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Ad.1 

Otwarcia obrad XXXVIII 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, Komendanta 

Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim - insp. Dariusza Borowiec, 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim -                                                               

bryg. inż. Tomasza Kubika, Gminnego Komendanta OSP w Wagańcu – Marka 

Rumińskiego, Przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec: Wojciecha 

Sobczaka i Andrzeja Kulpę, Wiceprezesa ds. finansowych GKS „Sadownik – Waganiec”- 

Zbigniewa Czajkowskiego, radnego powiatowego Stanisława Murawskiego, sołtysów 

gminy Waganiec i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  

 

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy aktualnie  

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

kworum pozwalające na obradowanie i podejmowanie uchwał w sprawach objętych 

porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

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

 

Ad. 2  

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

sesji został dołączony porządek obrad wraz z projektami uchwał, sprawozdaniami oraz  

z innymi materiałami. 

Proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 

kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

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

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności działania Policji za 

2013 rok. 

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

b. dyskusja. 

7. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec  

a. wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie. 

b. dyskusja. 
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8. Informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2013 rok.   

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Aleksandrowie Kuj. i Gminnego Komendanta OSP w Wagańcu. 

b. dyskusja.  

9. Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2013 r. 

a. wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

b. dyskusja. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2013 r. 

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

11. 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec  

Nr XXXVI/217/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 - 2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec  

Nr XXXVI/219/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, 

sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec 

absolutorium za 2013 rok:  

a. wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2013 r. – dyskusja. 

b. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu 

z wykonania budżetu, 

c. przedstawienie  opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 

d. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium, 

e. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium, 

f. wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 

g. dyskusja, dotycząca realizacji budżetu w 2013 r., 

h. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.  

i. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Waganiec za 2013 r.  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

16. Interpelacje radnych i zapytania.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że radni otrzymali  

w materiałach zawiadamiających o sesji informacje, że materiały dotyczące uchwały 

budżetowej zostaną doręczone przed sesją, z uwagi na to, że jeszcze wpływały 

informacje o zmianach w budżecie, o przesunięciach środków finansowych,  

z tego względu, ta informacja wcześniej nie została dostarczona.  

Poinformował również, że w dniu wczorajszym wójt zwrócił się do niego z wnioskiem  

o zmianę porządku obrad, aby wprowadzić, jako punkt 15 „Podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu”. 

Następna zmiana do porządku obrad, o którą wnosi Pan wójt, to przesunięcie punktu 5. 

„Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym”. 

Propozycja nastąpiła z uwagi na zaproszonych gości, którzy mają też swoje obowiązki  

i ten punkt byłby przesunięty po punkcie 9, jako punkt 10 proponowanego porządku 

obrad. 

 

Zwrócił się do obecnych na sali, czy są inne propozycje zmian do porządku obrad na 

XXXVIII sesję Rady Gminy? 

 

W związku z tym, że nie ma propozycji ze strony radnych, poddał pod głosowanie 

wnioski formalne, z którymi zwrócił się Pan wójt. 

 

I propozycja zmiany: punkt 15 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu”. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła propozycję Pana wójta, 

wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. 

 

II propozycja zmiany: przesunięcie punktu 5. „Informacja Wójta z pracy w okresie 

międzysesyjnym”, jako punkt 10 proponowanego porządku obrad. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła propozycję Pana wójta, 

zmianę kolejności punktu 5 „Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym”. 

 

Radny J.Nowak – powrócił z zapytaniem do proponowanego porządku obrad punktu 7 

„Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec”  

a. wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie. 

Czy przysłał Pan Dyrektor jakąś informację, czy będzie na obradach? Z tego, co sobie 

przypomina, to już od 2 lat Pan Dyrektor nie chce się tu w tej gminie pokazać. 
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Wójt, P.Marciniak – poinformował, że nie otrzymał żadnych informacji.  

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – poinformował, że być może Pan Dyrektor 

jeszcze się pojawi, dlatego ten punkt proponuje pozostawić. 

Przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad wraz z przegłosowanymi przez 

Wysoką Radę poprawkami. 

 

Proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

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

5. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania       

     Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności działania Policji za 2013 rok 

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. 

b. dyskusja. 

6. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec  

a. wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie. 

b. dyskusja. 

7. Informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy za 2013 rok.   

a. wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Aleksandrowie Kuj. i Gminnego Komendanta OSP w Wagańcu. 

b. dyskusja.  

8. Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2013 r. 

a. wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

b. dyskusja. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2013 r. 

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

10. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

11. 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec  

Nr XXXVI/217/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 - 2020.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec  

Nr XXXVI/219/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 
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14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, 

sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec 

absolutorium za 2013 rok:  

a. wystąpienie wójta dot. realizacji budżetu w 2013 r. – dyskusja. 

b. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu  

z wykonania budżetu, 

c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, 

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium, 

d. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium, 

e. wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy, 

f. dyskusja, dotycząca realizacji budżetu w 2013 r., 

g. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.  

h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Waganiec za 2013 r.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały.  

17. Interpelacje radnych i zapytania.  

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Rada Gminy w obecności 13 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, J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne 

kandydatury na sekretarza obrad? 

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

głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnej E.Pietrus.  
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 

XXXVIII Sesji rady Gminy Waganiec, radną E.Pietrus. 

 

Ad.4 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – przedstawił następny punkt porządku obrad 

tj. przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji VI kadencji Rady Gminy.  

 

Poinformował, że protokół z sesji XXXVII odbytej w dniu 30 maja 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 XXXVII 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 XXXVII, Sesji VI kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVII, Sesji 

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

został sporządzony.  

 

Ad.5 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – zgodnie następnym punktem porządku obrad, 

powitał Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim – Pana Dariusza 

Borowiec. Poinformował, że Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz skuteczności 

działania Policji za 2013 rok, radni otrzymali w przesłanych materiałach – stanowi ono 

załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Komendant D.Borowiec – poinformował, że w krótkich słowach przekaże informację  

o stanie bezpieczeństwa z punktu widzenia Komendanta Powiatowego Policji. 

