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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXVII 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, radcę prawnego Agnieszkę Wiśniewską, kierownika 

Zespołu Obsługi Szkół Marię Bińkowską, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Małgorzatę Szatkowską, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Ewelinę 

Oźminę, radnego powiatowego Stanisława Murawskiego oraz sołtysów gminy 

Waganiec.  

 

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy aktualnie  

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

kworum pozwalające na obradowanie i podejmowanie uchwał w sprawach objętych 

porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

Nieobecni na obradach: M.Dyko – przewodniczący rady gminy, K.Szczesna – radna, 

M.Skowroński – radny oraz J.Nowak – radny, który na obrady przybył o godz. godz.10 10 

Ad. 2  

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że porządek obrad XXXVII 

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 XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw 

z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia 

Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na 

rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 

oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

11. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 

a. wystąpienie Wójta Gminy Waganiec. 

12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2013 r. 

a. wystąpienie Wójta Gminy Waganiec. 

13. Przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu  

za 2013 r. 

a. wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zespołu Obsługi Szkół za 2013 rok. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 

15. Przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu za 2013 r. 

a. wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu. 

16. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Waganiec za 2013 r. 

a. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 

17. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec za 2013 r. 

a. wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. 

18. Interpelacje radnych i zapytania.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje 

zmian do porządku obrad? 

 

Na obrady przybył radny Jerzy Nowak – godz.10 10  

 

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

zwrócił się o wprowadzenie zmiany do porządku obrad, dotyczącej wprowadzenia 

dodatkowego punktu po punkcie 10 proponowanego porządku obrad t.j. o umieszczenie 

w porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Waganiec projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r, z późn. zm. w sprawie zmiany gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii społecznej 

na 2014 rok – wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Następnie wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie proponowaną przez wójta 

zmianę do porządku obrad, radni przed obradami otrzymali projekt uchwały do 

wglądu. 

 

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

porządku obrad, wprowadzenie dodatkowego punktu, jako punkt 11.„Podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r, z późn. zm.  

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i patologii społecznej na 2014 rok”. 

 

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

obrad poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem 

przegłosowanej poprawki. 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw 

z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia 

Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na 

rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 

oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r,  

z późn. zm. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i patologii społecznej na 2014 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 
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12. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 

a. wystąpienie Wójta Gminy Waganiec. 

13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2013 r. 

a. wystąpienie Wójta Gminy Waganiec. 

14. Przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu  

za 2013 r. 

a. wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

15. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zespołu Obsługi Szkół za 2013 rok. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu. 

16. Przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu za 2013 r. 

a. wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu. 

17. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Waganiec za 2013 r. 

a. wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy. 

18. Przyjęcie sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec za 2013 r. 

a. wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. 

19. Interpelacje radnych i zapytania.  

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Rada Gminy w obecności 12 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 – poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza obrad. 

 

Radny, J.Nowak 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.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

XXXVII Sesji rady Gminy Waganiec, radną E.Pietrus. 

 

Ad.4 

Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 

protokołu z XXXVI Sesji VI kadencji Rady Gminy.  
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Poinformował, że protokół z sesji XXXVI odbytej w dniu 5 marca 2014 r., był wyłożony 

do wglądu w biurze Rady Gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako 

projekt i na sali przed obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym dokładnego 

zapoznania się z jego treścią, do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, ani 

uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji 

bez czytania.  
 

Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 

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

o przyjęcie protokołu z XXXVI, Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVI, Sesji 

VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania, przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim 

został sporządzony.  

 

Ad.5 

Wiceprzewodniczący Rady – zgodnie następnym punktem porządku obrad, poprosił 

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

w okresie międzysesyjnym.  

 

Wójt – poinformował, że okresie międzysesyjnym tj. od 6 marca br. do 29 maja br. wydał 

15 zarządzeń, następnie zaprezentował ich treść: 

Zarządzenie nr 17.2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia 

procedur wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówienia publicznego, w ramach 

projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec", 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 

Wprowadził procedury wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówienia 

publicznego, w ramach projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Waganiec", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro 

w Urzędzie Gminy w Wagańcu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Warunkiem realizacji jest uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Wykonanie niniejszego zarządzenia 

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

 

Zarządzenie nr 18.2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: opracowania 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2013 rok. 

 

Realizując uchwałę Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012 r.       

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 z późn. zm. - Wójt Gminy 

przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 następująco: 

1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 14.836.908,18 zł na 15.471.362,39 zł 

planowane , tj. 95,9 % (zał. Nr 1), w tym m.in.:  
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1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.827.486,10 zł na 

1.932.911,39 zł, tj. 94,6 % planowanych wpływów, 

2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w wysokości 60.599,25 zł na 60.000,00 zł planowane, tj. 101,0 % planowanych 

wpływów, 

3) subwencja ogólna w wysokości 6.235.399,00 zł, tj. 100,0 % planowanych wpływów, 

4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 12.800,72 zł na 12.800,00 zł 

planowane, tj. 100,0 % planowanych wpływów 

2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 14.942.087,99 zł na 16.012.547,39 zł 

planowane, tj. 93,3 % (zał. Nr 2), w tym m.in.: 

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

w wysokości 1.827.486,10 zł na 1.932.911,39 zł, tj. 94,6 % planowanych środków, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.141.711,81 zł na 2.174.702,00 zł, tj. 98,5 % 

planowanych środków, 

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i patologii społecznej 77.863,14 zł na 117.832,00 zł planowane,tj. 66,1 % 

planowanych środków, 

4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.979,49 zł na 

54.500,00 zł planowane, tj. 93,5 % planowanych środków, 

5) przekazano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 

12.500,00 zł na 28.210,00 zł planowane, tj. 44,3 % planowanych środków, 

6) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej t Biblioteki Publicznej w Wagańcu  

w wysokości 74.967,34 zł na 75.000,00 zł planowane, tj. 100,0 % planowanych 

środków, 

7) przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 79.978,49 zł na 80.500,00 zł 

planowane, tj. 99,4 % planowanych środków, 

8) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w wysokości 6.957,74 zł na 20.766,00 zł planowane, tj. 33,5 % planowanych środków. 

3. W roku 2013 osiągnięto deficyt w wysokości 105.179,81 zł przy planowanym 

deficycie budżetu w wysokości 541.185,00 zł. 

 

Zarządzenie nr 19.2014 z dnia 25 marca 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 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie dowozu 

osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne Otłoczynie  

i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka". 

Ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań gminy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie 

dowozu osób w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej 

„Karczemka". Ustalił ostateczny termin składania ofert na dzień 18 kwietnia 2014. 

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 zostało zamieszczone na stronie BIP, na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wagańcu. 
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Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 20.2014 z dnia 31 marca 2014 r. na podstawie decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2014 r. zwiększono dotacje celowe o 133, 00 zł  

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego, stosownie do przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 

grudnia 2013 r. uchwały nr 230. Kwotę 129,00 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń 

oraz 4,00 zł na zakup materiałów. 

Kolejną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2014 r. zwiększono 

plan dotacji o 82.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Zrealizowano dwa wnioski o zmianę przeznaczenia środków ujętych w planach 

finansowych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczając kwotę 100,00 zł na 

opłacenie kosztów badań okresowych pracowników (wniosek Kierownika GOPS); 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie przekazując kwotę 700,00 zł na 

opłacenie kosztów usług telefonii komórkowej (wniosek Prezesa Jednostki OSP). 

Zarządzenie nr 21.2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

Na podst. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu 

sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmujące: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. Bilans, 

3. Rachunek zysków i strat, 

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Zarządzenie nr 22.2014 z dnia 04 kwietnia 2014r. w sprawie: organizacji roku 

szkolnego 2014/2015 w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec. 

Zobowiązałem dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Waganiec do opracowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami organizacji roku 

szkolnego 2013/2014 stanowiącymi załącznik do zarządzenia. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie Nr 23. 2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: podania do 

publicznej wiadomości informacji za rok 2013. Podano do publicznej wiadomości 

następujące informacje za rok 2013: dochody budżetu zrealizowano w wysokości 

14.836.908,18 złotych, wydatki 14.942.087,99 złotych, uzyskując deficyt budżetowy  

w kwocie 105.179,81 złotych; wykorzystano środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 

186.119,12 zł; wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w Gminie Waganiec nie 

występowały wymagalne zobowiązania; w roku 2013 Gmina Waganiec otrzymała  

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotację w kwocie 71.411,80 zł.  



str. 8 

 

Udzieliła natomiast innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 

12.500,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów); w roku 2013 

Gmina Waganiec nie udzielała poręczeń ani gwarancji; wykaz osób prawnych i 

fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 

spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono 

pomocy publicznej. 

 

Zarządzenie Nr 24.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia 

regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert 

konkursowych. Ustalił regulamin komisji konkursowej ds. opiniowania ofert 

konkursowych w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Powołał komisję konkursową w składzie: Ewelina Ferner-Kofel - Przewodnicząca 

Komisji; Michał Milak –członek; Maciej Przygodziński - członek (przedst. Organizacji 

Pozarządowej). 

Celem komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert konkursowych w sprawie 

przyznania dotacji. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył podinspektorowi 

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

podpisania. 

 

Zarządzenie nr 25.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. stosownie do decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w zakresie dotacji celowych: zwiększono  

o 18.778,00 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 14 grudnia 2013 r. zmienioną 

uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.; zwiększono o 135.000,00 zł na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu 

państwa oraz o 10.294,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; zwiększono  

o 203.280,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych 

przez gminę. 

 

Na podstawie decyzji nr 8/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego we Włocławku z 18 kwietnia 2014 r. wprowadzono do budżetu dotację 

celową w kwocie 10.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 7.300,00 zł. 

Kwota została przeznaczona na zakup nowego serwera wraz z opłaceniem usługi 

przeniesienia danych. Dotychczasowy sprzęt na skutek spadku napięcia lub przepięcia 

w sieci elektrycznej uległ awarii i nie nadawał się do naprawy. 
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Zarządzenie nr 26.2014 z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych 

komisji wyborczych. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., powołał  

7 obwodowych komisji wyborczych w 8-osobowych składach. 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podano do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w BIP. Zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 27.2014 z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu 

konkursu na „Najładniejszą posesję 2014 roku" na terenie Gminy Waganiec. 

Zatwierdził regulamin konkursu na „Najładniejszą posesję 2014 roku" dla mieszkańców 

Gminy Waganiec. 

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

podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 28.2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: powołania komisji 

konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszą posesję 2014 roku" na 

terenie Gminy Waganiec. 

