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Protokół Nr 1/2014 

z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

z dniu 27 listopada 2014 r. 

 

Ad.1  

Otwarcie I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec przez Radnego Seniora. 

 

Radny Senior Wacław Stefański – powitał wszystkich obecnych na sali i poprosił 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Beatę Różańską o wręczenie zaświadczeń  

o wyborze na radnych. 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – wręczyła zaświadczenie radnym o wyborze  

i złożyła gratulacje 

Radni Rady Gminy Waganiec VII kadencji: 

1. Budny Jarosław Stanisław 

2. Butlewski Dariusz Tadeusz 

3. Butlewska Patrycja Marta                   

4. Bróżek Jan Marian 

5. Czajkowski Zbigniew Szczepan 

6. Czekała Jadwiga Stanisława 

7. Kołowrocki Mieczysław Izydor 

8. Łopatowska Agnieszka 

9. Michalska Jadwiga Stanisława 

10. Misiak Marcin Piotr 

11. Pietrus Ewa Rozalia   

12. Różański Jarosław    

13. Stefański Wacław 

14. Urbański Jerzy Stanisław 

15. Zwierzchowski Radosław Sebastian 
 

Radny Senior W.Stefański – podziękował i dokonał otwarcia I sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec zwołanej dzień na 27 listopada 2014 r. 

Poprosił wszystkich o powstanie do hymnu. 

 

HYMN – wszyscy obecni na sali powstali. 

 

Po hymnie. 

Radny Senior W.Stefański – powitał wszystkich radnych, ustępującego Wójta Gminy 

Waganiec Pana Piotra Marciniak, Wójta Elekta Gminy Waganiec Pana Piotra Kosik, 

kierowników jednostek, pracowników, zaproszonych gości i mieszkańców obecnych na sali. 

 

Poinformował, że na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Kosarz Wyborczy na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni po zbiorczych wynikach wyboru do Rad na obszarze kraju. Ponadto 

na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 2014 r. o samorządzie gminnym pierwszą 

sesję nowo wybranej Rady Gminy do wyboru przewodniczącego rady Gminy prowadzi 

najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji. 

 

W związku z tym, jako radny senior składu rady gminy bieżącej kadencji dokonał otwarcia sesji 

i będzie przewodniczył obradom do chwili wyboru przewodniczącego rady. 

Ponadto na podstawie art. 23a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie. 
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Ad.2 

Złożenie ślubowania przez Radnych. 

 

Radny senior – poinformował, również, ze po odczytaniu przez jego osobę roty ślubowania, 

poprosi kolejno wymienionych radnych o powstanie i powiedzenie słowa „Ślubuję”. Ślubowanie 

może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Następnie radny Senior odczytał rotę ślubowania:   

 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców". 

Radny Senior – poprosił najmłodszego radnego Panią Patrycje Butlewską o odczytanie  

w kolejności alfabetycznej z nazwiska i imienia poszczególnych radnych – lista obecności 

radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Radna Patrycja Butlewska – wywołała kolejno zgodnie z listą obecności radnych, którzy 

złożyli ślubowanie. 

Nastąpiło ślubowanie. 

Radny Senior – podziękował, stwierdził, że składając ślubowanie radni są radnymi Rady Gminy 

Waganiec. Pogratulował radnym. 

 

Ad.3 

Stwierdzenie kworum. 

 

Następnie radny senior W. Stefański, poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec, 

wynosi 15 radnych, na podstawie listy obecności od momentu otworzenia sesji uczestnicy w niej 

15 radnych. 

Stwierdził, że sesja dysponuje wymaganym kworum, co oznacza, że Rada Gminy może 

obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady 

są prawomocne.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad.4 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Senior – poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami został przesłany radnym 

wraz z zawiadomieniami na sesję w dniu 27 listopada 2014 r. 

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje uzasadnienie w projekcie uchwał 

przygotowanych stosownie do wymaganych ustaw o samorządzie gminnym i przekazanym pod 

obrady Rady Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy. 

 

Czy są inne propozycje do porządku obrad? 

 

Radny Senior – udzielił głosu radnej Patrycji Butlewskiej. 

 

Radna P.Butlewska – złożyła wniosek o zmianę porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad, przez radną P.Butlewską:  

1. Otwarcie I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec przez Radnego Seniora. 

2. Złożenie ślubowania przez Radnych. 
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3. Stwierdzenie kworum. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

Punkty te zostały już rozpatrzone przez Radę Gminy. 

 

Następnie zaproponowała zmiany po punkcie 4 tj. przyjęcie porządku obrad następujących 

punktów: 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem 

obrad sesji. 

5.1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: 

5.1.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia 

regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały. 

 

5.1.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) wybory (głosowanie tajne); 

c) podjęcie uchwały. 

 

5.2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

5.2.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia 

regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały. 

 

5.2.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) wybory (głosowanie tajne); 

c) podjęcie uchwały. 

 

5.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały; 

 d) ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej. 

 

5.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały; 

d) ukonstytuowanie się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego. 

 

5.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały; 

d) ukonstytuowanie się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 
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5.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

a) zgłaszanie kandydatur; 

b) głosowanie kandydatur; 

c) podjęcie uchwały; 

d) ukonstytuowanie się Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

6. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 

7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.  

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Jednocześnie złożyła wniosek o przerwę przed głosowaniem zmiany porządku obrad w celu 

rozdania materiałów. 