Z bezpieczeństwem publicznym jest tak, że zawsze jest to subiektywna ocena każdego 

mieszkańca i stan bezpieczeństwa. 

Zaprezentuje wiedze na temat tych danych w oparciu, o które funkcjonuje policja, czyli 

danych statystycznych. Generalny wniosek jest taki, że bezpieczeństwo w całym 

powiecie aleksandrowskim, w tym również w gminie Waganiec, jest lepsze, czyli stan 

zagrożenia, liczba przestępstw się kurczy. Oczywiście są różne kategorie tych 

przestępstw i wykroczeń, w dalszym ciągu największy problem stwarza przestępczość 

przeciwko mieniu. Tutaj głownie chodzi o kradzieże z włamaniami, zarówno w zeszłym 

roku jak w tym roku jest to ilość do tej pory porównywalna 10 przestępstw w samej 

gminie Waganiec, co jest zadawalające, że skuteczność wykrywcza jest, czyli skuteczność 

działań publicznych w tym zakresie jest zdecydowanie większa, gdyż za ubiegły rok 

wynosiła w granicach 33%, w tej chwili 98% za okres 5 m-cy. 

To, co jest istotne dla obecnych, to ilość służby zewnętrznej kierowanej do gminy 

Waganiec. W tej prezentacji jest porównanie jak to wygląda w latach ubiegłych i jak to 

wygląda w chwili obecnej, a więc kilka lat po likwidacji posterunku.  

 



str. 7 

 

Okazuje się, że tej policji na terenie gminy Waganiec jest więcej, a więc ilość służb  

w gminie Waganiec jest większa, a niżeli to było w latach jak funkcjonował posterunek. 

Oczywiście ma świadomość, że dla starszego pokolenia sam fakt budynku posterunku, 

to poczucie jakby zmalało. 

Fakty są takie, że tych służb jest zdecydowanie więcej niż było, to w latach jak ten 

posterunek funkcjonował. Oczywiście nie są to policjanci, którzy w tym posterunku 

pełnili służbę, za każdym razem jest duże prawdopodobieństwo, że jest to ktoś inny. 

Kurczy się również mimo wszystko stan nietrzeźwych kierujących, liczba wypadków, 

które miały miejsce na terenie gminy Waganiec. To bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

jest trochę lepsze. Niemniej jednak każde zdarzenie niesie za sobą ryzyko ludzkiej 

tragedii, z reguły są to osoby ranne bądź osoby zabite. 

Spada liczba osób kierujących pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, co jest 

efektem w dużej mierze działań nie tyle profilaktyki, co dosyć restrykcyjnych działań 

prowadzonych przez ruch drogowy. Oczywiście jest świadomość, że nie do końca zna 

się rzeczywistą skalę problemów, ta szara strefa osób wsiadających za kółko po tzw. 

„pijaku” jest w dalszym ciągu dość znaczna. 

W m-cu kwietniu został powołany nowy Komendant Komisariatu w Ciechocinku Pan 

podinsp. Marcin Buliżański. Uważa, że ta zmiana spowoduje nowe spojrzenie na 

problematyką przestępczości, bezpieczeństwa w tych gminach, w których obejmie 

swoim zasięgiem działania Komisariat Policji w Ciechocinku. 

Liczba interwencji, czyli ten wskaźnik jest też monitorowany, czyli jak często są 

zgłaszane interwencje policyjne. Statystycznie ona spadła w sposób zdecydowany, ta 

dynamika rysuje się na poziomie kilkudziesięciu procent, z czego to wynika? Nie sądzi, 

żeby było w ogóle mniej interwencji, ale powstały w województwie centra 

powiadamiania ratunkowego, i część interwencji jest przyjmowanych przez te 

Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego i Policja otrzymuje tylko tą liczbę 

interwencji, która jest kierowana ściśle na potrzeby policji. Czas realizacji Policji w tej 

chwili na zdarzenia wynosi 9 min., czyli to jest taki czas od momentu zgłoszenia na 

policję i powinien się średnio, statystycznie pojawić policjant wówczas na miejscu 

zdarzenia. Przy czym od razu zaznaczył, że to jest średnia wyciągnięta na podstawie 

wszystkich interwencji przeprowadzonych w zeszłym roku. Czasami ten wskaźnik 

wywołuje pole do dyskusji, ale należy zauważyć, że z roku na rok jest coraz krótszy. 

Poinformował, że z jego strony to są takie generalne uwagi dotyczące stanu 

bezpieczeństwa. Najważniejsze informacje, to takie, że rozmiar przestępczości mimo 

wszystko się kurczy, i w tym zakresie aktywność policji wzrasta.  

Następnie poprosił o ewentualne zapytania.    

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję i poprosił o pytania do Pana 

Komendanta. 

 

Sołtys Siutkowa J.Urbański – poinformował, że jest ścieżka rowerowa na terenie gminy 

Waganiec i Policja zatrzymuje pieszych, informując, że nie mogą się nią poruszać. 

  

Komendant D.Borowiec - policja, jeżeli zatrzymuje generalnie uczestników ruchu 

drogowego, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, są to osoby nietrzeźwe, lub 

niestosującej się do przepisów tego drogowego.  
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Ruch Drogowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim reaguje na wykroczenia w ruchu 

drogowym, jeśli jest tam zakaz poruszania się innych uczestników ruchu, to jest to 

wykroczenie i zgodnie z tym być może są te pouczenia. 

 

Sołtys B.Gajdzińska – poinformowała, że osoby piesze zostały na tej ścieżce zatrzymane  

i pouczone, że mogą być za to mandaty, gdyż jest to ścieżka rowerowa, a nie chodnik dla 

pieszych. 

 

Komendant D.Borowiec – poinformował, że jeśli jest to droga przeznaczona dla 

rowerów i tak oznakowana, a porusza się nią pieszy, to jest niezgodne z przepisami. 