Powołał w skład komisji konkursowej następujące osoby: Panią Zenobię Melkowską, 

Panią Henrykę Malinowską, Panią Iwonę Góralską, Panią Jadwigę Michalską, Panią 

Katarzynę Szczęsną, Pana Wojciecha Mańkowskiego.  

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

podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 29.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie: powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia 

naboru na stanowisko urzędnicze - mł. referenta ds. obsługi kasy i archiwum. Powołał 

komisję rekrutacyjną w składzie: Edward Musiał, Danuta Roszko, Ewelina Ferner-Kofel. 

Przewodniczącym komisji wyznaczył Panią Danutę Roszko. 

Zadaniem komisji jest: analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych przez 

kandydatów, ustalenie czy spełniają warunki formalne i posiadają wymagania 

kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzenie oceny końcowej 

kandydatów. Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonych czynności. 

Komisja zakończyła prace   29.05.2014   w terminie zgodnym z zarządzeniem. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 30.2014 z dnia 20 maja 2014 r. stosownie do decyzji nr 10/2014 

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadzano do 

budżetu kwotę 9.540,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków 

obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 

25 maja 2014 r. Równocześnie dokonano zmiany przeznaczenia środków w zakresie w/w 

wyborów, co do kwoty 634,06 zł. 

 

Zarządzenie nr 31.2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu 

ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa 

netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

Wprowadziłem Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, 
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których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro. Utraciło moc Zarządzenie nr 03.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. 

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

podpisania. 

 

Następnie wójt przedstawił informacje z pracy referatów Urzędu Gminy. 

 

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

22 zaświadczenia o braku planu miejscowego, 3 wypis z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 3 wyrys miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 1 wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Waganiec, 6 decyzji o warunkach zabudowy, 1 postanowienie 

opiniujące podział nieruchomości, 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości,  

1 zaświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej, 1 warunki techniczne na budowę 

zjazdu na drogę gminną. 

 Wszczęto: 7 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie  

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4 postępowania w sprawie podziału 

nieruchomości, 1 postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

 Drogi: wykonano doraźne remonty dróg nieutwardzonych, prowadzono rozmowy  

z GDDKiA w celu przywrócenia do stanu pierwotnego terenu wokół Autostrady 1 

(weryfikacja zjazdów, znaków granicznych, oznakowania i szerokości dróg). 

 Energetyka: podpisano porozumienie z Energą Oświetlenie na wykonanie budowy 

odcinków linii oświetleniowych i montaż dodatkowych opraw świetlnych (finansowane 

z funduszu sołeckiego). Podpisano umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

projektowanych odcinków linii energetycznej; dokonano wyboru dostawcy lamp 

solamych planowanych do zakupu w ramach funduszu soleckiego- firmę Modern HST 

M. P. Prytulak Sp. j., Żerań Duży 3B, 07-415 Olszewo Borki. 

 

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska - sporządzono sprawozdanie  

z realizacji przedsięwzięć ujętych w zapisach Aktualizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 (KPOŚK), zrealizowanych w aglomeracji 

Waganiec w 2013 roku, według wzoru określonego przez KZGW w Warszawie  

i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Przekazano do Ministerstwa Środowiska wypełnioną ankietę dotyczącą osadów 

ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnię ścieków w 2013 r. 

Udzielono informacji publicznej na wniosek Pana Marka Linek - dotyczącej toczącego się 

postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa 

systemu fotowoltaicznego o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą energetyczną  

w Wiktorynie. 

Sporządzono sprawozdanie pn. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna za 2013 r.  

w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach (ilości odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie, ilość budynków objętych zbiórką, ilość przydomowych 

oczyszczalni ...). 

Udzielono odpowiedzi na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zbrachlinie — czy 

wymagane jest wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Konserwacja 

elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha w Zbrachlinie. 

 



str. 11 

 

Na wniosek Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wyrażono w formie 

postanowienia pozytywną opinię w sprawie likwidacji funduszu likwidacji zakładu 

górniczego Stary Zbrachlin. 

Wezwano firmę HABA Sp. z o.o. Przypust 14 do uiszczenia opłaty za wydobytą kopalinę 

w II półroczu 2013 r., (w kwocie 11.130,00zł.) oraz wystąpiono do Starostwa 

Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. o podjęcie działań zgodnie z art. 138 Prawa 

geologicznego i górniczego (tj. po stwierdzeniu, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty 

organ koncesyjny określa w drodze decyzji wysokość należnej opłaty). 

Wydano decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

dla firmy Handlowo-Usługowej Marcin Korzeniewski w Odolionie. 

W związku otrzymaną informacją od RDOŚ w Bydgoszczy o niezłożeniu analizy 

porealizacyjnej w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem 

emitowanym przez fermę drobiu w Wiktorynie, wystąpiono do właściciela fermy o jej 

sporządzenie i przedłożenie w terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Zgodnie  

z wydaną decyzją środowiskową dla rozbudowy fermy drobiu, polegającej na budowie 

kurnika o obsadzie 30 247szt. i powierzchni około 2 000m2 - analiza powinna być złożona 

do RDOŚ w Bydgoszczy i WIOŚ w Bydgoszczy w okresie 6 miesięcy od oddania obiektu 

do użytkowania (zgłoszenie do użytkowania dokonano w 20.09.2013 r.). 

Na wniosek PPHU ADAM-POL Adam Kowalski, Płock - wydano decyzję o wykreśleniu 

z rejestru działalności regulowanej wpisu oznaczonego numerem rejestrowym 1/2013  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Waganiec. 

Przekazano sołtysom do rozpropagowania: materiały edukacyjne na temat usuwania 

azbestu (poradnik w formie broszury oraz płyty DVD z filmem edukacyjnym), 

komunikat Regionalnego Zarządu Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we 

Włocławku o zasadach prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, mając na 

uwadze ochronę pszczół,  zaproszenie do składania zgłoszeń na „Najładniejszą posesję 

2014r". 

Udzielono informacji publicznej na wniosek Fundacji Dobrych Zwierząt z zakresu 

realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. 

Wydano dwadzieścia trzy decyzje na usunięcie drzew, oraz dwie decyzje zmieniające 

decyzje na usunięcie drzew. 

Złożono dwa wnioski do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. z prośbą  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach należących do Gminy 

Waganiec, (teren po WPOZH oraz pas drogi - ul. Widok). 

Naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2013 r. - w kwocie 

ogólnej 24.527 zł, w tym: za wprowadzanie gazu do powietrza (kotłownie, pojazdy);  

1.477 zł, pobór wód podziemnych – 18.376 zł; odprowadzanie ścieków oraz wód 

opadowych – 4.674 zł. 
 

Wydano 10 warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych. Wydano 

3 zapewnienia dostawy wody. Wydano warunki techniczne na wykonanie przyłącza do 

kanalizacji deszczowej. 

Zorganizowano spotkanie organizacyjne osób zakwalifikowanych do realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2014-15 z projektantem, który podpisał 

umowę na zaprojektowanie 65 szt. oczyszczalni. 
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            Z realizacji zamówień publicznych: w dniu 14 marca br. zostało unieważnione 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie 65 szt. 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) 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. Przyczyną unieważnienia było otwarcie jednej z ofert przed 

terminem wyznaczonym w SIWZ. 

W dniu 14 marca br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Zaprojektowanie 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków (PBOŚ) 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 nastąpiło w dniu 24 marca br. 

Przed upływem terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert. Za najkorzystniejszą,  

w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrała oferta złożona przez 

KB-INSTALACJE Krzysztof Bobrowski Łódź. Oferta spełniała warunki udziału  

w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. Wykonawca zaoferował następującą 

cenę brutto: 44.034,06 zł. W dniu 22 kwietnia br. podpisano z ww. wykonawcą umowę  

w sprawie zamówienia publicznego.  

Termin wykonania zamówienia: 29 sierpnia br. 

W dniu 31 marca br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania 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. W prowadzonym postępowaniu za najkorzystniejsze, w świetle treści art. 91 

ust. 1 ustawy Pzp zostały uznane i wybrane następujące oferty częściowe złożone przez: 
 

Cześć I: Zestaw asenizacyjny składający się z ciągnika rolniczego o mocy 75 - 87 KM  

i wozu asenizacyjnego o pojemności 5000-6000 litrów, wybrano firmę: Zakład Usługowo-

Handlowy ROLMOT, Zakrzewo. Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 176.599,99 zł. 

Część II: Agregat prądotwórczy na podwoziu o macy 20 Kwa, wybrano firmę: Agregaty 

PEX-POOL PLUS Janusz Kania, Dębica. Oferowana cena brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 48.954,00 zł. 

Część III: Beczkowóz do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 4500-5000 

litrów i 5 zbiorników stacjonarnych do wody pitnej o pojemności około 1000 litrów, 

wybrano firmę: Zakład Usługowo-Handlowy ROLMOT, Zakrzewo. Oferowana cena 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 177.510,00 zł.  

Cześć IV a): Zestaw do usuwania awarii na sieci wodno - kanalizacyjnej składający się z: 

samochodu osobowo - ciężarowego 5-cio osobowego plus kierowca z dodatkowym 

wyposażeniem, wybrano firmę: ZESZUTA Sp. z o.o. Warszawa. Oferowana cena brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia: 135.999,99 zł. 

Cześć IV b): Zestaw do usuwania awarii na sieci wodno - kanalizacyjnej składający się z: 

wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji i dodatkowe wyposażenie, 

wybrano firmę: Zakład Usługowo-Handlowy ROLMOT, Zakrzewo. Oferowana cena 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 44.500,00 zł.  
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W dniu 24 kwietnia br. podpisano z ww. wykonawcami umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Termin wykonania zamówienia: 15 lipca br. 4. W dniu 02 kwietnia br. 

zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5" i "Termomodernizacja 

budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie" w ramach projektu 

„Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-

pomorskiego w związku z budową autostrady Al w latach 2011 -2015". Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 24 kwietnia br.  

Przed upływem terminu składania ofert na części I zamówienia (Termomodernizacja 

budynku komunalnego w Zbrachlinie) wpłynęło: dziesięć ofert, na część Ha) 

zamówienia (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach): 

wpłynęło: siedem ofert, na część IIb) zamówienia (Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Brudnowie) wpłynęło: siedem ofert. Za najkorzystniejsze w świetle 

treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp zostały uznane i wybrane oferty złożone przez: część I 

zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT" Jarosław Zieliński  

Włocławek. Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 93.865,59 zł. 

Część II a) zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT" 

Jarosław Zieliński Włocławek. Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 147.186,67 zł.  