 

Radny Senior – ogłosił 10 min. godz. 10
15 

przerwę w celu rozdania materiałów, jednocześnie 

poprosił, aby jeden egzemplarz trafił do Radcy Prawnego Pani A.Wiśniewskiej, w celu 

zaopiniowania pod względem prawnym. 

 

Radny Senior – wznowił obrady po przerwie godz. 10
20

. 

Poinformował, że art.20 ust.1a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi, iż rada 

Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady, czyli co najmniej 8 głosami. 

 

Zwrócił się z zapytaniem? 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem zmian w porządku obrad proponowanych we 

wniosku radnej P.Butlewskej – poprosił o podniesienie ręki. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem  

„ wstrzymującym” przyjęła porządek obrad (brak 1 głosu). 

 

Rady Senior – w związku z brakiem jednego głosu w głosowaniu, zarządził reasumpcje 

głosowania. 

 

Reasumpcja głosowania: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 głosem  

„ wstrzymującym” przyjęła proponowany porządek obrad – wniosek Radnej P.Butlewskiej. 

 

Radny Senior – stwierdził, ze zmiany zgłoszone we wniosku radnej P.Butlewskiej zostały 

przyjęte. 

Stwierdził, że w przerwie otrzymali radni materiały, które zawierają nowe projekty uchwał, jak i 

porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian. 

Poinformował, że nastąpi głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z przyjętymi 

zmianami. 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła porządek obrad (15 głosów 

„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 glosów „wstrzymujących”). 

 

Radny Senior – stwierdził, że porządek obrad I sesji wraz z przyjętymi wcześniej zmianami został 

przyjęty. 

 

Na tym etapie obrad, zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego Pani Agnieszki Wiśniewskiej, 

czy dotychczasowy tryb i przebieg I sesji jest prawidłowy i czy nie ma zastrzeżeń w tym 

przedmiocie. Poprosił o opinię. 
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Radca Prawny A.Wiśniewska – stwierdziła, że prawidłowy jest przebieg sesji. 

 

Ad.5 

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad 

sesji. 

Radny Senior – przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. rozpatrzenie projektów uchwał oraz 

podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji. 

 

Ad.5.1 

Radny Senior – otworzył punkt 5.1. porządku obrad „Wybór Przewodniczącego Rady Gminy”. 

 

Ad.5.1.1 

W ramach punktu 5.1. porządku obrad radny senior przeszedł do realizacji punktu 5.1.1. tj. 

podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu 

głosowania tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Radny Senior – udzielił głosu radnej Patrycji Butlewskiej. 

 

Radna P.Butlewska – złożyła wniosek formalny w zakresie ograniczenia składu Komisji 

Skrutacyjnej do trzech osób. 

 

Radny Senior – zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym w zakresie ograniczenie składu 

Komisji Skrutacyjnej do 3 osób. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujących” przyjęła propozycję składu 3 osobowego Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Senior – stwierdził, że skład Komisji skrutacyjnej został ograniczony do 3 osób. 

Przeszedł do punktu, zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Jarosław Różański – zgłosił kandydaturę radnego Radosława Zwierzchowskiego. 

Radny Senior – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat R.Zwierzchowski, wyraził zgodę. 

 

Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Czajkowskiego. 

Radny Senior – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat Z.Czajkowski, wyraził zgodę. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Łopatowskiej. 

Radny Senior – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka A.Łopatowska, wyraziła zgodę. 

 

Radny Senior – podziękował za zgłoszone kandydatury i zamknął listę zgłoszonych kandydatur 

do składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Następnie udzielił głosu radnemu Mieczysławowi Kołowrockiemu. 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że uważa, iż Rada ma powołać Komisje Skrutacyjną, 

rozumie, że ma się składać z trzech osób, ale proponowałby, aby było więcej kandydatów,  

a wybierane będą trzy osoby. Nie wie jak to wygląda od strony prawnej? 

 

Wójt Elekt P.Kosik – poinformował, że przed chwilą Rada Gminy przegłosowała skład  

3 osobowy Komisji Skrutacyjnej. 
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Radny M.Kołowrocki - stwierdził, ze rozumie, to skład 3 osobowy, ale spośród Rady, należy te  

3 osoby wybrać. W tej chwili padły propozycje, kto chce pracować w tej komisji. 

Poinformował, że Rada ma wybierać, a nie głosować. 

 

Radny Senior – powrócił do tematu zgłaszania kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej,  

i zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej? 

 

Brak zgłoszeń z sali. 

 

Radny Senior – stwierdzi, ze nie ma więcej kandydatur, dlatego zamknął listę kandydatów. 

 

Radny Senior – przeszedł do punktu dotyczącego głosowania kandydatów. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto jest „za” przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Radosław 

Zwierzchowski, Zbigniew Czajkowski, Agnieszka Łopatowska. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących”- przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Senior – stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie wcześniej 

zaproponowanym przez Radę. 

 

Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się, tj. wybór przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej. 

  

Ogłosił 5 min. przerwę, godz. 10
30

 

 

Radny Senior – po przerwie wznowił obrady, godz. 10
35

 i udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że komisja się ukonstytuowała, w następującym 

składzie: 

Przewodniczący Komisji – Agnieszka Łopatowska, 

Członek komisji – Zbigniew Czajkowski, 

Członek komisji – Radosław Zwierzchowski. 

 

Radny Senior – stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej, została radna Agnieszka 

Łopatowska. 