 

Sołtys Siutkowa J.Urbański – poruszył sprawę żniw, z prośbą o uczulenie policjantów, 

aby nie uprzykrzali rolnikom się w tym okresie, gdyż sprzęty rolnicze, jak np. kombajny, 

które nie mają wózków do hederów poruszają się z tym osprzętem, są to często bardzo 

małe odcinki, gdyż często przejeżdża się z pola na pole i są zmuszeni wyjechać na tą 

drogę powiatową, czy gminną.  

 

Komendant D.Borowiec – stwierdził, że należy się umówić, że nie zależnie, czy ktoś jest 

policjantem, czy rolnikiem, czy inną sobą, to ma takie same relacje względem Państwa i 

prawa.  

Jeśli rolnik narusza przepisy ruchu drogowego, to stwarza zagrożenie dla innych 

uczestników tego ruchu. I wyjeżdżając na drogę publiczna trzeba ten ciągani 

przystosować, aby warunki spełniał. I prawda jest taka, że część zdarzeń drogowych 

również z ofiarami śmiertelnymi jest w tych okresach, gdy trawa ja prace w polu, jak są 

żniwa. 

 

Radny R.Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, o szerokość pojazdu, jaki może 

jechać po drodze publicznej. 

 

Komendant D.Borowiec – poinformował, że szerokość pojazdu, ta dopuszczalna to jest 

ok. 2, 40 m natomiast dopuszczenie do ruchu stwierdzone świadectwem homologacji 

może zawierać jakieś odstępstwa od tych norm, to stwierdza dowód rejestracyjny i 

świadectwo homologacji. 

 

Radny R. Zwierzchowski – poinformował, że ma kombajn i ma w kołach 3,50 m bez 

hedera, i co wtedy jak się poruszać po drogach na lawecie? 

 

Komendant D.Borowiec – dla pojazdów pozanormatywnych są określone procedury w 

ruchu drogowym, do ich zastosowania. Zwrócił się do obecnych na sali, aby nie 

oczekiwali od niego przyzwolenia na to, że jeśli wyjedzie kombajn i zajmie całą jezdnię, 

że policja będzie ten stan akceptowała, gdyż są inni uczestnicy ruchu, dla których może 

stanowić zagrożenie. 

 

Sołtys Wagańca G.Pietrus- zwróciła się z zapytaniem, czy jak jest ścieżka rowerowa, czy 

można jechać rowerem po jezdni? 
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Komendant D.Borowiec – stwierdził, że jeżeli nie ma tam innych dodatkowych 

oznakowań, to tak. 

 

Wójt, P.Marciniak – poinformował, że odnośnie tej ścieżki rowerowej, to na naszym 

terenie jest traktowana ta ścieżka jak chodnik również. Uważa, że jest to kultura 

wzajemna jednych i drugich użytkowników. Jednak będą w niedługim czasie 

oznakowania poziome dotyczące tylko rowerów. To jest ścieżka budowana z projektu i 

finansowana ze środków zewnętrznych i to nakłada pewne uwarunkowania i te ścieżka 

rowerowa nie może być do innych celów używana, niż zgłoszenie w projekcie pod 

dofinansowanie, czyli tylko, jako ścieżka rowerowa, a nie chodnik. 

 

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

w tym punkcie i podziękował Panu Komendantowi za przybycie i udział w sesji. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski opuścił obrady – godz. 1040 

Ad.6 

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

obrad tj. informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec.  

Poinformował, że w punkcie tym było przewidziane wystąpienie Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, niestety Pan dyrektor 

nie przybył na obrady i punkt ten nie zostanie zrealizowany. 

 

Ad.7 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 

otworzył następny punkt tj. informacja o działalności Straży Pożarnych na terenie gminy 

za 2013 rok.   

Powitał bryg.inż.Tomasza Kubika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. I Komendanta Gminnego ZOSP w Wagańcu Pana Marka 

Rumińskiego i poprosił o zabranie głosu. 

  

Komendant Powiatowy PSP T.Kubik – podziękował, że zaproszenie, poinformował, że 

taką ogólną informację przedłożył do sekretariatu Urzędu, odniesie się pokrótce do tych 

informacji, działań Państwowej Straży Pożarnej na terenie gminy Waganiec. 

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Waganiec – stanowi załącznik Nr 3 

do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – otworzył dyskusję. 

  

Radny W.Marut – poinformował, że wiadomo, na jakim etapie jest tworzenie nowego 

budynku PSP w Odolionie? 

 

Komendant Powiatowy, T.Kubik – poinformował, że są przymiarki do realizacji 

inwestycji związanych z budową nowej Komendy Ratowniczo – Gaśniczej na terenie 

powiatu aleksandrowskiego. Jeżeli chodzi o szczegóły, to trudno jest mu się odnieść, 

gdyż jest to kwestia perspektywistyczna w obrębie paru lat niemniej jednak są czynione 

starania, by taka jednostka i komenda został wybudowana, kiedy to będzie? -  jest trudno 

powiedzieć. 



str. 10 

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – podziękował za przybycie i udział w sesji 

Panu Komendantowi i poprosił o zabranie głosu Komendanta Gminnego ZOSP Marka 

Rumińskiego. 

 

Komendant Gminny ZOSP M.Rumiński – odczytał sprawozdanie z realizacji zadań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2013 rok – stanowi ono 

załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – otworzył dyskusję. 

 

Radny J.Nowak – jako przedstawiciel Klubu Sportowego „Sadownik”, chciałby 

podziękować Panu Komendantowi, gdyż ok. 30 razy była straż na stadionie sportowym 

zabezpieczając imprezy sportowe jak i mecze piłki nożnej. 

Dlatego, też podziękował wszystkim strażakom z terenu gminy Waganiec. 

 

Wójt – stwierdził, że nie chce nic dokładać, ale poinformuje, że trzy tygodnie temu był 

uczestnikiem spotkania, gdzie wręczano nagrody Marszałka Województwa za 

działalność społeczną i w tym gronie znalazł się również, jako wyróżniony Zarząd 

Oddziału Powiatowego, jako uznanie dla wszystkich strażaków z powiatu 

aleksandrowskiego, w tym również nasz wkład, naszych straży.  

 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął 

dyskusję, w tym punkcie.  