Część II b) zamówienia: Konsorcjum firm: Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef 

Sławianowski, Włocławek (Lider) INWEST LUKA Łukasz Sławianowski Włocławek 

(Partner). Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 278.800,58 zł.  

W dniu 23 maja br. podpisano z ww. wykonawcami umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Termin wykonania zamówienia: 30 września br. 

 

Z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 2 wezwania do 

złożenia korekty deklaracji, 34 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. 

Wydano: 20 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - na kwotę 3.949,82 zł 

miesięcznie (na okres 6 miesięcy) 1 decyzję odmowną 25 decyzji przyznających dodatek 

energetyczny odbiorcy wrażliwemu. 

 

Z działalności podatków: wydano 197 decyzji przyznających zwrot podatku 

akcyzowego na kwotę 199.294,73 zł. 

Wpłynęło 5 podań o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, 4 rozpatrzono pozytywnie 

na kwotę 2.502,98 zł, 1 podanie jest w trakcie postępowania. 

Wpłynęły 4 podania o umorzenie, 1 zostało rozpatrzone ( umorzenie odsetek na kwotę 

5.708,00 zł), w pozostałych wnioskach prowadzone jest postępowanie podatkowe. 

Wpłynęły 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku, 2 zostały rozpatrzone 

pozytywnie na kwotę 407,00 zł, 1 podanie w trakcie rozpatrywania. 

 

Z zakresu poboru podatków i opłat, podatki( od nieruchomości, rolny, leśny, 

transportowy ) wystawiono: 51 upomnień na kwotę 80.803,60 zł, 43 tytuły wykonawcze 

na kwotę 7.616,00 zł. 

Wpisano 2 hipoteki przymusowe na kwotę 2.778,00 zł ( podatek ) + odsetki. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono: 45 upomnień na 

kwotę 6.131,00 zł; 41 tytułów wykonawczych na kwotę 4.711,00 zł. 

 



str. 14 

 

 Woda i ścieki: ilość wystawionych faktur - 1362, ilość pozwów skierowanych do  

sądu - 15, ilość wystawionych nakazów zapłaty - 17, zaległości za wodę i ścieki na dzień 

29.05.2014 r. - 122.997,59 zł, ilość odbiorców zalegających z płatnościami za wodę - 159, 

ilość odbiorców zalegających z płatnościami za ścieki - 67, wpłaty przekazane przez 

Komornika Sądowego: woda i ścieki: 1.483,05 zł, odsetki: 302,92 zł. 

Z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej, kadry: w 

okresie czasu od 28.04.2014 r. do 23.05.2014 r. w Urzędzie Gminy odbył szkolenie 

praktyczne uczeń Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.  

W dniu 09.05.2014 r. Wójt Gminy Waganiec ogłosił konkurs na stanowisko urzędnicze 

mł. ref. ds. obsługi kasy i archiwum (w ramach konkursu wpłynęło 7 ofert). 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 29 wniosków o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dokonano 29 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi: w wyniku ogłoszonego w dniu  

25.03.2014 r. otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2014 przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia 

rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztat 

Terapii Zajęciowej „Karczemka", Wójt Gminy Waganiec na realizację zadania udzielił 

dotacji w kwocie - 5.000,00 zł. 

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: urodzenia - 12; 

małżeństwa – 1; zgony – 8; przyjęto zapewnień o zawarciu związku małżeńskiego – 4; 

wydano zaświadczeń stwierdzających bark okoliczności wyłączających małżeństwo – 3; 

wymeldowania poza gminę – 16; zameldowania na pobyt stały (spoza gminy) – 7; 

przemeldowania na terenie gminy – 1; zameldowania na pobyt czasowy z terenu gminy 

– 1; skrócenie pobytu czasowego – 4; zgłoszenie pobytu czasowego poza gminą – 16; 

wydano poświadczeń zameldowania – 36; wydano odpisów skróconych aktów USC – 51; 

wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego -1; udzielono 

informacji adresowych na wniosek – 52; postępowania w sprawie wymeldowania  

w trybie administracyjnym – 4; wydane dowody osobiste – 88; przyjęto wniosków  

o wydanie dowodu osobistego – 112; przyjęto zgłoszeń utraty lub unieważnienia 

dowodu osobistego - 20 szt. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny, P.Kosik – poinformował, że Pan wójt tak ładnie przedstawił o finale tego 

„krzaczkowego”, dużo inwestycji, min. zakup samochodu, ciągnika, wozu 

asenizacyjnego, zbiorników. 

Zwrócił się z zapytaniem, gdyż parę lat temu był przykry incydent związany z kradzieżą 

ciągnika w PlantiCo dobrze, że miał GPS i się znalazł, to jest ogromna inwestycja, czy 

gmina jest przygotowana na to!, jeżeli tak, to gdzie te wszystkie, drogie sprzęty będą 

przechowywane? 
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Wójt – poinformował, że gmina nie ma takiej możliwości, żeby we wszystkich sprzętach 

montować GPS, na takie wydatki nie ma środków finansowych, podstawową 

czynnością, która będzie to ubezpieczenie sprzętów. Przechowywane będą, np. 

samochód ma własny garaż. Pozostały sprzęt ma bazę na oczyszczalni ścieków, tj. 

główny obiekt, gdzie będą sprzęty składowane, garażowane. 

 

Radny, P.Kosik – z tego, co Pan wójt cytował, to projekt będzie zrealizowany w lipcu, 

czy przewiduje wójt jakieś środki, gdyż jest w komisji budżetowej i jakoś nie zauważył 

takich wydatków na monitoring, to nie są duże wydatki, a potencjalnych złodziei nie 

brakuje. 

Oczywiście wie, że są fachowcy i z każdym rodzajem sprzętu sobie poradzą, ale jakieś 

zabezpieczenie by było. 

 

Radny, J.Nowak – stwierdził, że jeśli chodzi o zabezpieczenie, o czym wspomniał radny 

Kosik, to nie są to duże koszty, bo przewoźnik, który przewozi sportowców ma  

w każdym autokarze, i wie gdzie się one poruszają, także kierowców kontroluje przez 

komputer. 

Stwierdził, że głównie chodzi mu o wycinkę drzew. Złożył wniosek i otrzymał 

zezwolenie i uważa, że należy to wyciąć i nie czekać do jesieni. 

 

Z-ca wójta, E.Musiał – stwierdził, że w tym okresie nie można wycinać tych drzew. 

 

Radny, J.Nowak – poinformował, że zagraża ono bezpieczeństwu, bo łamią się konary, 

była tam już też straż wzywana i wycinała te konary, należałoby podjąć kroki odnośnie 

wycinki tych drzew. Należy to też uzgodnić z PlantiCo, kiedy będzie wolne pole, gdyż 

należy je przewrócić właśnie na ten teren. Zezwolenie łatwi z powiatem i czekał już na to 

7 m - cy. Drzewa te, to są topole i one się kruszą. 

 

Wójt – stwierdził, że 2 lata temu procedura była prosta. Zarządca drogi występował do 

Starostwa, jeżeli była to droga gminna, otrzymał decyzję i mógł to wykonać. Jeśli była to 

droga powiatowa, to Zarząd Dróg kierował do właściwego miejscowo wójta, który 

oceniał wniosek wydał decyzję i koniec. 

W tej chwili procedura jest dłuższa, bo jeśli to jest droga gminna, to po pierwsze 

występuje do Starosty, a Starosta występuje do Regionalnego Dyrektora o ocenę stanu 

tego drzewa. Ta procedura długo trwa i należy dostarczyć dużo dokumentów 

dodatkowych np. sprawdzenie, czy nie ma np. żuka, który pojawił się w okolicy.  

Coraz częściej jest to opiniowane negatywnie, twierdząc, że stan drzewa jest zdrowy lub 

też znajdują się tam chronione zwierzątka, czy tez żyjątka. Z tego, co przeanalizował,  

to procedura trwać powinna 2 tygodnie, a przeciąga się do kilku miesięcy. 

 

Radny, J.Nowak – stwierdził, że to rozumie, jednak jadąc widać jest konary wiszące  

i to spadnie. 

 

Wójt – poinformował, że będzie mógł obciąć tylko te konary, natomiast całego drzewa 

nie podejmie się wyciąć.  
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Radny, J.Nowak – stwierdził, że w takim przypadku trzeba będzie nająć podnośnik  

i wyciąć dwa konary i taki wniosek złoży. 

 

Radny, M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem do wójta, gdyż przedstawił  

w informacji, że odbyły się przetargi otwarte, konkursy i zostały wybrane 

najkorzystniejsze oferty. Ta najkorzystniejsza oferta, to jest ta, która jest najtańsza, czy 

najbardziej odpowiadająca ocenie? 

 

Wójt – najkorzystniejsza oferta, to sformułowanie ze starego prawa zamówień 

publicznych. Oferta musi mieć dokładnie określone parametry, termin i niekiedy ceny są 

też oznacznikiem. 

Można też tworzyć dodatkowe kryteria, które będą dotyczyć danego tematu w przetargu 

i zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował wójtowi za przedstawioną informację  

i w związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.6 

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.   

Poinformował również, że radni przed sesją otrzymali materiały, uchwałę projekt II  

(załącznik nr 3 do uchwały) i uchwałę projekt III ( załącznik nr 4 do uchwały). 

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

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

 

Poprosił Skarbnika Gminy, Panią Danutę Roszko o zabranie głosu w celu przedstawienia 

zmian, o które wnosi Wójt Gminy. 

 

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

o które wnosi Wójt Gminy.  

Następnie przedstawiła uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów  

budżetowych. 

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 4.500,00 zł pochodzącą z darowizn od grupy 

osób fizycznych i firm na poczet X Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych 

zaplanowanego na 01 czerwca 2014 r.  

W materiałach otrzymanych na dzisiejszą sesję zapisana była kwota 600, 00 zł, jednakże 

kolejne 3.900,00 zł wpłynęło w dniu wczorajszym i dzisiejszym, stąd zmieniony budżet i 

wyłożona została II a następnie III wersja proponowanych zmian w budżecie. Środki 

otrzymane w ramach darowizn przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zakupu 

materiałów i usług na Festiwal. 

Urealniono planowane dochody w ramach „pozostałej działalności”, w efekcie 

zwiększając o 1.000,00 zł.  

 

W wyniku dokonanej analizy planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat 

zwiększono plan z tytułu podatku od spadków i darowizn o 3.000,00 zł oraz z opłaty 

adiacenckiej o 6.675,00 zł.  
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Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2014 r. zwiększono plan 

dotacji celowych o 1.236,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu 

wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.   

 

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” przewidziano kwotę 76.500,00 zł 

pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              

w Toruniu (kwotę wprowadzono do budżetu na podstawie promesy z dnia 25 marca 

2014 r.).  

