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Ad.1 

Otwarcia obrad XL Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał przewodniczący 

rady gminy Pan Jarosław Różański, i powitał obecnych na sali radnych oraz władze 

gminy i w tym: wójta gminy Piotra Marciniaka, z- cę wójta Edwarda Musiała i skarbnika 

gminy Danutę Roszko.   

 

Sesja została zwołana na wniosek wójta gminy w trybie nadzwyczajnym. 

Wniosek, który wpłynął w sprawie zwołania sesji - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy aktualnie  

12 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: Michał Dyko – przewodniczący rady gminy /wygaśnięcie 

mandatu/, Piotr Kosik – radny, Radosław Zwierzchowski – radny. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że do zawiadomień o zwołaniu sesji 

został dołączony porządek obrad wraz z częścią materiałów, w tym projekt uchwały. 

Pozostałe materiały zostały wyłożone przed obradami, w dniu dzisiejszym. 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Przypust. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

5. Zamknięcie XL sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Poinformował, że do dnia zwołania sesji wnioskodawca nie złożył wniosku o zmianę 

porządku obrad, dlatego tez poddał pod głosowania proponowany porządek obrad. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady, J.Różański – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 

wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
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Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza obrad. 

 

Radna, E.Pietrus zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciecha 

Maruta. 

Kandydat W.Marut wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady, J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury 

na sekretarza obrad? 

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

głosowanie zgłoszoną kandydaturę wiceprzewodniczącego Rady Gminy W.Maruta.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na sekretarza obrad XL 

sesji Rady Gminy Waganiec, wiceprzewodniczącego Rady Gminy W.Maruta. 

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy J.Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały 

w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Przypust.  

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości 

Przypust – stanowi on załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił również Uchwałę Nr 2 zebrania wiejskiego 

sołectwa Przypust z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia „Planu Odnowy 

Miejscowości Przypust na lata 2014 – 2021” – stanowi ona załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Udzielił głosu Wójtowi Gminy P.Marciniak, jako wnioskodawcy. 

 

Wójt P.Marciniak – podziękował za przyjęcie propozycji zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym. Poinformował, że powód jest jeden, wywołanie proponowanego 

projektu uchwały.  

W dniu 2 października 2014 r. Ks. Grzegorz Molewski Parafia Rzymsko-Katolicka  

św. Jadwigi w Nieszawie, poinformował, że zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie 

Kościółka w Przypuście. Jest to czynność, o którą od wielu lat, to grono radnych  

i poprzednich kadencji zabiegały, aby to odnowienie Kościółka się odbyło. Udało się  

w trybie nadzwyczajnym wkomponować w planowane wówczas zebranie wiejskie 

sołectwa Przypust, i do dnia dzisiejszego stworzyć Plan Odnowy Miejscowości Przypust. 

Jest to dokument niezbędny do złożenia tego wniosku „Remont drewnianego kościoła 

filialnego p.w. Św. Stanisława i Św. Marii Magdaleny w Przypuście”, w Urzędzie 

Marszałkowskim w ramach dofinansowania projektów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi. Termin naboru tych wniosków upływa w dniu  

6 października br. i stąd ta prośba o szybkie spotkanie bez konsultacji, bez kompletnej 

dokumentacji w przesłanych materiałach na sesję, bo ten projekt otrzymał w piątek  

w godzinach popołudniowych i był on przed sesją uzupełniany, poprawiany. 

Reasumując ideą tego spotkania i przyjęcia tego dokumentu, w takim pilnym trybie, to 

jest tylko jeden powód – zapewnienie dokumentów pozwalających na uzyskanie dotacji 

na remont Kościółka w Przypuście. 
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Jest to dokument niezamknięty, tylko aktywny i tylko, jeśli w kolejnych latach będą 

potrzeby ku temu, to będzie go można modyfikować. Na dzień dzisiejszy wnosi do 

Wysokiej Rady o przyjęcie tej uchwały z załącznikami, aby uzyskać uzupełnienie 

dokumentacji wniosku o dofinansowanie remontu Kościółka w Przypuście.  

Podejrzewa, że w późniejszym terminie będzie na Radę czekało podjęcie decyzji o udział 

gminy w remoncie, ale jest to sprawa przyszłości, na dzień dzisiejszy potrzebna jest 

uchwała, aby ten dokument w postaci wniosku był kompletny do kolejnych etapów 

oceny merytorycznej, co spowoduje zapewnienie rozpatrzenia tego wniosku. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady W.Marut – zwrócił się z zapytaniem, jak będzie podjęta ta 

uchwała, to czy w przyszłości gmina będzie musiała zabezpieczyć środki finansowe na 

remont tego Kościółka? 

 

Wójt – stwierdził, iż wspomniał, że są to dwie oddzielne historie. W tej chwili 

prognozuje, co należałoby zrobić argumentując, że potrzebny jest remont tego Kościółka, 

jako obiektu architektury, obiektu turystycznego, obiektu bardzo ważnego dla 

miejscowości Przypust. 

Natomiast kwestie finansowe, to są odrębne tryby, jeśli wnioskodawca zwróci się czy 

gmina z własnej inicjatywy podejmie taką chęć. Dlatego mówił, że pewnie jakieś tam 

środki zostaną włożone. Ale nie jest to temat na dzień dzisiejszy. Kwota, jaką proboszcz 

przedstawił we wniosku, jako koszty realizacji operacji, to 664 963, 49 zł. Jaki będzie 

udział beneficjenta nie jest w stanie teraz powiedzieć, natomiast jest to odrębna kwestia 

współfinansowania uczestników, jest to na zasadzie dóbr kultury, nie jest to majątek 

gminy, ale ochrona dóbr kultury jest zdaniem gminy, i jeśli dojdzie Rada do wniosku, że 

trzeba będzie pomóc, to w formie porozumienia jest to możliwe. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że istnieje możliwość pozyskania środków, a czy 

te środki się otrzyma, to zależy od tego czy wniosek zostanie pozytywnie 

zakwalifikowany. 

W związku z brakiem zapytań, dyskusji z sali zarządził głosowanie nad przedstawionym 

projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Przypust.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/243/14  

w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Przypust – stanowi ona załącznik Nr 5 

do protokołu. 

 

Ad.19 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady, J.Różański – zamknął 

obrady XL Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1030             
 

Protokołowała:                                                                                                 

 