 

Ad.8 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – otworzył punkt dotyczący informacji  

z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2013 r. powitał przedstawicieli 

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

Kulpę i poprosił o wystąpienie.  

 

Członek K-PIR Pan Wojciech Sobczak – podziękował za zaproszenie w imieniu swoim i 

kolegi, następnie przedstawił informację z działalności Kujawsko- Pomorskiej Izby 

Rolniczej - stanowi ona zał. nr 5 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku brakiem zapytań z sali zamknął dyskusje  

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

Ad.9 

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

obrad tj. sprawozdanie o działalności Gminnego Klubu Sportowego za 2013 r. Powitał 

obecnego na obradach wiceprezesa ds. finansowych GKS „Sadownik – Waganiec” Pana 

Zbigniewa Czajkowskiego. 

Następnie pogratulował w imieniu wszystkich drużynie awansu do wyższej Ligii. 

 

Radny J.Nowak – poinformował, że drużyna zdobyła I miejsce, w tym sezonie na 16 

drużyn awansowano do V Ligii, w której będą uczestniczyć w rozgrywkach 2014 – 2015  

z takimi drużynami jak „Janowiec Wielkopolski”, „Żnin Pałuczanka” i inne.  



str. 11 

 

Puchar otrzymano z rąk Wiceprezesa Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

Stwierdził, że Pan Czajkowski Wiceprezes przedstawi sprawozdanie, jednak 

poinformuje, że była drużyna Juniorów i Trampkarzy. Juniorzy starsi na zakończenie 

sezonu zajęli IV miejsce, Trampkarze na 12 drużyn IV miejsce. 

W tym sezonie będą 4 drużyny, które są już zgłoszone do Bydgoszczy, będą to Seniorzy 

w V lidze, Junior młodszy, trampkarz i najmłodsza drużyna składająca się z 20 

zawodników w tym 2 dziewczyny „ Orlik 2014-2015” rocznik w tym sezonie zadebiutuje 

na Orliku w Zbrachlinie. 

 

V-ce Prezes Klubu Z.Czajkowski – poinformował, że Pan Nowak trochę wyprzedził 

jego sprawozdanie, które następnie przedstawił. Sprawozdanie z działalności Gminnego 

Klubu Sportowego „Sadownik” Waganiec za 2013 rok– stanowi on zał. Nr 6 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

 

Pan Andrzej Kulpa – zwrócił się z zapytaniem, czy zawodnicy, ochotnicy to są z naszej 

gminy, czy są kupowani? 

Radny J.Nowak – stwierdził, że było 85 osób, doszło 20 - tu młodzików, wiadomo, że są 

one z terenu gminy i ich się nie kupuje. Na chwilę obecną jest Klub Gminny i część 

zawodników jest z terenu Nieszawy. 

 

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

i podziękował Panu Prezesowi za udział w sesji.  

 

Radni złożyli wniosek o przerwę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził, że przed przerwą przekaże kilka informacji.  

Po pierwsze – kadencja Rady Gminy Waganiec VI kadencji kończy się 21 listopada br.  

Druga sprawa, to Wojewoda zaskarżył uchwałę rady Gminy Waganiec, w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

do wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy. 

Posiedzenie Sądu w tej sprawie zostało wyznaczone na dzień 9 lipca br. godz. 9:50. 

 

Następnie wiceprzewodniczący rady zarządził przerwę do godz. 11:45. 

Ad.10 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – zgodnie następnym punktem porządku obrad, 

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

z pracy w okresie międzysesyjnym.  

 

Radny Góralski Wiesław – opuścił obrady – 1220  

 

Wójt, P.Marciniak – przedstawił informację z pracy Urzędu Gminy w okresie 

międzysesyjnym tj. od 6 marca br. do 29 maja br.  

Poinformował, że swoją informacje rozpocznie od zamówień publicznych w omawiany 

okresie w trybie zapytania o cenę poniżej 30.000 euro przeprowadzono postępowanie na 

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków  

z terenu gminy Waganiec.  
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W dniu 9 czerwca br. zwrócono się z zapytaniem cenowym do czterech wykonawców. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO"  

M. Gronowski, M. Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie.  

Zaoferowana cena brutto za 1 tonę demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu 

wynosi: 540,00zł, a za transport i unieszkodliwienie: 410,40 zł. 

 

Sprawozdanie z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska.  

Powiadomiono 30 użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków o terminie 

planowanego przeglądu gwarancyjnego. 

Przeprowadzono przegląd gwarancyjny 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków 

wybudowanych w roku 2011 z udziałem wykonawcy zadania, inspektora nadzoru  

i przedstawiciela Urzędu Gminy. 

Wydano decyzję na usunięcie obumarłej topoli zagrażającej bezpieczeństwu ruchu 

drogowego (w pobliżu drogi gminnej) i bezpieczeństwu dla budynku mieszkalnego  

w miejscowości Siutkowo. 

Dokonano pierwszej wizytacji posesji zgłoszonych do konkursu „Najładniejsza posesja 

2014" na terenie gminy Waganiec. 

W związku ze skargami osób poruszających się drogą gminną dotyczącymi atakowania 

ludzi poruszających się rowerami przez psy - wezwano właściciela posesji  

w miejscowości Michalin do podjęcie działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa dla ludzi i utrzymania ich na terenie posesji. 

Po złożeniu przez pana Mirosława Błaszczyka sprawozdania z pomiarów hałasu 

przemysłowego dla fermy drobiu w Wiktorynie - przesłano jego kopie do weryfikacji 

przez RDOŚ w Bydgoszczy oraz WIOŚ w Bydgoszczy (wymóg nałożony w decyzji 

środowiskowej wydanej na rozbudowę fermy drobiu, o kurnik o pow. 2000m i obsadzie 

30 000 szt.). 

 

Sprawozdanie z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej.  

Kadry: od dnia 02.06.2014 r. zatrudniony został pracownik na stanowisku mł. ref. ds. 

obsługi kasy i archiwum. Umowa na okres próbny do dnia 01 września 2014 r. 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęły 4 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonano 4 wpisów do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na 

jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4.5% alkoholu oraz na 

piwo. Wydano 2 decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. Wydano 1 decyzje o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży. Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży. 