Poinformował, ze w dalszej części obrad Rady Gminy przystąpi do regulaminu głosowania 

tajnego, dotyczącego wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 

Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie regulaminu głosowania tajnego 

dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej A.Łopatowska – przedstawiła regulamin głosowania 

tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Senior – zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do przedstawionego regulaminu? 

Brak uwag z sali. 

Radny Senior – zarządził głosowanie nad przedstawionym regulaminem w sprawie głosowania 

tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw, 0 głosami 

„wstrzymującymi” przyjęła przedstawiony regulamin głosowania tajnego dotyczącego 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  
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Radny Senior – stwierdził, iż regulamin głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy w wersji zaproponowanej został przyjęty. 

 

Radny Senior – przeszedł do punktu c, tj. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej i oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy, w wersji zaproponowanej? 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  oraz przyjęcia regulaminu głosowania 

tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,  

0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr I/1/14 w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy – stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Radny Senior – stwierdził, że przedmiotowa uchwała został podjęta. 

 

Ad.5.1.2.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Senior – przeszedł punktu 5.1.2. porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Poinformował, że art.19, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi, 

iż Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy i 1-3 

wiceprzewodniczących bezwzględna większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

Przeszedł do punktu dotyczącego zgłaszanie kandydatur, poprosił radnych o zgłaszanie 

kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radna Agnieszka Łopatowska – zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Różańskiego. 

Radny Senior – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat J.Różański, wyraził zgodę. 

 

Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego. 

Radny Senior – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat M.Kołowrocki, wyraził zgodę. 

 

Radny Senior – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Rady? 

Brak zgłoszeń. 

 

Radny Senior – podziękował i zamknął listę zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 

Następnie przeszedł do punktu „d”, wybory (głosowanie tajne); poprosił Komisje Skrutacyjną  

o przygotowanie kart do głosowania.  

Następnie zarządził 10 min. przerwę – godz. 10
45

 

 

Radny Senior po przerwie wznowił obrady – godz. 10
55
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Poprosił Komisje Skrutacyjną o zabranie głosu.  

 

Członek Komisji Skrutacyjnej Z. Czajkowski – poinformował, że w rogu sali znajduje się 

stolik z osłoną do głosowania, aby zachować procedurę tajności głosowania.  

Następnie odczytał zgodnie z listą obecności w kolejności z imienia i nazwiska radnych,  

i poprosił o podejście, odebranie kart do głosowania i dokonania głosowania. 

Karty do głosowania zostały wcześniej przygotowane i ostemplowane przez Komisję 

Skrutacyjną.  

Nastąpiło głosowanie. 

 

Po dokonaniu głosowania przez radnych, radny Senior zwrócił się z zapytaniem, czy wszyscy 

radni dokonali głosowania, następnie podziękował radnym za udział w głosowaniu. 

 

Stwierdził, że nie słyszy sprzeciwu, dlatego też poprosił Komisję Skrutacyjną o podliczenie 

głosów i przygotowanie protokołu z ustalenia wyników głosowania. 

 

W tym celu zarządził 15 min. przerwę – godz. 11
00

 

 

Radny Senior – po przerwie wznowił obrady – godz. 11
15

 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z ustalenia wyników 

głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej A.Łopatowska – odczytała protokół z ustalenia 

wyników głosowania tajnego w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec,  

sporządzonego, na sesji w dniu 27 listopada 2014 roku – stanowi on zał. nr 4 protokołu. 
 

Wyniki Głosowania  

Kandydaci uzyskali następującą liczb ę głosów:  

1. Jarosław Różański – 10 głosów „za”, 

2. Mieczysław Kołowrocki – 5 głosów „za” 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Pan Jarosław Różański uzyskał 10 głosów „za wyborem”  

i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. 

 

Radny Senior W.Stefański – podziękował Komisji Skrutacyjnej i przeszedł do punktu „c”, 

„podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec” – projekt 

uchwały stanowi zał. nr 5 protokołu. 
 

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy, w wersji zaproponowanej? 

Głosowanie: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr I/2/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy – stanowi ona zał. nr 6 do protokołu. 
 

Radny Senior – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została przyjęta. 

Pogratulował Panu Jarosławowi Różańskiemu wyboru na przewodniczącego Rady Gminy 

Waganiec i poprosił o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym. 

 

Następnie zarządził 3 min. przerwę – godz. 11
25

 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – wznowił obrady po przerwie – godz. 11
30

 

Podziękował radnym za wybór na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Waganiec za 

powierzone obowiązki kierowania pracą Rady Gminy oraz reprezentowania Rady Gminy na 

zewnątrz. 
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Chciałby, aby współpraca między przewodniczącym rady, a radnymi układała się jak najlepiej  

i uważa, że tak będzie. 

Poinformował, że przechodzi do punktu 5.1.2. 

 

Ad.5.2. 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że otwiera punkt 5.2 „wybór wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy . 

 

Ad.5.2.1. 

W ramach punktu 5.2 porządku obrad przeszedł do punktu 5.2.1 tj. Podjęcie uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

W związku z tym podpunktem „ a” zgłaszanie kandydatur”, zgłosił wniosek formalny, aby 

podobnie jak w przypadku przewodniczącego rady ograniczyć liczbę członków Komisji 

Skrutacyjnej do 3 osób. 

Poinformował, że przystąpi Rada Gminy do głosowania nad wnioskiem formalnym, który 

zgłosił w zakresie ograniczenia składu Komisji Skrutacyjnej do 3 osób. 