 

Na podstawie kolejnej promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 03 marca 2014 r. wprowadzono do  

budżetu gminy kwotę 10.000,00 zł jako środki na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia 

drzew i krzewów ze ściółkowaniem korą na terenie Centrum sportowo-rehabilitacyjnego 

w Zbrachlinie”. Zapewniono udział własny w realizowanym zadaniu w wysokości 

1.100,00 zł.  

 

Ponadto dokonano kilku zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych. 

 

Zwiększono o 2.000,00 zł środki na zakup materiałów do Stacji Uzdatniania Wody  

w Starym Zbrachlinie oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, zmniejszając 

kwoty ujęte na zakup materiałów do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce oraz 

utrzymania kanalizacji.  

 

Zwiększono o 600,00 zł środki przewidziane na opłacenie kosztów ubezpieczenia sprzętu 

służącego do utrzymania dróg gminnych, o 550,00 zł kwoty na ubezpieczenie obiektów 

komunalnych, o 850,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków i gminnej kanalizacji oraz o 90,00 zł kwoty zaplanowane na 

ubezpieczenie obiektów sportowych w Zbrachlinie.  

 

Zwiększono o 700,00 zł środki na opłacenie kosztów wynajmu lokalu socjalnego od 

Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka.  

 

Na pokrycie kosztów zakupu materiałów związanych z porządkowaniem archiwum 

prowadzonego przez gminę przeznaczono kwotę 2.585,00 zł.   

 

 

Zrealizowano wniosek Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Plebance                     

zwiększając o 1.000,00 zł środki na zakup materiałów do remontu remizy. Ponadto 

dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 3.755,00 zł ( powoli to na wypłatę 

ekwiwalentu za udział w szkoleniach organizowanych przez gminę i PSP oraz na 

opłacenie kosztów prac remontowych).  

 

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 19 maja 

2014 r. o zwiększenie budżetu placówki o 800,00 zł z na pokrycie kosztów naprawy pieca 

centralnego ogrzewania.  



str. 18 

 

Kolejny wniosek dotyczył zmian w zakresie planów finansowych Zespołu Szkół  

w Brudnowie oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Na pokrycie wyższych kwot  

z tytułu ubezpieczenia majątku dokonano przemieszczenia środków pomiędzy 

poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.040,00 zł (Niszczewy 

510,00 zł oraz Brudnowo 530,00 zł). Zwiększono natomiast o 2.400,00 zł środki dla Szkoły 

Podstawowej w Brudnowie na pokrycie kosztów wymiany drzwi w ramach 

zaplanowanego remontu korytarza szkolnego. Dokonano również zmiany przeznaczenia 

środków ujętych w planie finansowym. Likwidując pozycję dot. wykonania osłon na 

grzejniki w sali gimnastycznej kwotę 1.400,00 zł przeznaczono na powiększenie puli 

środków koniecznych do wymiany stolarki drzwiowej.  

 

W efekcie poczynionych zmian nie uległ zmianie planowany wynik budżetu. 

 

Zrealizowano wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie 

uaktualniając zarówno planowane dochody jak i wydatki realizowane z wydzielonych 

rachunków jednostek oświatowych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Pani Skarbnik i otworzył dyskusje.  

 

Następnie, jako przewodniczący komisji budżetu J.Różański – przedstawił opinię komisji 

z posiedzenia w dniu 29 maja br. Komisja po przeanalizowaniu zmian, o które wnosi 

wójt po stronie dochodów i wydatków budżetowych, proponuje przyjąć przedstawione 

zmiany. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję, przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie nad przedstawionym 

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

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi on załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/221/14 

zmieniającą uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

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

 

Ad.7 

Wiceprzewodniczący Rady – zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył następny 

punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. Radni otrzymali projekt statutu w przesłanych materiałach na 

sesję, jak i również w dniu dzisiejszym II projekt uchwały przed obradami do wglądu. 

 

 

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, i poprosił wnioskodawcę o zabranie 

głosu i przedstawienie informacji na temat zmian, jakie wystąpiły między I i II wersją  

w projektach, jakie otrzymali radni. 
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Wójt – poinformował, że generalnie treść I projektu się nie zmieniła znacząco, zmieniony 

został tylko zapis techniczny w § 3 uchwały, gdzie wykreślony został zapis dotyczący 

publikacji w Dzienniku Urzędowym, i druga zmiana nastąpiła w załączniku do uchwały 

w § 2 zmienił się zapis, na jakiej podstawie został utworzony ośrodek GOPS,  

w I projekcie było, że poprzez Zarządzenie, a w II projekcie jest zapis, iż został 

utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy.   

Dlatego też wnosi do Wysokiej Rady o jej przyjęcie. 

 

Następnie wiceprzewodniczący rady z uwagi na brak uwag, zamknął dyskusję  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu – stanowi on załącznik Nr 7 do protokołu.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVII/222/14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu.  

 

Obrady opuścili, radny W.Góralski i W.Marut.  

 

Ad.8 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu, obrd tj. podjęcie uchwały 

w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu administracji 

rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą 

Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych. Następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on 

załącznik nr 9 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 – otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję i zarządził głosowanie 

nad przedstawionym projektem uchwały.  

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych– jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/223/14  

w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko – 

Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych– stanowi ona załącznik Nr 10 do 

protokołu.  

Na wniosek radnych Wiceprzewodniczący Rady zarządził 15 min przerwę (godz. 1140) 

Ad.9 

Wiceprzewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady (godz. 1200) i w dalszej części 

obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej – stanowi on zał. Nr 11 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.  

 

Na obrady po przerwie nie powrócił radny R.Zwierzchowski. 

 

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.  

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosów „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

podjęła uchwałę Nr XXXVII/224/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej – stanowi ona zał. Nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad.10 

Na obrady przybył radny R.Zwierzchowski. 

 

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

wyrażenia/nie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości 

gruntowej. W materiałach radni otrzymali 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.  

W materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 

Stwierdził, że jest to ważna uchwała i radni na pewno zauważyli, że projekt uchwały ma 

alternatywne rozwiązanie. Rada Gminy wyraża lub nie wyraża zgody, w związku z tym 

prosi o przedstawienie propozycji do projektu uchwały. 

Uchwała musi przybrać konkretny i zrozumiały kształt, w związku z tym, że jest tutaj 

alternatywne rozwiązanie w związku z tym radni musza zgłosić propozycję.  

Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

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

decyzję nad rozwiązaniem najdalej idącym. 

 

Dlatego też przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej – stanowi on 

zał. Nr 13 do protokołu.  

 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – głosów „za” nie było, 10 głosami „przeciw”  

i 2 głosami „wstrzymującymi” nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej. 
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Następnie w związku z powyższym wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie  

w dzierżawę nieruchomości gruntowej – stanowi on zał. Nr 14 do protokołu.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi” 

podjęła uchwałę Nr XXXVII/225/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 

oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej – stanowi ona zał. Nr 15 do protokołu. 

 

Ad.11 

Radny, P.Kosik opuścił obrady. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/200/13  

z dnia 27.12.2013 r, z późn. zm. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii społecznej na 2014 rok. Radni 

przed obradami otrzymali projekt uchwały do wglądu, przedstawił projekt uchwały  

i otworzył dyskusję. 

 

W związku z brakiem dyskusji, przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie 

zmieniającej uchwałę Nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r, z późn. zm. w sprawie zmiany 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii 

społecznej na 2014 rok – stanowi ona zał. Nr 16 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/226/14 

zmieniającą uchwałę Nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r, z późn. zm. w sprawie 

zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i patologii społecznej na 2014 rok – stanowi ona zał. Nr 17 do protokołu. 

 

Ad.12 

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

o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok, stwierdził, że tych sprawozdań w dalszej części porządku 

obrad jest kilka, radni otrzymali je w przesłanych materiałach na sesję, dlatego tez 

zaproponował, aby nie odczytywać tych sprawozdań. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są obecni, i jeśli będą chcieli zabrać 

głos, to będą mieli taką możliwość, natomiast proponuje przyjąć formułę zapytań, jeżeli 

takie będą. 

Otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji stwierdził, że Rada Gminy przyjęła 

informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok – stanowi ona zał. Nr 18 do protokołu. 

 

Ad.13 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r. w materiałach 

radni otrzymali to sprawozdanie.  
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Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny, M.Grzegórski – zwrócił się z zapytaniem, jeżeli chodzi o pomoc podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego, to muszą być podmioty z terenu gminy 

Waganiec, czy z poza terenu również? 

 

Wójt – poinformował, że z poza terenu również, jedynym kryterium jest w zasadach 

współpracy z organizacjami, to, co było uzupełniane np. nie było akapitu mówiącego  

o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych, to jest dokładane, natomiast to 

generalnie wszystkie podmioty mogą być zakwalifikowane. Jednym warunek jest taki, że 

oferują prowadzenie spraw, które gmina chce zlecić z zakresu zadań własnych, nie mogą 

sami podpowiadać tematów, tylko to, co gmina jest zobowiązana z mocy ustawy, jako 

zadanie własne prowadzić. I niekoniecznie na terenie gminy, tylko na rzecz, gminy 

i te zadania, które gmina zamierza realizować. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego sprawozdania.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” 

przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2013 r. – stanowi ono załącznik Nr 19 do protokołu. 

 

Ad.14 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do następnego punkt porządku obrad tj. 

przyjęcie sprawozdania z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2013 r.  

Poinformował, że na sali jest obecna Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - 

Ewelinę Oźmina, jeżeli są pytania, to otwiera dyskusję.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego sprawozdania.  

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2013 r. – stanowi ono zał. Nr 20 do 

protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Pani Kierownik za udział w sesji.  

Ad.15 

Wiceprzewodniczący Rady – kontynuując porządek obrad otworzył punkt dotyczący 

przyjęcie sprawozdania z pracy Zespołu Obsługi Szkół za 2013 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – powitał Kierownika ZOS Panią Marię Bińkowską  

i otworzył dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Zespołu Obsługi 

Szkół w Wagańcu za 2013 rok. 
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Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu za 2013 rok. – stanowi ono zał. Nr 21 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Pani Kierownik ZOS za udział w sesji. 

 

Ad.16 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył punkt dotyczący przyjęcia sprawozdania z pracy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2013 r.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – powitał Kierownika GOPS Panią Małgorzatę Szatkowską  

i otworzył dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z pracy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2013 rok. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu za 2013 rok.– stanowi ono zał. Nr 22 

do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Pani Kierownik GOPS za udział w sesji.  

 

Radny W.Góralski – opuścił obrady. 