Organizacja imprez: w dniu 01.06.2014 roku na boisku sportowym w Zbrachlinie odbył 

się „X Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych" oraz uroczystości z okazji dnia dziecka 

„Strażacy - Dzieciom". W festiwalu wzięło udział 7 orkiestr z następujących 

miejscowości: Katowice, Rzeszów, Chełmno, Chełmża, Inowrocław, Tłuchowo, 

Waganiec. 
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Z pracy referatu podatków: wpłynęły 2 podania o udzielenie ulgi z tytułu nabycia 

gruntów, 1 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 85,42 zł, 1 podanie jest w trakcie 

postępowania. Wpłynęły 3 podania o umorzenie podatku, 2 zostały rozpatrzone 

pozytywnie na kwotę 830,00 zł, 1 wniosek jest w trakcie postępowania podatkowego. 

Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku, które zostało rozpatrzone 

pozytywnie na kwotę 456,00 zł. Wpłynęło 1 podanie jednostki prawnej o rozłożenie na 

raty podatku od nieruchomości, które zostało rozpatrzone pozytywnie na kwotę 

13.868,00 zł. 

 

 W zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego: wystawiono: 64 

upomnienia na kwotę 27.449,81 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 27.387,00 zł. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 1 upomnienie na 

kwotę 70,00 zł. 

 

Z pracy referatu gospodarki wodno ściekowej, wystawiono 159 faktur, wystawiono 59 

wezwań do zapłaty, zaległości za wodę i ścieki na dzień 23.06.2014 r. wynosiły 

123.755,98zł, zalegający z płatnościami za wodę 155 odbiorców, zalegających  

z płatnościami za ścieki 71 odbiorców. 

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności: 6 urodzeń, 1małżeństwo  

3 zgony, zmiana stanu cywilnego - rozwód – 1, przyjęto zapewnień o zawarciu związku 

małżeńskiego – 43, wydano zaświadczeń stwierdzających bark okoliczności 

wyłączających małżeństwo – 3, wymeldowania poza gminę – 1, zameldowania na pobyt 

stały (spoza gminy) – 1, przemeldowania na terenie gminy – 5, zameldowania na pobyt 

czasowy z terenu gminy – 2, wydano poświadczeń zameldowania – 8, wydano odpisów 

skróconych aktów stanu cywilnego – 20, udzielono informacji adresowych na wniosek – 

5, wydane dowody osobiste – 17, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 19, 

przyjęto zgłoszeń utraty lub unieważnienia dowodu osobistego – 9 

Sprawozdanie z działalności referatu ds. budownictwa, dróg i mienia 

komunalnego. 

Wydano: 7 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 2 decyzje o warunkach zabudowy,  

1 postanowienie opiniujące podział nieruchomości, 1 decyzję zatwierdzającą podział 

nieruchomości. 

 

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

w sprawie podziału nieruchomości. 

 

Drogi: w dniu 4 czerwca pracownicy urzędu gminy oraz przedstawiciel firmy „MAR-

DAR" dokonali oględzin naprawy dróg gminnych nr 160533C Zbrachlin -Wolne oraz nr 

160540C Kolonia Święte wykonanej przez firmę „MAR-DAR" Marian Tompalski, 

Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo w ramach obowiązującej gwarancji. Gmina Waganiec 

zgłosiła potrzebę wykonania ponownej naprawy ww. dróg gminnych w ramach 

obowiązującej gwarancji. Firma „MAR-DAR" zobowiązała się naprawić ww. drogi do 

końca czerwca 2014r. 
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Energetyka: zamontowano 2 oprawy oświetleniowe w Michalinie i 3 oprawy  

w Siutkowie-w ramach funduszu sołeckiego; podpisano umowę z firmą Modern HST M. 

P. Prytulak Sp. j., Żerań Duży 3B, 07-415 Olszewo Borki na zakup, dostawę i montaż 4 

zestawów lamp solarnych w ramach funduszu soleckiego. 

 

Następnie wójt przypomniał wnioski zgłoszone na ostatniej sesji: 

1. Postawienie znaku z oznakowaniem miejscowości Brudnowo – wniosek 

zgłoszony przez radnego M.Kołowrockiego. 

Poinformował, że są to działania połowiczne, gdyż Dyrektor dróg Krajowych postawił 

znak od strony Włocławka, a od Torunia już nie. 

2. Wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – wniosek zgłoszony przez 

radnego J.Nowaka. 

Stwierdził, że wniosek nie został zrealizowany, ale zostało to zgłoszone.  

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

sołectwa Włoszyca E.Marciniak. 

Poinformował, że droga nie była naprawiana gdyż sprzęt był uszkodzony i znajdował 

się w naprawie, ale na przełomie sierpnia - września planuje naprawy wszystkich dróg 

wymagających tych napraw. 

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

budżetu gminy na 2015 rok, zgłoszony przez Sołtysa sołectwa Józefowo 

H.Kułakowską. 

Wniosek Pani sołtys został potraktowany, jako wniosek do budżetu gminy na 2015 rok. 

 

Poinformował, że ma dobrą wiadomość do mieszkańców Sierzchowa, w tej chwili 

rozpoczęła się przebudowa drogi, przedłużenie drogi w kierunku Nieszawy. Zwrócił 

uwagę na zapytania mieszkańców - skąd są pieniądze? To przekazuje informacje, że te 

realizowane inwestycje nie są za pieniądze gminne, tylko jest to realizacja porozumienia 

z firmą, która będzie te drogi naprawiać. 

 

Wiceprzewodniczący rady – otworzył dyskusję. 

 

Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, czy ta droga o której Pan wójt wspomniał 

będzie utwardzona do Pani Palińskiej, czy do skrzyżowania. 

 

Wójt, P.Marciniak – stwierdził, że do skrzyżowania. 

 

Radny P.Kosik – czy są też ujęte w tej inwestycji roboty związane z utwardzeniem 

zjazdów do gospodarstw? 