 

W związku z tym, zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za ograniczeniem 

składu Komisji Skrutacyjnej do 3 osób? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”  

i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wniosek formalny. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z powyższym stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej 

został ograniczony do 3 osób. 

 

Następnie przewodniczący rady przeszedł do podpunktu „a”, zgłaszanie kandydatów. Poprosił  

o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Radni stwierdzili, że może być ten sam skład komisji, jeżeli członkowie wyrażają zgodę. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił, o podanie tych kandydatur. 

 

Radna J.Michalska – zgłosiła ten sam skład Komisji Skrutacyjnej jak przy wyborach 

przewodniczącego rady; Panią A.Łopatowską, Pana R.Zwierzchowskiego i Pana 

Z.Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają 

zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej, wywołując kandydatów zgodnie  

z kolejnością ich zgłoszenia? 

 

Kandydatka A.Łopatowska – wyraziła zgodę. 

Kandydat R.Zwierzchowski – wyraził zgodę. 

Kandydat Z.Czajkowski – wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury? 

 

Brak zgłoszeń z sali. 
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Przewodniczący Rady –zamknął listę kandydatów i przeszedł do podpunktu „b” głosowanie 

kandydatur. 

W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, kto jest „za” przyjęciem Komisji Skrutacyjnej 

w składzie: Agnieszka Łopatowska, Radosław Zwierzchowski, Zbigniew Czajkowski. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 radnych „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymujących”- przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie 

wcześniej zaproponowanym. 

 

Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się, tj. wybór przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej. 

  

W związku z tym ogłosił 5 min. przerwę, godz. 11
45

 

 

Przewodniczący Rady – wznowił obrady po przerwie (godz. 11
55

) i poprosił Komisję 

Skrutacyjna o przedstawienie informacji o wyborze. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że komisja się ukonstytuowała, w następującym 

składzie: 

Przewodniczący Komisji – Agnieszka Łopatowska, 

Członek komisji – Zbigniew Czajkowski, 

Członek komisji – Radosław Zwierzchowski. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została radna 

A.Łopatowska , w dalszej części przystąpił do przyjęcia regulaminu głosowania tajnego 

dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Poprosił przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie regulaminu głosowania tajnego 

dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy jest to taki sam regulamin, jak przy 

wyborze Przewodniczącego Rady Gminy ? 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że jest to taki sam regulamin tylko dostosowany do 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Jeżeli radny Kołowrocki złoży wniosek formalny, to podda go pod głosowanie. 

 

Radny M.Kołowrocki – złożył wniosek formalny, aby przyjąć regulamin głosowania tajnego 

dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, bez odczytania. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że radny M.Kołowrocki złożył wniosek formalny aby 

przyjąć regulamin głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy, bez odczytania. 

W związku z powyższym zwrócił się do radnych, kto jest za tym, aby przyjąć regulamin 

głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, bez odczytania? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 radnych „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymujących”- przyjęła wniosek formalny. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że regulamin głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został przyjęty bez odczytania. 
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Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do regulaminu głosowania tajnego 

dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy? 

 

Brak uwag z sali. 

 

W związku z tym, przewodniczący rady zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panow radnych jest 

za przyjęciem regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy w wersji zaproponowanej? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 radnych „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymujących” - przyjęła regulamin głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że regulamin głosowania tajnego dotyczącego wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. 

 

Przewodniczący Rady – przeszedł do następnego podpunktu „b” podjęcie uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panow radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, w wersji zaproponowanej? 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania 

tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. nr 7 protokołu. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – przy 15 radnych „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymujących” – podjęła uchwałę Nr I/3/14 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

oraz przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że uchwala w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz 

przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy, została podjęta. 

 

Ad.5.2.2.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – przeszedł do punktu 5.2.2. porządku obrad tj. Podjęcie 

uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Poinformował, że art.19 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, 

iż Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego , i od 1-3 wiceprzewodniczących 

rady gminy bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady Gminy w głosowaniu tajnym. 

 

Przeszedł do podpunktu „a” zgłaszanie kandydatur. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radna A.Łopatowska – zgłosiła kandydaturę radnej Patrycji Butlewskiej. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy Pani P.Butlewska wyraża zgodę na 

kandydowanie? 
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Kandydatka P.Butlewska – wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury? 

Brak zgłoszeń z sali. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z tym, ze nie ma innych zgłoszeń z sali, zamknął listę 

zgłoszeń na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Następnie przeszedł do podpunktu „b”  wybory (głosowanie tajne). 

 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania w związku z tym ogłosił 10 

min przerwę - godz. 12
00

. 

 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady (godz. 12
10

) i poprosił Komisję 

Skrutacyjna o przeprowadzenie głosowania. 

 

Członek Komisji Z.Czajkowski – poinformował, że tak samo jak przy wyborze 

Przewodniczącego Rady Gminy, będzie się odbywać głosowanie.  

Poinformował, że w rogu sali znajduje się stolik z osłoną do głosowania, aby zachować 

procedurę tajności głosowania.  

Następnie odczytał zgodnie z listą obecności w kolejności z imienia i nazwiska radnych,  

i poprosił o podejście, odebranie kart do głosowania i dokonania głosowania. 

Karty do głosowania zostały wcześniej przygotowane i ostemplowane przez Komisję 

Skrutacyjną.  

 

Nastąpiło głosowanie. 

 

Po dokonaniu głosowania przez radnych, przewodniczący rady zwrócił się z zapytaniem, czy 

wszyscy radni dokonali głosowania, następnie podziękował radnym za udział w głosowaniu. 