Ad.17 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzyła punkt dotyczący przyjęcie sprawozdania  

z pracy Rady Gminy Waganiec za 2013 r. Radni otrzymali to sprawozdanie, dlatego też 

otworzył dyskusję.  

 

SSpprraawwoozzddaanniiee  zz  pprraaccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  VVII  kkaaddeennccjjii  zzaa  22001133  rrookk..  

Rada Gminy w Wagańcu została wybrana na VI kadencję w składzie 15 radnych  

w dniu 2 listopada 2010 roku. 

Skład Rady Gminy Waganiec: 

1. Bróżek Jan 

2. Michał Dyko 

3. Grzegórski Marcin 

4. Góralski Wiesław 

5. Kołowrocki Mieczysław 

6. Kosik Piotr 

7. Malinowska Henryka 

8. Marut Wojciech 

9. Nowak Jerzy 

10. Pietrus Ewa 

11. Różański Jarosław 

12. Skowroński Marcin 

13. Stefański Wacław 

14. Szczesna Katarzyna 

15. Zwierzchowski Radosław 
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Przewodniczący Rady Gminy – Michał Dyko (wybrany uchwałą Nr I/2/10 Rady Gminy 

Waganiec). 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański (wybrany uchwałą Nr I/4/10 

Rady Gminy Waganiec). 

Na pierwszej Sesji RG w dniu 2 grudnia 2006 r.  po złożeniu ślubowania  radni 

dokonali obsady personalnej, zgłaszając chęć pracy w utworzonych przez siebie 

Komisjach RG: Komisję Rewizyjną; Komisję Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego; Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki 

Społecznej oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

W 2013 roku Rada Gminy pracowała i wykonywała zadania zapisane w ustawie  

z dnia 8 marca 1990 r. ze zm. o samorządzie gminnym i inne zadania wynikające  

z przyjętego na 2013 rok planu pracy Rady Gminy VI kadencji. 

Należy podkreślić, że prawie wszystkie tematy, które zostały przyjęte w planie pracy 

Rady zostały zrealizowane. 

W okresie sprawozdawczym obradowała na 11 posiedzeniach, w tym na 3 sesjach 

nadzwyczajnych i jednej uroczystej z okazji z obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości oraz ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec z udziałem 

radnych i sołtysów V i VI kadencji Rady Gminy Waganiec, przewodniczących rady 

gminy wszystkich kadencji oraz gości zaproszonych z powiatu i gmin ościennych. 

Każda sesja, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym poprzedzona była informacją  

o jej terminie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach na 

terenie gminy oraz na stronie gminy www.waganiec.pl 

Frekwencja radnych zarówno na sesjach i posiedzeniach komisji stałych Rady była 

niemalże 100 %. Materiały na każdą sesję dostarczane były w terminie ustawowym.  

Przedkładane były również w ciągu roku sprawozdania za 2012 rok: Wójta  

z wykonania budżetu gminy, z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 

Biblioteki Publicznej, Zespołu Obsługi Szkół oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

W celach sprawozdawczych zapraszani byli przedstawiciele: Komendy 

Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj., Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie 

Kuj., Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim i Zarządu Gminnego OSP Waganiec, Izb 

Rolniczych, Klubu Sportowego Sadownik „Waganiec” oraz Zespołów Szkół i Szkoły 

Podstawowej z terenu gminy. 

Na obrady zapraszani byli i w nich uczestniczyli: Radni Powiatu 

Aleksandrowskiego z terenu gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy, sołtysi z terenu 

gminy oraz inni goście i mieszkańcy gminy, gdy wymagała tego tematyka pracy Rady. 

Realizując zadania powierzone Radzie w okresie tym podjętych zostało 58 uchwał, 

które były realizowane przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w 2013 roku. 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 r. 

- w dniu 14 luty 2013 r. : 

21. Nr XXV/144/13 zmieniającej uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2013.  

22. Nr XXV/145/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017. 

23. Nr XXV/146/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Waganiec na 2013 rok. 

http://www.waganiec.pl/
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24. Nr XXV/147/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Waganiec na 2013 rok. 

25. Nr XXV/148/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 

rok 2013. 

26. Nr XXV/149/13 o przyjęciu informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2012 rok. 

27. Nr XXV/150/13 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec. 

 

- w dniu 6 marca 2013 r. : 

28. Nr XXVI/151/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Waganiec.  

- w dniu 27 marca 2013 r. : 

29. Nr XXVII/152/13 zmieniająca uchwałę nr XXIV/139/12 z dnia 27.12.2012 r.  

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2013 rok oraz w sprawie ustalenia zasad 

wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej.  

30. Nr XXVII/153/13 zmieniająca uchwałę nr XXIV/140/12 z dnia 27.12.2011r.  

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 

rok.  

31. Nr XXVII/154/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013 – 2017 

32. Nr XXVII/155/13 zmieniającej uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. 

33. Nr XXVII/156/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

Gminy Waganiec na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

- w dniu 22 kwietnia 2013 r. : 

34. Nr XXVIII/157/13 zmieniającej uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. 

35. Nr XXVIII/158/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 

36. Nr XXVIII/159/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

37. Nr XXVIII/160/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  



str. 26 

 

38. Nr XXVIII/161/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych.  

39. Nr XXVIII/162/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych.  

40. Nr XXVIII/163/13 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Waganiec  

w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa 

Kujaw i Pomorza". 

41. Nr XXVIII/164/13 w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Kujawsko- 

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. 

- w dniu 24 czerwca 2013 r. : 

42. Nr XXIX/165/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013 – 2017. 

43. Nr XXIX/166/13 zmieniającej uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. 

44. Nr XXIX/167/13 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Plebanka 

Gmina Waganiec. 

45. Nr XXIX/168/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.  

46. Nr XXIX/169/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 

2012 r.  

47. Nr XXIX/170/13 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 

48. Nr XXIX/171/13 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Waganiec. 

- w dniu 30 września 2013 r.: 

49. Nr XXXI/175/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 

50. Nr XXXI/176/13 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. 

51. Nr XXXI/177/13 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi 

świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Waganiec. 

52. Nr XXXI/178/13 uchylająca uchwałę w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Waganiec na rok 2013. 

53. Nr XXXI/179/13 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2013”  

54. Nr XXXI/180/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych 
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55. Nr XXXI/181/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

56. Nr XXXI/182/13 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Waganiec 

57. Nr XXXI/183/13 w spawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec. 

58. Nr XXXI/184/13 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” 

59. Nr XXXI/185/13 w sprawie zawarcia umowy o przyjaźni i współpracy między 

gminami Łunino w Federacji Rosyjskiej i Waganiec Rzeczypospolitej Polskiej. 

60. Nr XXXI/186/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017.  

61. Nr XXXI/187/13 zmieniającej uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. 

62. Nr XXXI/188/13 w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł 

dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych.  

 

- w dniu 27 listopada 2013 r.: 

63. Nr XXXIII/190/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017.  

64. Nr XXXIII/191/13 zmieniającej uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2013.  

65. Nr XXXIII/192/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 

podatku rolnego w 2014 r.  

66. Nr XXXIII/193/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 

2014 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

67. Nr XXXIII/194/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok.  

68. Nr XXXIII/195/13 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec.  

69. Nr XXXIII/196/13 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

70. Nr XXXIII/197/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

czas nieokreślony. 

71. Nr XXXIII/198/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

czas nieokreślony. 

72. Nr XXXIII/199/13 w sprawie wspólnej realizacji zadania o nazwie – Kujawsko – 

Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

- w dniu 27 grudnia 2013 r.: 

73. Nr XXXV/200/13 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.  

74. Nr XXXV/201/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2014 rok. 

75. Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2014. 
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76. Nr XXXV/203/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2013-2017.  

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

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

umowy. 

78. Nr XXXV/205/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy 

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

zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości 

Zbrachlin. 

Podjęte uchwały opiniowane były przez Wydział Prawny Kujawsko – Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura Włocławek, jak i Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.  

Uchwały podawane były do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz 

publikowane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  

w 2013 roku, opublikowano 19 Uchwał Rady Gminy Waganiec. 

W omawianym okresie, w dniu 7 sierpnia 2013 r odbyły się wybory uzupełniające  

w sołectwie Plebanka kadencja 2011-2015, w których uczestniczył wójt gminy, 

przewodniczący rady gminy oraz radny z tego terenu. 

Sołtysi, jako gospodarze naszych wsi, na bieżąco przekazywali uwagi i sugestie 

dotyczące poszczególnych sołectw, co miało swoje odzwierciedlenie również  

w inwestycjach z pozyskanych środków z funduszy sołeckich.  

W ramach funduszu sołeckiego powstały place zabaw, siłownie zewnętrzne, 

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy placach zabaw, zakup lamp, zakup 

kruszywa na drogi, budowa chodnika, montaż barierek oraz przeprowadzone zostały 

imprezy integracyjne w sołectwach. 

Rada Gminy wspólnie z sołtysami wypracowała 51 wniosków, z których większość 

zostało zrealizowanych, a pozostałe wnioski są w trakcie realizacji budżetu na 2014 rok.  

Na zgłaszane interpelacje, zapytania i wolne wnioski odpowiedzi udzielał wójt gminy. 

Realizując zgłaszane wnioski mieszkańców, radnych i sołtysów oraz wójta gminy do 

głównych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Radę w 2013 roku, należą: 

termomodernizacj; budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu ul. 

Dworcowa 3, 5, 7, 9 i 11; utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie w Zbrachlinie, 

zakup urządzeń do stołówki szkolnej, zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków, zakup urządzeń do utrzymania zieleni, budowa sieci wodociągowej, zakup 

urządzeń do utrzymania dróg gminnych. 

Zadanie inwestycyjne wieloletnie, to budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin 

należących do ZGZK w Aleksandrowie Kuj; modernizacja stacji uzdatniania wody  

w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie; 

termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie. 

Zadania powyższe były realizowane ze środków własnych, Marszałka Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego oraz dotacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej.  

Natomiast pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia realizowane będą w kolejnych latach  

z wykorzystaniem środków pochodzących zarówno z Samorządu Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z wykorzystaniem środków zewnętrznych 

pozyskiwanych z innych źródeł. 
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         Rada Gminy podczas omawiania projektu budżetu na 2013 rok pracowała  

w swoich składach i na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy, radni zgłaszali wnioski 

wyborców i swoje propozycje, oczywiście wszystkie nie znalazły swojego 

odzwierciedlenia w tym budżecie. 