 

Wójt , P.Marciniak – poinformował, że zaakceptował tylko schemat przebudowy, czyli 

jakie warstwy i profile będą, a o szczegółach nie rozmawiał. Jednak uważa, że 

podwyższenie drogi będzie, to muszą się również tam te zjazdy znaleźć. 

 

Radny P.Kosik – z zapytaniem, czy firma, która realizuje inwestycje również w 

końcowym etapie realizacji zamknie powierzchnię jakąś warstwą bitumiczną, czy 

asfaltową? 
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Wójt, P.Marciniak – poinformował, że porozumienie i umowa, jaka została zawarta, to 

się nazywa tak, że przebudowa drogi stosownie przenoszonych ciężarów, czyli na 

końcowym etapie będzie ona miała wyższą wytrzymałość i akapit zamyka się 

stwierdzeniem, że droga ma być zamknięta materiałem nie pylnym. I tu nie potrafi 

powiedzieć, czy to będzie asfalt, czy beton. 

  

Radny P.Kosik – zwrócił się z zapytaniem, że słyszał, iż wykonawca będzie się chciał 

pozbyć ziemi, która będzie pochodziła z wykopu pod fundamenty. Rolnicy z gminy 

Waganiec i nie tylko zapytują, gdzie mają się kierować z tym zapytaniem, ile otrzymają 

oni tych łódek? 

 

Wójt – poinformował, że nie wie jak to się będzie przedstawiało, sprawdzi to i udzieli 

informacji. 

 

Radny J.Nowak – poinformował, że w kwestii tej ziemi, to w Wagańcu jest boisko 

sportowe przy blokach, jest tam bardzo duży dół, to wnosi o przywiezienie tej ziemi i za 

pomocą gminy ją wyrównać.  

Zwrócił się do Pani sołtys o potwierdzenie tego. 

 

Wójt – poinformował, że jakby została ta ziemia załatwiona, to dlaczego gmina ma to 

rozplantować? 

Następnie poinformował, że posłuży za skrzynkę kontaktowa, zbierze informacje, kto 

potrzebuje  i ile i postara się to załatwić, gdzie zainteresowani mogą się zgłaszać. 

 

Radny J.Nowak - Pani sołtys może potwierdzić o tej sytuacji, gdyż część tego boiska jest 

własnością gminy, część mieszkańców i dlatego tak powiedział, a wówczas mieszkańcy 

posieją tam trawę. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że składał wniosek, aby postawić tablicę 

kierunkowa Brudnowo 1,2,3, do Państwa Liszkowskich i Walczaków. W związku z tym 

nieszczęsnym wiaduktem teraz się okaże ile jest problemów jak to zaczęło funkcjonować, 

i należałoby przy zjeździe z wiaduktem w kierunku tych posesji od 5 – 10 też taką tablicę 

postawić, gdyż samochody błądzą. 

 

Wójt – poinformował, że w dzisiejszych zmianach w budżecie są dodatkowe dochody 

skierowane na drogi. 

Jak wszyscy pamiętają w budżecie zostały wykreślone pozycje z tablicami sołeckimi  

i inne. Uważa, że w ramach tych środków będzie można o tych drogowskazach 

pomyśleć. 

Poinformował, że te wnioski o tablice sołeckie w II połowie roku, chociaż część tych 

tablic będzie zrealizowana. 

 

Ad.11 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. 

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

Gminy Waganiec na rok 2014. 
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Z projektem uchwał zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

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

 

Wiceprzewodniczący rady - poprosił Skarbnika Gminy, Panią Danutę Roszko o zabranie 

głosu w celu przedstawienia zmian, o które wnosi Wójt Gminy. 

 

Radny J.Nowak – opuścił obrady- godz. 1230 

 

Skarbnik Gminy, D.Roszko – poinformowała, że przedstawi zmiany w tegorocznym 

budżecie, o które wnosi Wójt Gminy.  

Następnie przedstawiła uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów  

budżetowych. 

Urealniono planowane do pozyskania dochody budżetowe, zwiększając wpływy  

z tytułu podatku od spadków i darowizn o 2.000,00 zł oraz z tytułu opłaty za zajęcia pasa 

drogowego o 31.000,00 zł. Zmniejszono natomiast o 1.930,00 zł planowane dochody  

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. 

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich 

nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ujęto w budżecie 

kwotę 16.000,00 zł do pozyskania od najemców lokali komunalnych, a następnie kwota 

ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z mieszkań 

komunalnych.  

 

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 500,00 zł pochodzącą z darowizn na poczet  

X Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych, przeznaczając na opłacenie usług.  

 

Kwoty pozyskane po stronie dochodów przeznaczono na dofinansowanie następujących 

zadań:  

- na pokrycie kosztów napraw dróg gminnych zwiększono środki o 15.060,00 zł,  

- chcąc wypełnić zalecenia pokontrolne w zakresie archiwum prowadzonego przez 

gminę przeznaczono dodatkowe środki na opłacenie prac związanych  

z uporządkowaniem zasobów archiwalnych (3.500,00 zł),   

- zrealizowano wniosek Prezesa OSP z Plebanki zwiększając o 2.000,00 zł kwoty na 

opłaty za energię elektryczną zużywaną do ogrzewania pomieszczeń remizy oraz pracy 

sprzętu podczas prowadzonych prac modernizacyjnych. Również zwiększono plan 

finansowy Jednostki z Włoszycy przeznaczając 1.000,00 zł na zakup umundurowania,  

- zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie przemieszczając kwotę 

250,00 zł ze środków przewidzianych na opłacenie usług w stołówce szkolnej do 

przedszkola. Zostanie opłacone szkolenie pracownika w zakresie dowozu uczniów do 

szkół,  

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie dokonano zmiany 

przeznaczenia środków na kwotę 6.400,00 zł, z tego 5.200,00 zł z poz. zaplanowanej na 

pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Rosji oraz 1.200,00 zł z kwot przewidzianych na 

zakup usługi dotyczącej oceny ryzyka zawodowego. Pozyskana kwota zostanie 

przeznaczona na opłacenie instalacji monitoringu wizyjnego zewnętrznego  

i wewnętrznego w budynkach szkolnych,  
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- przewidziano kwotę 6.000,00 zł na uzupełnienie środków pochodzących z dotacji 

celowej, a przeznaczonych do realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadań 

w zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,   

- zagwarantowano kwotę 3.510,00 zł, jako udział własny gminy w planowanym do 

opracowania Planie gospodarki niskoemisyjnej. Plan będzie współfinansowany w 85 % 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Wiceprzewodniczący Rady, Jarosław Różański, jako Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, 

poinformował, że komisja po przeanalizowaniu zmian po stronie dochodów i wydatków 

budżetowych na 2014 r. proponuje przyjąć wnioskowane przez wójta zmiany. 