 

Stwierdził, że nie słyszy sprzeciwu, dlatego też poprosił Komisję Skrutacyjną o podliczenie 

głosów i przygotowanie protokołu z ustalenia wyników głosowania. 

 

W tym celu zarządził 15 min. przerwę – godz. 12
20

 

 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady – godz. 12
30

 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z ustalenia wyników 

głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej A.Łopatowska – odczytała protokół z ustalenia 

wyników głosowania tajnego w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec,  

sporządzonego, na sesji w dniu 27 listopada 2014 roku – stanowi on zał. nr 9 protokołu. 
 

Wyniki Głosowania  

Kandydatka Patrycja Butlewska uzyskała – 15 głosów „za”, 

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Pani Patrycja Butlewska  uzyskała 15 głosów „za wyborem”  

i została wybrana na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował Komisji Skrutacyjnej i przeszedł do punktu „c”, 

„podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec” – projekt 

uchwały stanowi zał. nr 10 protokołu. 
 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, w wersji zaproponowanej? 
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Głosowanie: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr I/4/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy – stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady –  stwierdził, że przedmiotowa uchwała została przyjęta. 

Następnie pogratulował Pani Patrycji Butlewskiej wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Waganiec. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy P.Butlewska – podziękowała, zwłaszcza za tą 

jednomyślność, stwierdziła, że ma nadzieję, że w przyszłości na sesjach taka jednomyślność też 

będzie, za co jeszcze raz podziękowała. 

 

Ad.5.3. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański –  przeszedł do punktu 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Poinformował, że art.18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

stanowi, iż Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjna, a zasady i tryb 

działania komisji rewizyjnej określa Statut Gminy. 

      W związku z tym § 79 ust1 i 2 Statutu Gminy Waganiec Dz. Urzędowy Woj. Kuj. Pom.  

z 2003r. poz.1842, stanowią, iż komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego komisji, 

zastępcy przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków w łącznej liczbie 4 osób, a także, 

iż przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. 

 

Następnie przeszedł do podpunktu „a” zgłaszanie kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radny M.Kołowrocki – poprosił o głos. 

 

Przewodniczący Rady – udzielił głosu radnemu. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób będzie przeprowadzone to 

głosowanie, ten wybór. On to wie, ale jest wielu radnych, którzy tego nie wiedzą. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, ze głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec, jest jawne. Proponuje w pierwszej kolejności 

wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby zgłaszać kandydatów, gdyż jest to 

kompetencja wyłącznie rady Gminy. Natomiast jak zostanie wybrany Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, to przejdzie rada Gminy do wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 

Wybór będzie łącznie w takiej liczbie jak wcześniej przedstawił, z przewodniczącym  

i zastępcą ta komisja będzie liczyła 4 radnych, czyli po wyborze Przewodniczącego Komisji, 

jeszcze Rada Gminy wybierze 3 radnych. 

Poinformował, że w pierwszej kolejności wybierany będzie Przewodniczący Komisji, poprosił  

o zgłaszanie kandydatur. 

 

Udzielił głosu radnej Jadwidze Michalskiej.  

Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 
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Kandydat M.Kołowrocki, nie wyraził zgody na kandydowanie, na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radny Jerzy Urbański – zgłosił kandydaturę Radosława Zwierzchowskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat R.Zwierzchowski, wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 

 

Brak zgłoszeń. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował i zamknął listę zgłoszeń kandydatów na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie nad kandydaturą radnego 

Radosława Zwierzchowskiego. 

 

Następnie przeszedł do głosowania, kto z Pań i Panów radnych jest za wyborem na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Radosława Zwierzchowskiego? 

 

Głosowanie: 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, 0 glosami „przeciw” i 1 głosem 

„wstrzymującym” przyjęła kandydaturę Radosława Zwierzchowskiego na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany 

radny Radosław Zwierzchowski. 

Następnie poprosił o zgłoszenie kolejnych kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat M.Kołowrocki, wyraził zgodę.  

 

Radna Jadwiga Czekała – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka E.Pietrus, wyraziła zgodę.  

 

Radny Ryszard Zwierzchowski – zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Budnego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat J.Budny, wyraził zgodę.  

 

Radny Jerzy Urbański – zgłosił kandydaturę Agnieszki Łopatowskiej. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka A.Łopatowska, wyraziła zgodę.  

 

Radny Dariusz Butlewski – zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Czekała. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka J.Czekała, wyraziła zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury do składu Komisji 

Rewizyjnej? 

 

Brak zgłoszeń z sali. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował, i zamknął listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji 

Rewizyjnej. 
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Poinformował, że zgłoszonych zostało 5 radnych: M.Kołowrocki, E.Pietrus, J.Budny, 

A.Łopatowska, J.Czekala. 

Przypomniał, że jest to komisja 4 osobowa, Przewodniczący Komisji został już wybrany, to Rada 

gminy wybiera tylko 3 radnych. 

Uważa, że radni wykażą się samodyscypliną, i każdy radny w tych głosowaniach odda tylko  

3 głosy, tzn. będzie trzykrotnie głosował. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że jako pierwszy był zgłoszony radny M.Kołowrocki. 

Zarządził głosowanie, kto jest za wyborem na członka Komisji Rewizyjnej radnego 

M.Kołowrockiego? 

Glosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych – oddała 6 głosów „za” 

 

Radny M.Kołowrocki – zabrał głos i stwierdził, że byłoby lepiej, bezpieczniej i szybciej, aby 

podjąć taką uchwałę, w celu głosowania nad wszystkimi komisjami, aby były one tajne. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie można, gdyż głosowania są jawne. 

  

Radny M.Kołowrocki – zaproponował, aby przy głosowaniu np. przy jego kandydaturze, radni 

będą głosowali „za” , to może już od razu podawać te wyniki i radni będą sobie notować i będą 

się kontrolować, aby rzeczywiście ktoś nie podniósł np. 4 razy ręki. 

 

Radny R.Zwierzchowski – poinformował, ze wracając do głosowania, to teraz w dalszej części 

głosowania będzie „przeciw”, to np. jak ktoś zagłosował, to znaczy, że już jeden głos oddał? 

 

Radny M.Kołowrocki - poinformował, że w tym przypadku było 6 głosów „za”, a dalej jak 

zostanie to głosowanie przeprowadzone? 

 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że dalej odbędzie się głosowanie „przeciw”  

i „wstrzymujące”, w każdym przypadku. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że czy nie byłoby, dobrze głosowanie przeprowadzić w 

ten sposób, że na każdego z kandydatów po kolei oddać głosy „za” i ten, który otrzyma 

najwięcej głosów przechodzi. 

 

Obecny na obradach Pan Arkadiusz Żak – poinformował, że proponuje złożyć wniosek 

formalny, w tym zakresie, jeśli Państwo radni go przyjmą, to uważa, że będzie to dopuszczalne, 

taki sposób głosowania. 

Zaproponował, aby zapytać Panią Radcę Prawną. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że zanim zgłosi formalny wniosek może zgłosić go na 

każde komisje i może określić ilu kandydatów zgłaszać do każdej komisji? 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że radny M.Kołowrocki, jeśli zgłasza wniosek formalny, 

to prosi go o jego sprecyzowanie. Będzie on dotyczył tylko komisji rewizyjnej, a potem przejdzie 

się do następnych komisji. 

 

Wójt VI kad. P.Marciniak – podpowiedział sprecyzowanie tego wniosku: głosowanie tylko 

pozytywne, bez głosowań wstrzymujących się i negatywnych. Przy jednym zapytaniu, „kto jest 

za”. 

 

Pan Arkadiusz Żak – poinformował, że jeśli można, to pomoże doprecyzować tą kwestię. 

Wniosek radnego jest traktowany, jako wniosek formalny, dotyczący głosowania w przypadku 

pozostałych trzech członków Komisji Rewizyjnej, jako głosowanie pozytywne, czyli oddawanie 

głosów, tylko „za” na poszczególnych pięciu kandydatów. 
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Poszczególni kandydaci ta piątka zgłoszona uzyska ilość głosów, to Przewodniczący rady będzie 

odczytywał pozytywne głosy przy głosowaniu pozytywnym „za” i wybierze 3 osoby, które 

uzyskały największa liczbę głosów „za”. 

I wówczas rada Gminy podejmie uchwalę o zatwierdzeniu, tych trzech osób na pozostałych 

członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Wójt VI kad. P.Marciniak – stwierdził, że nie może tak być, gdyż Rada jest ograniczona 

ilością miejsc, czyli ma tylko 3 głosy do oddania i tymi głosami dysponuje. 

 

 

Pan A. Żak – poinformował, że tu się nie zgadza z przedmówcą, ale poprosił Panią Radcę  

o opinie w tej kwestii. 

 

Radca Prawny A.Wisniewska – stwierdziła, że nie wie jak sobie wcześniej radni 

zaprotokołowali, wcześniej chodziło o ograniczenie do 3 osób. To był wniosek formalny, czy 

tylko interpelacje? 

Więc jeżeli nie był to wniosek formalny, to nie było tego ograniczenia. Jeśli byłby to wniosek 

formalny, to byłoby ograniczenie. 

 

Mieszkaniec gminy Pan Arkadiusz Najder – przedstawił się i zwrócił się z zapytaniem, gdyż 

nie wszyscy obecni na sali wiedzą, kto to jest ten Pan, który zabiera głos na sesji i nie 

przedstawił się. 

 

Pan Arkadiusz Żak – przedstawił się, jest obecny na sali, gdyż wspiera wójta – elekta, w tym 

czasie trudnym na początku w sprawach organizacyjnych, ze względu na określone 

doświadczenie w zakresie materii samorządowej. 

 

Radny M.Kołowrocki – poruszył jeszcze jedna rzecz, co się stanie, jeśli będzie równa liczba 

głosów „za”. 

Pan A.Żak – poinformował, że wówczas z tych 2 osób, które otrzymały równą liczbę, będzie 

trzeba ponowić głosowanie i wybrać tą, która otrzyma więcej głosów „za”. 

 

Radca Prawny – przytoczyła tylko § 64 ust.2 Statutu Gminy Waganiec, jeżeli celem głosowania 

jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości (..) przechodzi kandydatura, na którą oddano 

liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe”. 

Czyli precyzując, to, co radny zawnioskował, to ma to być głosowanie pozytywne, głosowanie 

na 5 radnych, tylko „za” nie ma ograniczenia, na każdego można glosować i przechodzi 

kandydatura, która uzyska największą liczbę głosów. Jeżeli będzie równo, to będzie tzw. 

dogrywka i znowu będzie głosowanie. 

Głosowanie będzie się odbywać zgodnie z kolejnością zgłaszania kandydatur.  