Wnioski dotyczyły zarówno spraw bieżących, wymagających czasem rozwiązania 

pojedynczych spraw danej miejscowości i jej mieszkańców, jak też spraw problemowych, 

które były później przedmiotem obrad Rady, a ich rozwiązanie uwzględnione zostało  

w budżecie gminy lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 

          Aby zapoznać się z pracą Urzędu Gminy na sesjach przyjmowane były informacje  

z pracy Wójta Gminy w okresach międzysesyjnych. 

W każdy wtorek Przewodniczący Rady Gminy przyjmował mieszkańców gminy 

podczas pełnionych dyżurów, jak i w inne dni będąc w Urzędzie. 

Do Rady wpływały skargi i pisma, które przekazywane były według kompetencji do 

Rady Gminy, do właściwych komisji merytorycznych Rady celem wnikliwego 

rozpatrzenia i wypracowania właściwego stanowiska, albo bezpośrednio do wójta. 

Niestety, nie wszystkie indywidualne sprawy udało się załatwić zgodnie z życzeniami 

petentów. Czasami uniemożliwiały to przepisy prawne lub względy ogólnospołeczne. 

Jednakże zgodnie z KPA, każda korespondencja została rozpatrzona w terminie. 

Przewodniczący rady gminy wspólnie z wójtem gminy brał również udział w wielu 

spotkaniach reprezentując gminę Waganiec jak i w spotkaniach dotyczących spraw 

związanych z funkcjonowaniem gminy.  

Sprawozdanie w uproszczonym zarysie przedstawia pracę Rady Gminy Waganiec  

VI kadencji za 2013 r. jednak radni podejmując decyzje, które nie zawsze były 

jednogłośne, mieli na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców, a o całości pracy świadczą 

podjęte uchwały i wnioski w 2013 roku. 

Protokoły z obrad sesji, uchwały Rady Gminy oraz wnioski radnych i komisji Stałych 

Rady Gminy dostępne są na stronie www.bip.ugwaganiec.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – zarządził głosowanie na przyjęciem sprawozdanie z pracy 

Rady Gminy Waganiec za 2013 r. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Rady Gminy Waganiec za 2013 r.  

 

Ad.18 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do następnego punktu porządku obrad przyjęcie 

sprawozdań Komisji Stałych Rady Gminy Waganiec za 2013 r. 

Poinformował, że proponuje, aby każde sprawozdanie komisji zostało przegłosowane 

oddzielnie, jeśli przewodniczący komisji chcą zabrać głos, to udziela głosu. 

 

Brak dyskusji z sali. 

Na obrady powrócił radny W.Góralski. 

Wiceprzewodniczący Rady – w pierwszej kolejności przeszedł do sprawozdania z pracy 

Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. 

 

 

http://www.bip.ugwaganiec.pl/
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Sprawozdanie. 

Komisja Rewizyjna kadencji 2010/2014 została powołana uchwałą Rady Gminy 

Waganiec Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/6/10 z dnia  

2 grudnia 2010 r. w spawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI 

kadencji, w składzie: Zwierzchowski Radosław – przewodniczący komisji, Malinowska 

Henryka – zastępca przewodniczącego komisji, Bróżek Jan – członek komisji, Marut 

Wojciech – członek komisji.  

W 2013 r. komisja pracowała w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/146/13 

Rady Gminy Waganiec z dnia 14 lutego 2013 roku planem pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Waganiec na 2013 rok. 

W okresie sprawozdawczym komisja realizując swoje zadania statutowe odbyła  

9 protokołowanych posiedzeń, którym przewodniczył Przewodniczący Komisji – 

Radosław Zwierzchowski. 

Komisja pracowała nad przyjęciem planu pracy komisji na 2013 rok oraz 

przygotowaniem sprawozdania z pracy komisji za 2012 r.  

Analizowano także sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2012 r., 

które komisja jednogłośnie przyjęła. Została podjęta Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Waganiec w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Waganiec za 2012 rok. 

Przygotowano również Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy 

Waganiec za 2012 rok. 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy i przyjęła wykonanie budżetu gminy za I półrocze 

2013 r. 

Komisja miała również posiedzenia wyjazdowe, gdzie: dokonała kontroli stanu dróg na 

terenie gminy oraz w celu przeglądu stanu mienia komunalnego Gminy wizytacji 

dokonano na Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce, Stacji Uzdatniania Wody w Starym 

Zbrachlinie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Niszczewach.  

Dokonano również oceny skuteczności Urzędu Gminy i podległych mu jednostek  

w pozyskiwaniu funduszy, z zewnątrz oraz kontrola rozdziału środków budżetowych 

na działalność organizacji, stowarzyszeń pożytku publicznego. 

Pod koniec roku sprawozdawczego Komisja Rewizyjna analizowała stawki i opłaty 

podatkowe na 2014 r., projekt budżetu gminy Waganiec na 2014 r., który był również 

analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy. 

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli również Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy, pracownicy urzędu jak wymagała tego tematyka 

posiedzeń. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępne są na stronie www.ugwaganiec.pl  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Większość zaplanowanych zagadnień została zrealizowana w 2013 r. Komisja Rewizyjna 

wnosi o przyjęcie przedłożonego sprawozdania. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2013 r. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2013 r.  

http://www.ugwaganiec.pl/
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Wiceprzewodniczący Rady – poinformował, że kolejne sprawozdanie jest z pracy 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego  

za 2013 rok. 

 

Sprawozdanie. 

 Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

została powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/7/10 z dnia  

2 grudnia 2010 r., w składzie: Piotr Kosik, Jerzy Nowak, Jarosław Różański i Marcin 

Skowroński.   

 W roku 2013 Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego odbyła 14 protokołowanych posiedzeń (w tym jedno wspólne posiedzenia  

z pozostałymi Komisjami Rady), na których zajmowała się następującymi sprawami: 

- opracowaniem planu pracy Komisji na 2013 rok, 

- opiniowaniem projektów uchwał, 

- opiniowaniem zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 

- analizą wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2017, 

- oceną ładu i porządku na terenie gminy (spotkanie z komendantem KM Policji  

z Ciechocinka  oraz dzielnicowymi),                        

- analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r., 

- zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi od 1 lipca 2013 r., 

- analizą sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, 

- opiniowaniem stawek podatkowych oraz innych opłat na 2014 rok, 

- analizą projektu budżetu na 2014 rok, 

 Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu dostępne są na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Waganiec w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ugwaganiec.pl. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – z uwagi na brak dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie 

sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego za 2013 r. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego za 

2013 r.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska za 2013 rok. 

 

Sprawozdanie. 

W roku 2013, komisja zajmowała się:  

- przygotowaniem planu pracy na 2013 r., 

- stanem oraz oceną remontu dróg gminnych, 

- oceną terenu gminy pod względem ładu i porządku, 

- analizą budżetu gminy, 

- pomocą w organizacji dożynek gminnych, 

- opiniowaniem stawek podatkowych oraz innych opłat,  

- oceną projektu budżetu gminy, 

http://www.bip.ugwaganiec.pl/
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- pracą oczyszczalni ścieków i ujęcia wody. 

Po analizie pracy komisji, wszyscy członkowie komisji stwierdzili, iż plan pracy komisji  

w 2013 r. został wykonany w 100%, w sposób zadawalający i niebudzący żadnych 

zastrzeżeń.   

 

Wiceprzewodniczący Rady – z uwagi na brak dyskusji zarządził głosowanie nad 

przyjęciem sprawozdania komisji. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2013 r.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że ostatnim sprawozdaniem jest, sprawozdanie 

z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej za rok 2013. 

 

Sprawozdanie. 

 Komisja Oświaty w 2013 roku pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy 

komisji na 2013 r. W omawianym okresie komisja odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, 

trzy posiedzenia były wyjazdowe, była to wizyta w szkołach na terenie gminy Waganiec 

(świetlice) oraz Kościółek w Przypuście. Odbyło się również jedno posiedzenie stałych 

komisji Rady Gminy, praca nad analizą projektu budżetu gminy Waganiec na 2014 rok. 

Plan pracy komisji został zrealizowany w 80%, gdyż nie zrealizowano dwóch punktów, 

które przeniesione zostały na 2014 rok. 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy, 

Wójt Gminy, z-ca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik ZOS w Wagańcu, Kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, Kierownik GOPS w Wagańcu, Klubu 

„Mimoza” oraz pielęgniarka szkolna i dyrektorzy szkół. 

 

Dyskusji brak. 

Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej za 2013 r. 

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej za 2013 r.  

 

Ad.19 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył następny punkt zapytania i interpelacje radnych, 

udzielając głosu wszystkim obecnym na sali.  

 

Radny, J.Nowak – zwrócił się do wójta, że 4 lata czeka na pomalowanie pasów „przejścia 

dla pieszych” przy PalntiCo. Był wniosek zgłoszony do realizacji przyjęty i miał być 

zrealizowany, kadencja się kończy i nie zostało to zrealizowane.  

Następna sprawa, to, że złożył wniosek do Starostwa Powiatowego i Wójta Gminy  

o likwidację znaku „stop” ul.Dworcowa - jakie są poczynania w tym kierunku? 

 

Wiceprzewodniczący Rady – zaproponował, aby po zapytaniach wójt na bieżąco 

udzielał odpowiedzi. 
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Wójt – odniósł się do pasów „przejście dla pieszych”, to stwierdził, że w ramach 

pewnych rekompensat miał je pomalować Zarząd Dróg Powiatowych przy okazji 

malowania tej wysepki, rozjazdu. Niestety tego nie wykonali, nie ma logicznej 

odpowiedzi, dlaczego tak się nie stało. 

Wstępną informację złożył w Zarządzie Dróg Powiatowych i umówił się, że pod koniec 

czerwca będzie rozmowa na ten temat i to jest w toku. 

 

Poinformował również, że ma pozytywną informację, że ten wniosek złożony przez 

radnych w sprawie sygnalizacji przejścia dla pieszych w Zbrachlinie, jest pozytywnie 

zaopiniowany, natomiast jeszcze nie wszedł do realizacji przez Zarząd Dróg 

Powiatowych, ale również już na ten temat rozmawiał.  

 

Radny J.Nowak – stwierdził, że wnioskował o ten znak „stop”, jednak podpowiedział 

mu jeden z radnych, że i tak obowiązuje zasada „prawej ręki”, to i tak nic nie zmieni. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, czy ta droga asfaltowa gminna, od 

Stannowa do Zakrzewa(przy masarni Pana Kotrycha), była remontowana? 

 

Wójt – poinformował, że nie była wprowadzona do remontu przez gminę, dlatego, że na 

tą drogę jest zawarta umowa z Konsorcjum autostrady i to oni będą naprawiać. 

 

Radny R.Zwierzchowski – stwierdził, że z jednej strony zostało naprawione, ale  

z drugiej strony są dziury. 