 

Następnie otworzył dyskusję. 

 

Radny W. Stefański – opuścił obrady- godz. 1240 

  

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 7 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 9 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVIII/228/14 zmieniającą uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi ona zał. Nr 8 do protokołu. 

 

Ad.12 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – otworzył następny punkt porządku obrad t.j.  

podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec  

Nr XXXVI/217/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 

- 2020.  

Radny J.Nowak – powrócił na obrady- godz. 1250 

 

Wiceprzewodniczący rady – odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Rady Gminy Waganiec Nr XXXVI/217/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020 – stanowi ona zał. Nr 9 do protokołu.  

Otworzył dyskusję. 

 

Wójt – poinformował, że ta uchwała i ta następna o zwrot wydatków, w związku z tym, 

że trwają dyskusje interpretacyjne samej ustawy, która weszła w tym roku i wobec 

wątpliwości samego organu nadzoru zdecydował się prosić Wysoką Radę o wycofanie 

tych dwóch uchwał, ponieważ jeszcze nie ma programatyki i jest ocena, czy powinna  

w ogóle być wywołana ta uchwała, gdyż w innych ośrodkach jest inaczej traktowana, 

dlatego poprosił o wycofanie tych dwóch uchwał. 
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Następnie wiceprzewodniczący rady – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad 

przyjęciem odczytanej uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec  

Nr XXXVI/217/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 

- 2020.  

Rada Gminy w obecności 9 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVIII/229/14 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec Nr 

XXXVI/217/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014 – 2020 – stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 

 

Ad.13 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcie uchwały  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVI/219/14 z dnia  

05.03.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, następnie odczytał projekt uchwały – stanowi 

ona zał. Nr 11 do protokołu. 

Otworzył dyskusję. 

 

Z uwagi na brak dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVI/219/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020 

Radny W. Stefański – powrócił na obrady- godz. 1300 

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr XXXVIII/230/14 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Waganiec Nr 

XXXVI/219/14 z dnia 05.03.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

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

zał. Nr 12 do protokołu. 

 

Ad.14 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – stwierdził, że przechodzi się do punktu 14 

przyjętego porządku obrad, mocno sformalizowanego tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego za 2013 rok 

oraz udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2013 rok. Radni otrzymali  

w materiałach projekty uchwał, wniosek i opinię Komisji Rewizyjnej oraz uchwały RIO.  

 

Następnie udzielił głosu wójtowi gminy, Piotrowi Marciniak zgodnie z podpunkt „a” 

wystąpienie wójta dot. realizacji budżetu w 2013 r. – dyskusja. 
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Głos zabrał Wójt Gminy – przedstawił informację dot. realizacji budżetu w 2013 r.  

w formie opisowej stanowi ona - załącznik nr 13 do protokołu 

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie dot. realizacji 

budżetu w 2013 r. i otworzył dyskusję nad sprawozdaniem Wójta Gminy  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 

dyskusję. 

Stwierdził, że przechodzi do następnego podpunktu tego punktu porządku obrad tj. 

przedstawienie radnym opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

Następnie odczytał uchwałę Nr 4/S/2014 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii  

o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

– kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

w osobach: Przewodniczący – Halina Strzelecka Członek Kolegium RIO  

w Bydgoszczy; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan Sieklucki Członkowie Kolegium RIO 

w Bydgoszczy – zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w dalszej części porządku obrad otworzył podpunkt „c” 

porządku obrad tj. zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu 

budżetu. 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił opinię Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania 

budżetu gminy Waganiec za 2013 r. – stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w dalszej części analizowanego punktu 14 podpunkt „d”, 

poprosił o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium. W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana 

Radosława Zwierzchowskiego poprosił o zabranie głosu zastępcę przewodniczącego 

Panią Henrykę Malinowską i przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium. 

 

 Z-pca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – przedstawiła uchwałę Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2013 r. – stanowi ona załącznik Nr 

16 do protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Rady – zgodnie z kolejnością przyjętego porządku obrad 

przedstawił Uchwałę Nr 3/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r. - kserokopia uchwały stanowi załącznik 

Nr 17 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

w osobach: Przewodnicząca – Halina Strzelecka; członkowie: Elżbieta Osińska i Jan 

Sieklucki: uchwalił, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Waganiec za 2013 rok jest zasadny i zgodny z prawem. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – przeszedł do następnego podpunktu przyjętego porządku 

obrad pkt.14 podpunkt „f” tj. wystąpienie przedstawicieli komisji stałych Rady Gminy. 

Poprosił o zabranie głosu przez przewodniczących poszczególnych komisji. Jako 

pierwszą poprosił o zabranie głosu zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią 

Henrykę Malinowską. 

 

 Z-pca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że już zabierała głos  

i przedstawiła wniosek komisji o udzielenie absolutorium. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – podziękował Pani Malinowskiej. 

Jako przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie realizację 

budżetu w 2013 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Pana Wacława Stefańskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty –poinformował, że Komisja Oświaty zapoznała się  

z wykonaniem budżetu gminy Waganiec za 2013 rok. Wyjaśnień udzielał Wójt Gminy  

i Skarbnik Gminy.  

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Waganiec  

za 2013 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium  

za 2013 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu 

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do kolejnego podpunktu „g”. 