Jeśli są pytania, to prosi je zadawać. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że jeżeli chodzi o liczbę członków Komisji Rewizyjnej, 

to określa to Statut Gminy, i łącznie Statut mówi, że są 4 osoby w tej komisji. 

Czyli jedna osoba została wybrana Przewodniczący komisji, to pozostały 3 osoby, które trzeba do 

tej komisji wybrać. 

Poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M.Kołowrockiego, jest to wniosek, aby 

glosować pozytywnie, czyli radni będą glosować „za”, natomiast nie będzie głosów „przeciw”  

i głosów „wstrzymujących”. 

Z tej listy zgłoszonych 5 radnych, które dostaną największa ilość głosów, zostanie wyłoniona 

trójka radnych. Natomiast, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że dwie osoby będą miały równą liczbę 

głosów, to będzie dogrywka. 

Poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M.Kołowrockiego, przeprowadzenie 

głosowania jak radny zaproponował, a radca prawny wyjaśniła. 
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Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 0 głosami 

„wstrzymującymi” przyjęła wniosek formalny radnego M.Kołowrockiego. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że wniosek formalny został jednogłośnie przyjęty. 

Następnie poinformował, że głosowania odbędą się zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia. 

 

Jako pierwszy został zgłoszony radny Mieczysław Kołowrocki, i w związku z tym, że już 

rozpoczęło się głosowanie nad kandydaturą radnego M.Kołolowrockiego i z zamieszaniem 

procedowania tego punktu, poprosił o reasumpcje głosowania. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby członkiem Komisji 

Rewizyjnej został radny Mieczysław Kołowrocki? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – oddała 5 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że jako druga kandydatura była radnej Ewy Pietrus. 

 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby członkiem Komisji 

Rewizyjnej została radna Ewa Pietrus? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – oddała 7 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że następnym kandydatem był radny Jarosław Budny. 

 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby członkiem Komisji 

Rewizyjnej został radny Jarosław Budny? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – oddała 12 głosów „za”. 

 

Radny M.Kołowrocki – przeprosił, że tak często zabiera głos, ale nie jest tak naiwny jak sobie 

niektórzy myślą, ale zgłaszając wniosek formalny, było mówione, że głosują radni 3 razy,  

w trakcie głosowania dowiaduje się, że można głosować tyle razy, ile się chce. Uważa, że  

w trakcie głosowania wyszło inaczej. 

 

Głos zabrał radny Z.Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego zniekształcono wniosek 

radnego Kołowrockiego? 

Radni głosowali nad tym wnioskiem, myśleli, że on będzie przegłosowany w takiej formie,  

w jakiej on zgłosił. Tu dowiaduje się, ze został zniekształcony. Przyjęty został, ale miało być, że 

każdy ma 3 głosy. 

Taki był wniosek radnego Kołowrockiego. 

 

Radca Prawny – wobec tego faktu, że zgłosił radny zastrzeżenia do swego wniosku, wobec tego, 

ze inaczej chciałby go sformułować. Proponuje złożyć reasumpcje głosowania. Czy powtórzyć je 

jeszcze raz? Ale najpierw prosiłaby o przegłosowanie propozycji Pana radnego Kołowrockiego,  

i doprecyzować je. Czyli jak rozumie będzie przerwa, aby Pan Kołowrocki doprecyzował wniosek. 

A radni, go przegłosowali, jeśli będą inne wnioski, o inny sposób głosowania, to prosiłaby  

o zgłoszenie, i to jest ten moment i radziłaby przeprowadzić reasumpcje głosowania. 

 

Przewodniczący Rady – zarządził 15 min przerwę – godz.12
52 

Pan radny Kołowrocki sformułuje swój wniosek w sposób precyzyjny, nie budzący wątpliwości 

Wysokiej Rady i poddany zostanie pod głosowanie i będzie to reasumpcja głosowania. 
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Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady – godz. 13
18

   

Zwrócił się do radnego Kołowrockiego, czy składa on wniosek formalny? 

 

Radny M.Kołowrocki – wycofał się z tego, nie składa takiego wniosku. Poinformował również, 

że były zgłoszenia kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej, to w tym przypadku wycofuje 

swoją kandydaturę, i Pani J.Czekala również. 

 

Radna J.Czekała – stwierdziła, że już wyraziła zgodę na kandydowanie i podtrzymuje swoją 

kandydaturę do Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że przystępuje do procedury głosowania nad 

zgłoszonymi kandydaturami. 

Będą one poddawana pod głosowanie i liczone. I tutaj nie będzie, że przysługują radnemu  2- czy 3 

głosy , tutaj będzie przeprowadzone głosowanie bez ograniczenia. To, że jest 3 członków do 

uzupełnienia tej komisji, to nie ma znaczenia przy tym trybie głosowania. Głosowania będą „za”, 

„przeciw”, „wstrzymujący”. 

Poinformował, że przystępuje do reasumpcji głosowania, w wyniku wycofania się kandydata 

M.Kołowrockiego, pod głosowanie podda zgodnie z kolejnością zgłoszenia następną kandydaturę. 

 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna Ewa Pietrus była 

członkiem Komisji Rewizyjnej? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 6 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod glosowanie kandydaturę, radnego Jarosława Budnego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny Jarosław Budny był 

członkiem Komisji Rewizyjnej? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 4 głosy 

„wstrzymujące”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod glosowanie kandydaturę, radnej Agnieszki Łopatowskiej. 