 

Wójt – z tego wynika, że prace trwają gdyż nie zgłoszono, że zostały skończone. 

 

Radny, M.Grzegórski – zapytał o drogę w Koloni Święte, była naprawa tej drogi, jednak 

to chyba nie zostało skończone? 

 

Wójt – poinformował, że otrzymał pismo od wykonawcy, który stawia tam pewne 

warunki, jednak pismo otrzymał w dniu wczorajszym, dlatego też potrzebuje czasu, aby 

to sprawdzić i przeanalizować.  

W skrócie może przekazać, że wykonawca się nie wymiguje od naprawy gwarancyjnej, 

ale stawia pewne uwarunkowania, po sesji zaprasza radnego, to zapozna się z tym 

pismem, dotyczy to też sołtysa Kulińskiego i drogi w Bertowie odnośnie napraw 

pogwarancyjnych. 

 

Radny, M.Kołowrocki – zwrócił się do wójta o przekazanie informacji, dlaczego nie ma 

oznakowania na Brudnowie, informacji o zjazd na wiadukt. Tłumaczy tą sprawę 

mieszkańcom, jednak prosi, aby wszyscy się o tym dowiedzieli. 

 

Wójt – poinformował, że zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to wjazd z A-1 na ten 

wiadukt od strony A-1 nie jest skrzyżowaniem, dlatego nie może być oznakowany. To 

jest cały dylemat, o który od kilku miesięcy walczy, aby droga była utwardzona.  

W tym systemie jest droga nieutwardzona, dlatego też nie będzie żadnych oznakowań.  

O to razem z radnym walczy, chociażby utwardzić te 20 m wjazdu, jeżeli nie uda się 

utwardzić całości, aby wtedy uznać, że jest to droga utwardzona.  
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Radny, M.Kołowrocki – złożył wniosek o postawienie oznakowania Brudnowo 1, 2, 3  

w kierunku państwa Walczak, Liszkowskich. Tam w związku z tym wiaduktem nawet 

karetka pogotowia ma problemy, aby znaleźć adresata. 

 

Radny W.Stefański – zgłaszał naprawę drogi od Bertowa w kierunku Włoszycy, są duże 

wyrwy, ubytki na tej drodze, i kiedy to będzie zrobione? I częściowo naprawa drogi we 

Włoszycy. 

 

Wójt – poinformował, że pamięta o tej drodze i będzie to zrobione, gdyż w tej chwili 

pracownicy wykonują inne prace, prosi o cierpliwość, jechał tą drogą i nie można 

powiedzieć, że jest tak bardzo źle, ale wymaga naprawy. 

Poinformował, że po 10 czerwca br. chciałby się spotkać z sołtysami, którzy mają 

zaplanowane naprawy dróg w ramach funduszu sołeckiego, i tu też wypracują sobie to 

wykonanie. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – poinformował, że składał wniosek, aby przy posesji Pana 

Olenderskiego postawić znak „stop”, że skrzyżowaniem równorzędnym, czy jest coś  

w tej sprawie robione? Tam jest znak ograniczenia 40 km, ale nie jest przestrzegany i jest 

bardzo niebezpiecznie z wyjazdem, sam miał kilka zdarzeń. 

 

Wójt – zmiana znaku „stop” nic nie zmieni, gdyż jest zasada prawej ręki. 

 

Radny, R.Zwierzchowski – stwierdził, że chodzi o to, aby od szkoły było  

z pierwszeństwem, i tak to widzi, a Pan wójt odwrotnie zrozumiał. A jeżeli z tego nic nie 

wyjdzie, to próg zwalniający od strony Łowiczka, czy też zgłosić policji o radar. 

 

Radny, M.Kołowrocki – czy Pan wójt planuje dużą równiarką na drogi? Jeżeli tak to 

wnosi o nią od wiaduktu w stronę Sierzchowa do torów kolejowych. 

 

Wójt – poinformował, że planuje, ale w pierwszej kolejności powinny być ubytki 

uzupełniane. 

 

Sołtys sołectwa N.Zbrachlin, H.Szudzik – stwierdził, że składała petycję w sprawie 

przedłużenia ścieżki, zakrycie tego rowu, jak to się przedstawia? 

Następnie zapytała o tablicę informacyjną na osiedlu w N.Zbrachlinie, kiedy ją otrzyma? 

Zgłaszała razem z Panem Dybowskim remont drogi, w Kaźmierzynie zostało zrobione,  

a jej wniosek nie został zrealizowany, chodziło o dziury w drodze, które przy posesji 

Pana Milaka, chodzi o uzupełnienie kamieniem, albo gruzem. 

Zwróciła się z zapytaniem, dlaczego tak jest, że u jednego się robi, a u drugiego nic,  

w Kaźmierzynie do Państwa Szczesnych jest świeżo zrobiona droga. 

 

Z-ca wójta, E.Musiał – poinformował, że droga ta jest zrobiona przez mieszkańców, oni 

sami zakupili kamień. 

 

Wójt - jeżeli chodzi o przedłużenie ścieżki, jest to kwestia przyszłego roku budżetowego, 

i ta ścieżka, jeśli dobrze pójdzie, będzie zrobione przy pomocy środków unijnych. 
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Powstają odmienne sytuacje z wydatkowaniem części środków, mianowicie powstają 

tzw. ZIT-y (Zintegrowane Obszary Rozwoju). W tej chwili jednym z pomysłów jest, aby 

część tych środków z tego powiatowego ZIT-u wykorzystać na dokończenie spięcia tych 

ścieżek, które powstały. I tak w przypadku gminy Waganiec: Zbrachlin, Bertowo do 

Nieszawy, i drugi element, który potencjalnie może być zrealizowany, już w tym roku, 

przedłuży ścieżkę, może nie w takim wymiarze jak było wnioskowane plus przykrycie 

tego rowu. Jest złożony wniosek o dofinansowanie, nie został on jeszcze rozpatrzony, to 

istnieje szansa, aby zrealizować plac przed boiskiem plus przykrycie tego rowu i 

automatycznie powstaje ciąg rowerowy. 

 

Sołtys H.Szudzik – stwierdził, że chodzi jej o przykrycie tego rowu 53 m, przy posesji 

Pana Biernackiego. Wszyscy walczą o oświatę, są wnioski o sygnalizację, a jak tu dzieci 

pomiędzy samochodami ten kawałek musza przechodzić na zajęcia w-f. Ten parking nie 

jest taki zły i dzieci tam mają ciąg do ścieżki rowerowej, bo jeżdżą do Plebanki również tą 

ścieżką. Stwierdziła, że są to nie duże pieniądze na te tylko 53 m chodnika, zwróciła się 

do radnych, aby je wygospodarować. 

 

Wójt – poinformował, że nie ma pieniędzy i Pani sołtys doskonale o tym wie, i trzeba to 

robić z głową, gdyż nie jest to prywatny teren, ale powiatowy, potrzebna jest 

dokumentacja. 

To jest inwestycja, i tu konieczne są dodatkowe środki na inne rzeczy nie tylko na kostkę. 

 

Pani Szudzik – stwierdziła, że chodnik na osiedlu został zrobiony, jest on za wąski,  

i bardziej potrzebny byłby właśnie ten, o który wnioskowała. 

 

Radny, J.Noawk – poinformował, że taki wniosek złożył razem z radnym Kosikiem do 

Zarządu Powiatu, i Pani starosta na spotkaniu poinformowała, że ten wniosek został 

odrzucony przez Zarząd Powiatu. Był to wniosek imienny i pisemny, i nie Pani sołtys 

składała, tylko inicjatywa była ich. 

 

Wójt – poinformował, że projekt jest tu potrzebny, pozwolenie na budowę i wówczas 

dopiero materiał. I za 8 tys. zł, by tego nie zrobił, chodnik na osiedlu, nie jest ścieżką, i na 

te kilka posesji nie jest potrzebny 4 m chodnik, a teren ten jest dość wąski i szerszy i tak 

by się nie zmieścił. I to było żądanie mieszkańców, a nie wójta, środki poszły w części  

z funduszu sołeckiego. 

 

Radny, P.Kosik – stwierdził, że wydaje mu się, że tu nie chodzi o to, że on składał ten 

wniosek, czy ktoś inny. Chodzi generalnie o problem, wie, że wójt ma ograniczony 

budżet, ale takie sygnały zrobienia drogi przy posesji Pana Milaka, mieszkańcy mieli się 

złożyć. Droga, o której mówi Pan Kołowrocki, to ta droga nie istnieje od 2 lat, tylko od 50 

– 100 lat, nie wiadomo. Ale wiecznie jest taki problem. Tak jak Pan wójt powiedział, że to 

by musiał się ktoś z głową tym zająć tam. A jak inaczej bez głowy? 

 

Wójt – zwrócił się do radnego, aby nie przeinaczał jego słów, mówił o rowie, a nie  

o drodze. 
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Radny, P.Kosik – nawiązał do dróg, tak samo problem rowu przy posesji Pana 

Biernackiego, to nie jest problem jednego roku, od 2-3 szkoła istnieje od kilkadziesiąt lat, 

a ten rów od ok.15 lat. I podejrzewa, że z chwilą, kiedy był założony obiekt sportowy  

w tym terenie, już wtedy ten problem się pojawił, nie rok czy więcej. 

Nawiązuje do tego, bo tak jak radny Nowak powiedział, złożyli ten wniosek, ale 

uważali, że ta sprawa będzie szybko załatwiona. Tak jak Pani sołtys mówi, to jest 

zaledwie 50 m, a rozwiązałoby wiele problemów, również takich problemów, które 

mogą się w przyszłości wydarzyć. Jego córka zaczęła chodzić do tej szkoły, i realnie, jako 

rodzic dostrzegło ten problem. To jest problem 50 m, którego nie można rozwiązać, od 

kilkulat. Tak samo, o czym Pan Kołowrocki mówił, czy droga koło Pana Milaka, no to 

może zrobimy „zrzutkę” i zaczniemy drogi wszyscy robić. Zwrócił się do wójta, 

stwierdzając, że nie ma do niego pretensji, gdyż jest w komisji budżetowej, i wie, że jest 

ograniczony ten budżet. Ale może etapami, może jechać do tego starosty, może razem się 

zabrać, może taką inicjatywę wspólną należy podjąć. 

Wspomniał również o drodze w Sierzchowie, o którą wnioskował i również nie została 

naprawiona przez 10 lat nie była tam równiarka. 

 

Wójt – poinformował, że ta droga w kierunku Sierzchowa, o której radny wspomniał, to 

jest droga dojazdowa do pól. Kwestia, czy ma tam wykładać większe pieniądze niż na 

drodze, koło Pana Milaka? 

