, M. Linek – stwierdził, że to wie, ale nie można zrobić w tej dziedzinie tak, że są 

tereny rolnicze i wokół jest uprawiana ziemia rolnicza, żeby ta ziemia była uprawiana 

rolniczo. Przygotować, może taki wpis, że na tym gruncie stoi ta elektrownia wiatrowa  

i wójt z Radą Gminy przyjąłby uchwałę, że inwestycja, która jest planowana, jest 

sprzeczna z tą, która już istnieje. 

Wójt – poinformował, że taka ingerencja Rady Gminy jest możliwa, jeśli istnieje plan 

zagospodarowania przestrzennego, w krótkim czasie można go zmienić tj. 2-3 m-cy, tam 

gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się decyzje o warunkach  

i to jest argument pozwalający na odwołanie. 

 Radny P.Kosik - zwrócił się z zapytaniem, czy jednym z argumentów, jeśli przyjdzie 

raport, jednym z kontr argumentów do tego raportu może być sporządzenie 

niezależnego raportu przez mieszkańców gminy, czy to jest technicznie nie możliwe, 

finansowo bardzo kosztowne?  
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Wójt – stwierdził, że stworzenie nowego raportu nic nie zmieni, bo inwestor musi go 

uznać, albo nie. Istnieje możliwość zakwestionowania ustaleń tego raportu w inny 

sposób, a mianowicie stworzenie jego oceny, ale to kosztuje. Czyli wyłapanie błędów  

i błędnych założeń w tym raporcie. Z tym tu też jest pułapka inwestor może skutecznie 

zaskarżyć tą ocenę tego raportu. 

 

Radny, P.Kosik – stwierdził, że krótko mówiąc, że raport jest potrzeby do dokumentacji, 

ale zazwyczaj jest zrobiony tak jak inwestorowi pasuje. 

 

Obrady opuściła radna E.Pietrus, Radosław Zwierzchowski – godz. 1610 

 

Wójt – poinformował, że tego nie powiedział, autorzy raportu również podlegają 

sankcjom karnym, jeżeli ujęliby w nim nieprawdę. Mają uprawnienia zawodowe, które 

mogą stracić, dotykowo jeszcze pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.  

Dane w raporcie nie są wyssane z paca, na końcu raportu jest podawana literatura,  

z czego korzystano. Natomiast może się okazać, że niektóre sugestie są ocenne, gdyż do 

raportu autor ocenia tak, a inny w drugą stroną, i tutaj wykazanie błędu jest wskazane. 

 

Radny, W.Marut – stwierdził, że to, co było wpisane, że nie ma konsultacji i nie ma 

sprzeciwu mieszkańców, to faktycznie jest nieprawda z raportem. 

 

Wójt – w raporcie jest mowa o tym, że były konsultacje, wymieniane są też uwagi. 

 

Pani, A. Linek – poinformowała, że otrzymali pismo z Sanepidu, to jest wyraźnie ujęte, 

że inwestor wskazał na to, że konflikt z mieszkańcami został zażegnany, co jest 

nieprawdą. 

Stwierdziła, że jakby to było planowane w centrum, gdzie jest dużo mieszkańców, i by 

było 500 podpisów sprzeciwu, to by była inna reakcja, a tu gdzie jest tylko 70 podpisów 

pod wnioskiem, to najlepiej jest powiedzieć, że nie można nic zrobić. 

 

Wójt – poinformował, że do raportu jest załączona lista obecności mieszkańców. Jest 

ujęty zapis, że było spotkanie konsultacyjne, wymienione są nazwiska mieszkańców, 

załączona lista obecności, plakat, że obwieszczenie, że zebranie było awizowane na 

zewnątrz. Natomiast, co jest prawdą, a co nie - to, już nie jego ocena.  

 

Radny W.Marut – zwrócił się z zapytaniem, czy Pan wójt ten raport przeglądał, czy 

pracownicy również go przeglądali? 

    

Wójt – na tym etapie on leży na biurku i można go do swojej wiadomości skonfrontować 

z tym, co słyszał na sali. Jest to dokument martwy, zawieszony w przestrzeni dopóki nie 

dostanie opinii z tych dwóch organów.  

Po tym opiniowaniu będzie stanowił kompletny dokument do wyłożenia razem z tymi 

opiniami również do wiadomości wszystkich zainteresowanych. 

 

Pani, A.Linek – poinformowała, że dzwoniła do Torunia, do Unitoru, oni tam badają 

pole magnetyczne i oni stwierdzili, że to, co jest w raporcie, to są suche dane i nijak się 

będą miały do inwestycji, która stanie.  
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Pomiar pola magnetycznego będzie można zrobić wtedy, kiedy dana inwestycja będzie 

już stała, i jeśli się okaże, że pole magnetyczne wychodzi poza granice działki przy tak 

milionowej inwestycji nikt tego nie rozbierze, to tylko mieszkańcy, jako dbający ludzie  

o swoje zdrowie mogą swoje ziemie sprzedać, ale kto to kupi? 

   

Wójt – stwierdził, że częściowo się z tym zgadza, ale nie dodali jednej ważnej rzeczy, że 

raport, to są przewidywane skutki. Natomiast możliwy jest później monitoring 

porealizacyjny, po uruchomieniu, co jakiś czas przedstawia się wyniki badań czy są 

zgodne z założeniami.  

 

Pani, A.Linek – poinformowała, że jest to za duża inwestycja, w Polsce to dopiero 

raczkuje, i nikt nie stawia tak dużej inwestycji, a tu 10MW. 

Stwierdziła, że chciałaby kopię tego raportu otrzymać, gdyż, należy go pokazać osobom, 

które się na tym znają i będą mogły się wczytać w jego tekst. 

  

Wójt – stwierdził, że, kiedy ogłosi wyłożenie raportu do wglądu, to wówczas 

udostępniony zostanie ten materiał, przez 21 dni. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z wyczerpanym tematem dyskusji, 

podziękował obecnym mieszkańcom Wiktoryna, zamknął dyskusję i zarządził przerwę. 

  

Ad.22 

Wiceprzewodniczący Rady – udzielił głosu wszystkim obecnym na sali  

i otworzył punkt dotyczący wolnych wniosków. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem wniosków, zamknął listę 

zgłaszanych wniosków. 

 

Ad.23 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – 

zamknął obrady XXXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1630             
 

Protokołowała:                                                                                                