  

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Radny Jerzy Nowak - złożył wniosek o 15 min przerwę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. Rada 

Gminy w obecności 10 Radnych – 3 głosy „za” i 7 głosach „przeciw” odrzuciła wniosek 

Radnego Nowaka. 



str. 21 

 

Wiceprzewodniczący Rady – wobec braku zgłoszeń do dyskusji, zamknął dyskusję  

i zgodnie z przyjętym porządkiem przeszedł do następnego podpunktu „h”.  

i przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, przedstawił 

projekt uchwały – stanowi on załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami „za” podjęła uchwałę  

Nr XXXVIII/230/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok– stanowi ona załącznik Nr 19 do 

protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – realizując przyjęty porządek obrad, przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2013 rok, 

projekt uchwały - stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję. 

 

Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały i poprosił 

sekretarza obrad Panią Ewę Pietrus o przeliczenie głosów w związku z tym, że jest to 

głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. 

 

Rada Gminy w obecności 10 radnych – w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła 

uchwałę Nr XXXVIII/231/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec 

absolutorium za 2013 rok – stanowi ona załącznik Nr 21 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec udzieliła 

absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok  

w głosowaniu jawnym. Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady Gminy”. 

 

Na wniosek radnych wiceprzewodniczący rady, zarządził przerwę godz. 13:50. 

 

Ad.15 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – po przerwie wznowił obrady XXXVIII sesji 

Rady Gminy i przeszedł do realizacji punkt, o który został rozszerzony porządek obrad, 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu, odczytał projekt uchwały – stanowi on zał. Nr 22 do protokołu. 

 

Po przerwie na obrady nie powróciły: radna H.Malinowska i radna K.Szczesna. 

 

Wójt – przedstawił uzasadnienie, do projektu uchwały.  Rada Gminy Waganiec w dniu 

30 maja 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/222/14 Rady Gminy Waganiec w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 
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Z uwagi na to, iż uchwała ta nie podlega publikacji, to konieczne jest wywołanie kolejnej 

uchwały ze zamianą zapisu § 4.  

 

Wiceprzewodniczący rady – otworzył dyskusję. 

Następnie w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusję i zarządził głosowanie na 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wagańcu. 

 

Rada Gminy w obecności 8 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XXXVIII/232/14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 23 do protokołu. 

 

Ad.16 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – zgodnie z następnym punktem porządku 

obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego, przedstawił projekt 

uchwały – stanowi ona załącznik Nr 24 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady - poinformował, że do tej uchwały jest załącznik w postaci 

porozumienia, w tym przedsięwzięciu biorą udział gminy z terenu powiatu 

aleksandrowskiego. Zakładając, że to porozumienie zostanie w późniejszym terminie 

zmienione, przez jedną, czy kilka rad gmin, i zostaną naniesione poprawki, to, w jaki 

sposób będzie Rada Gminy Waganiec ponownie się tym zajmować? 

  

Wójt – poinformował, że w obecnym rozdaniu finansowym tych środków unijnych 

wydzielono środki na tzw. ZIT- y, czyli wydzielone obszary inwestycyjne. Zostały 

również wydzielone środki na dane powiaty w Województwie Kujawsko – Pomorskim, 

przyjęto zasady przeliczenia na mieszkańca. Jest określona kwota i w ramach tych zadań 

powiaty i gminy, które przystąpiły do realizacji mogą z tych środków korzystać poprzez 

złożenie wniosków o realizacje inwestycji ogólno – powiatowych. 

Porozumienie jest jednym z elementów, które zawiera w tym przypadku wójt, Zarząd 

Powiatu i Marszałek. Problem polega na tym, że Urząd Marszałkowski przygotował 

treść porozumienia, które nie może być modyfikowane. Załączone zostało to 

porozumienie w materiałach, aby mieć wyobrażenie, o czym jest dyskusja.  

 

Poinformował również, że ostateczna rozmowa z Panią Starostą zakończyła się 

zapewnieniem i co znalazło później odzwierciedlenie na następnej sesji powiatu  

w zmianach budżetowych, że jest zrealizowany ten wniosek o światłach migających przy 

szkole w Zbrachlinie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego.  
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Rada Gminy w obecności 8 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XXXVIII/233/14 w sprawie przyjęcia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju 

Społeczno – Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego – stanowi ona załącznik Nr 25 

do protokołu. 

 

Ad.17 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – poprosił o zabranie głosu radnych w związku 

z punktem, interpelacje radnych i zapytania. 

 

Radny J.Nowak – poinformował, że wnosi o ponowienie zaproszenia do Dyrektora 

Zarządy Dróg Powiatowych i Starosty Powiatowego.  

Uważa, że Pani Starosta nieudolnie rządzi powiatem, drogi nie są niepokoszone, jeżeli 

idzie ciągnik, to tylko poboczem, a środek jest zanieczyszczony, i wówczas woda się 

zatrzymuje i są podtopienia dróg powiatowych i gminnych.  

Pani Starosta na sesji grudniowej zebrała wnioski i nie zostały one, chociaż w części 

zrealizowane, nie wie czy zostały w ogóle przekazana dalej. 

 

Ad.18 

Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – w związku z brakiem dyskusji przeszedł do 

następnego punktu dotyczącego wolnych wniosków i udzielił głosu wszystkim obecnym 

na sali. 

 

Radny J.Nowak – zgłosił, jako informacje do wójta o dwie przyczepy piachu na boisko  

w Wagańcu i wyrównanie tego terenu, a mieszkańcy zasieją trawę. 

 

Sołtys Michalina J.Michalska – przypomniała o tablicach sołeckich. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – w związku z brakiem wniosków, zamknął listę 

zgłaszanych wniosków.  

 

Następnie przedstawił pismo Klubu Seniora „Mimoza”, kierowane do Rady Gminy  

w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu na występy dla Polonii w Anglii, w dniu 

04.07.2014 r. – pismo stanowi załącznik Nr 26 do protokołu. 

 

Ad.19 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady, J.Różański – 

zamknął obrady XXXVIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1440             
 

Protokołowała:                                                                                                 

 