Odnośnie tej równiarki, to sprawdzi to, ale uważa, że częściowo była naprawiana. 

Zwróciła się do obecnych na sali, aby sobie przypomnieć, to na tej sali w obecności tych 

samych osób, pół roku temu mówił o zagospodarowaniu tego placu przed stadionem  

i mówił również, że w ramach tych planów jest sporządzony projekt przykrycia tego 

rowu, który polega nie tylko na pieniądzach, nie tylko na projekcie, ale również 

wyrażeniu zgody i przystaniu na warunki zarządcy drogi. To nie jest tak, że jest hasło, że 

jest coś do zrobienia, wchodzi z pracami i je wykonuje. 

Przykrycie rowu, to są przynajmniej trzy kwestie, odwodnienie terenu przyległego, zlot 

tej wody w miejsce zgodnie z ochroną środowiska i sama nawierzchnia. 

 

Radny, P.Kosik – poinformował, że tu jest duży problem zagospodarowanie terenu na 

parking przed boiskiem i tu jest mały problem chodnik. I według wójta nie zajmują się 

tym małym problemem, bo złożony został wniosek na ten duży problem. W przypadku, 

gdy ten problem można byłoby wcześniej załatwić, równocześnie realizując ten problem. 

 

Wójt – stwierdził, że jest odwrotnie, że przy realizacji tego dużego problemu, można 

zrealizować ten mały problem, a nie odwrotnie. 

 

Radny, P.Kosik – stwierdził, że jedno drugiego nie wyklucza. 

 

Wójt – poinformował, że właśnie wyklucza, bo jeśli formalnie zacznie się budowę tego 

chodnika, na tym rowie przykryje się go, to musi być projekt, pozwolenie, uzgodnienia  

i środki finansowe na budowę. I tu to wyniesie naprawdę dużą kwotę.  

Przy okazji zgłoszenia budowlanego na tą dużą płaszczyznę. Łatwiej jest podpiąć pod to 

np. remont pobocza i wówczas nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę. 

 

Radny, P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, od kiedy jest boisko w Zbrachlinie? 
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Wójt – poinformował, że jest ono ok. 10 lat. 

 

Rady, P.Kosik – czyli od 2004 roku, a pierwszy program na zagospodarowanie tego 

terenu kiedy był złożony? 

 

Wójt – poinformował, że w zeszłym roku został złożony, a ponowiony teraz. 

 

Radny, P.Kosik – stwierdził, że przez 9 lat nic się w tym temacie nie robiło. Problem 

rowu się pojawił jak ulokowało się boisko i powstał tam parking przy boisku. 

 

Wójt – stwierdził, że to nie jest tak. Problem rowu się nie pojawił wtedy, problem rowu 

istniał od dawna, szkoła powstała w 1950 roku i wtedy można było mówić o tym 

problemie. W momencie, kiedy nie było stadionu, to było pole orne i przylegało do szosy 

i dzieci chodziły szosa poboczem jak do tej pory idą. 

Poinformował, że pozornie patrzeć z boku, można stwierdzić, że wszystko łatwo  

i szybko zrobić można. Tylko istnieją jeszcze pewne uwarunkowania prawne. 

 

Radny, J.Nowak – poinformował, że ten wniosek, kiedy składał do Pani starosty  

i otrzymał informację, że nie został on zrealizowany. A wiadomo, że jako radny nie może 

takich wniosków składać, ale wówczas Pani starosta go przyjęła to zgłoszenie, dlatego 

też wnosi do Pana wójta, aby telefonicznie przypomniał tą sprawę, że przy krawężniku 

przy szkole w Zbrachlinie jak była sterta błota pośniegowego tak jest i wnosi  

o wyczyszczenie studzienek ściekowych od Wagańca do Wagańca, to wszystko dotyczy 

drogi powiatowej. 

 

Wójt – poinformował, że spotkał się z Panem dyrektorem ZDP, był, jako członek komisji 

szacującej straty powstałe w wyniku samochodów jeżdżących z materiałem, z bocznicy 

kolejowej. Zapoznał się z tym, i była deklaracja ustna taka, że zostanie to poprawione. 

 

Ad.20 

Wiceprzewodniczący Rady – udzielił głosu wszystkim obecnym na sali  

i otworzył punkt dotyczący wolnych wniosków. 

 

Sołtys Włoszycy, E.Marciniak – zgłasza wycięcie krzewów z pobocza wzdłuż drogi, nie 

można na odcinku Bertowo do Włoszycy przejechać. Zgłasza również założenie tablicy 

informacyjnej poprzednia jest zniszczona, spróchniała nie nadaje się do naprawy. 

Naprawa drogi we Włoszycy są tam duże dziury w drodze i wnioskuje, aby zostały one 

zasypane. 

 

Wójt – stwierdził, że już informował, że drogi będą naprawiane, jednak we Włoszycy 

tych dużych dziur nie widział jadąc ostatnio, oczywiście są nierówności. 

Jeżeli chodzi o tablice ogłoszeniowe, to przypomina, że przy uchwalaniu budżetu, środki 

planowane na tablice zostały okrojone, ale ta kwota, która jest będzie przeznaczona na te 

tablice i prosi o odrobinę cierpliwości. 

W sprawie poboczy, to przy drogach powiatowych 2 lata temu otrzymał informację, że 

ZDP nie życzy sobie, aby ingerować w drogi, więc od tej pory nie kosi tych poboczy,  

i ZDP ma robić to sam. Wysyła pisma w tej sprawie, ale to wykaszanie jest bez poprawy. 
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Radny, J.Nowak – potwierdził wypowiedź wójta, sam dzwonił o zarośla przy stawie  

w Wagańcu, na łuku i wzdłuż nie było widoczności, była ekipa ZDP i wycięła tylko ten 

kawałek przy barierkach, a dalej już nie. 

 

Sołtys Józefowa, H.Kułakowska – poprosiła, o głos, że sołtysi mają też coś do 

powiedzenia. Zwróciła też uwagę, na to, że te krzewy nie zostały wycięte z poboczy, jest 

droga można powiedzieć szybkiego ruchu, jest niebezpiecznie, kierowcy wcale nie 

zważają na ograniczenia prędkości, jest ciężko włączyć się do ruchu.  

Zwróciła się z zapytaniem, kiedy do budżetu będzie ujęta naprawa drogi Józefowo  

w kierunku Brudnowa. Drogi są naprawiane, a ta ciągle nie! 

Dlatego składa wniosek o ujęcie w budżecie naprawy tej drogi.  

Stwierdziła, że ludzie płacą podatki i nie mogą się doczekać, aby była ona naprawiona. 

W innych miejscowościach są chodniki robione, a tu nie można 1-2 km położyć drogi 

utwardzonej – asfaltem, uważa, że znalazłyby się na to pieniądze. A jak są problemy, to 

projekt napisać i podpiąć pod inwestycję, aby to było zrobione. Pamięta te czasy, że był 

projekt na ta drogę, i miała być zrobiona, ale wówczas poszły te pieniądze na Śliwkowo, 

na drogę. 

 

Sołtys Bertowa, P.Kuliński – zgłosił wycięcie zarośli przy przejeździe kolejowym  

w kierunku Bertowa, ten przejazd nie jest widoczny. 

 

Wójt – poinformował, że to jest przejazd kolejowy i każde wejście z narzędziem jest 

niebezpieczną operacją. Osobiście dzwonił do zarządcy nieruchomości, ale efekt był taki, 

że przy głównym przejeździe częściowo wykosili, ale przy tych mniejszych przejazdach 

nie ruszyli nigdzie.  

Następnie powrócił do sprawy dróg powiatowych, stwierdził, że ostatnio jeździł dużo 

po terenie w sprawie tych napraw po budowie autostrady i już podjął decyzję, ze 

niektóre, fragmentuy skrzyżowań nawet powiatowych będą wycięte przez gminę. 

 

Sołtys Siutkowa, J.Urbański – poinformował, że rozmawiał z radnym powiatowym 

Panem M.Włochem, jak Zarząd Gminy zrzekła się tego zjazdu, skrzyżowania z jedynki, 

to teraz wyszło, że jest do likwidacji. I, że ten zjazd jest prywatny Pana Kulpy Andrzeja, 

wchodzi w skład jego pola. 

 

Wójt – stwierdził, że nie bardzo rozumie, o czym Pan sołtys mówi? 

 

Sołtys Siutkowa, J.Urbański – poinformował, że ten zjazd stał się własnością Pana 

Andrzeja Kulpy. 

 

Wójt – stwierdził, że to nie zostało podarowane, ani nie sprzedane Panu Kulpie. 

 

Sołtys Siutkowa, J.Urbański – poinformował, że nie wie jak to wyszło, ale Zarząd 

Gminy zrezygnował z tego i Zarząd Powiatu również, nie będzie wnikał, kto jak wtedy 

głosował, nikt nie został o tym powiadomiony. 

 

Wójt – zwrócił się z zapytaniem, jak Zarząd gminy miał z czegoś zrezygnować, oddać, 

sprzedać jak to nie było własnością gminy?  
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Jest to ciąg drogi krajowej, i nie potrafi na to odpowiedzieć, ale zainteresuje się tą sprawą. 

 

Sołtys Wólnego. I.Góralska – zwróciła się do wójta z prośbą o wycięcie trawy przy 

szkole na boisku w Wólnem, i uporządkowanie terenu. W dniu 8 czerwca br. odbędzie 

się tam „Dzień Dziecka” sołectwa Wólne. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem kolejnych wniosków, zamknął listę 

zgłaszanych wniosków i poprosił sekretarza obrad o ich przedstawienie.  

 

Sekretarz obrad, E.Pietrus – przedstawiła zgłoszone wnioski na XXXVII sesji Rady 

Gminy: 

1.  Postawienie znaku z oznakowaniem miejscowości Brudnowo – wniosek 

zgłoszony przez radnego M.Kołowrockiego. 

2. Wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – wniosek zgłoszony przez 

radnego J.Nowaka. 

3. Naprawa drogi w miejscowości Włoszyca – wniosek zgłoszony przez sołtysa 

sołectwa Włoszyca E.Marciniak. 

4. Naprawa drogi w miejscowości Józefowo w kierunku Brudnowa – wniosek do 

budżetu gminy na 2015 rok, zgłoszony przez Sołtysa sołectwa Józefowo 

H.Kułakowską. 

Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Rada Gminy w obecności 8 radnych jednogłośnie przyjęła zgłoszone wnioski do 

realizacji. 

 

Ad.21 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – 

zamknął obrady XXXVII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1330             
 

Protokołowała:                                                                                                 

 