 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna Agnieszka 

Łopatowska była członkiem Komisji Rewizyjnej? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod glosowanie kandydaturę, radnej Jadwigi Czekała. 

 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna Jadwiga Czekała była 

członkiem Komisji Rewizyjnej? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”  

i 0 głosów „wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – po przeliczeniu głosów, poinformował, że na pozostałych członków 

Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 

1. Jadwiga Czekała – 15 głosów „za”, 
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2. Jarosław Budny – 10 głosów „za”, 

3. Agnieszka Łopatowska – 9 głosów „za”.    

 

Następnie Przewodniczący Rady – przeszedł do podpunktu „c”, i przedstawił projekt uchwały  

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem przyjętego składu komisji – 

stanowi on załącznik nr 12 do protokołu. 
Poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej, w wersji 

zaproponowanej. 

 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 glosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr I/5/14 w sprawie wyboru członków Komisji 

Rewizyjnej – stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

członków Komisji Rewizyjnej rady Gminy Waganiec. 

 

Przeszedł do podpunktu „d” ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej. 

Dlatego też poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej R.Zwierzchowskiego o zwołanie  

I posiedzenia Komisji Rewizyjnej w celu wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

W związku z tym ogłosił 15 min. przerwę – godz. 13
40

   

 

Ad.5.4.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – po przerwie (godz. 13
45

 ) wznowił obrady i otworzył punkt 

5.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego. Poinformował, że jest to 4 osobowy skład komisji. 

 

Przeszedł do podpunktu „a” zgłaszanie kandydatur, i poprosił o zgłoszenia do składu Komisji 

Budżetowej. 

 

Radny M.Kołowrocki – zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Czajkowskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat Z.Czajkowski, wyraził zgodę.  

 

Radny R.Zwierzchowski – zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Urbańskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat J.Urbański, wyraził zgodę.  

 

Radny Z.Czajkowski – poinformował, że zgłasza kandydaturę osoby z doświadczeniem w Radzie 

Gminy, radnego Mieczysława Kołowrockiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat M.Kołowrocki, wyraził zgodę.  

 

Radny J.Budny – zgłosił kandydaturę radnej Patrycji Butlewskiej. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka P.Butlewska, wyraziła zgodę.  

 

 

Radna E.Pietrus – zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka J.Michalska, wyraziła zgodę.  
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Radny J.Urbański – zgłosił kandydaturę radnego Jana Bróżka. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat J.Bróżek, wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury ? 

 

Brak zgłoszeń z sali. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z powyższym zamknął listę zgłoszeń i przeszedł do 

podpunktu „b” głosowanie kandydatur, poinformował, że jest zgłoszonych 6 radnych do składu 

Komisji Budżetu. 

Procedura głosowania będzie identyczna, jak w przypadku głosowania członków Komisji 

Rewizyjnej, czyli zgodnie z § 60 i 64 Statutu Gminy Waganiec. Każda kandydatura będzie 

głosowana osobno, zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia, głosowania będą „za”, „przeciw”, 

„wstrzymujący”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Zbigniewa 

Czajkowskiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny Z.Czajkowski był 

członkiem Komisji Budżetu? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 9 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Jerzego Urbańskiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny J.Urbański był 

członkiem Komisji Budżetu? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Mieczysława 

Kołowrockiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny M.Kołowrocki był 

członkiem Komisji Budżetu? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 10 

głosów „wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnej Patrycji Butlewskiej. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna P.Butlewska była 

członkiem Komisji Budżetu? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod glosowanie kandydaturę, radnej Jadwigi Michalskiej. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna J.Michalska była 

członkiem Komisji Budżetu? 
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Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”  

i 0 głosów „wstrzymujących”. 

  

Przewodniczący Rady – poddał pod glosowanie kandydaturę, radnego Jana Bróżka. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny J.Brożek był 

członkiem Komisji Budżetu? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował za głosowanie i przedstawił wyniki i skład Komisji 

Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. 

1. Jadwiga Michalska – 15 głosów „za”, 

2. Urbański Jerzy – 9 głosów „za” ,  

3. Butlewska Patrycja – 9 głosów „za”, 

4. Jan Brożek – 9 głosów „za” . 

 

Przewodniczący Rady – przeszedł do punktu „c” podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, przedstawił 

projekt uchwały z uwzględnienie przyjętego składu komisji – stanowi ona załącznik nr 14 do 

protokołu. 
Poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, w wersji zaproponowanej. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 glosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr I/6/14 w sprawie wyboru członków Komisji 

Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – stanowi ona 

załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 

wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego Rady Gminy Waganiec. 

 

Przeszedł do podpunktu „d” ukonstytuowanie się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego tj. wybór Przewodniczącego Komisji 

Dlatego też zwołał I posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego. 

W związku z tym ogłosił 10 min. przerwę – godz. 14
00

   

 

Ad.5.5.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – po przerwie wznowił obrady – godz. 14
10

  i otworzył punkt 

5.5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej. 

Przeszedł do podpunktu „a” zgłaszanie kandydatur. Poprosił radnych o zgłoszenia. 

 

Rada E.Pietrus – zadała pytanie do Wójta Elekta, Przewodniczącego Rady, Radcy Prawnego – 

jak to jest ?  
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Zostały dwie komisje stałe Rady Gminy, czy każdy radny musi być w jakiejś komisji, czy może 

być tak, że opcja Pana Przewodniczącego Rady i Wójta Elekta obejmie wszystkie komisje? 

Ponieważ zostały dwie komisje, to ona się nie widzi w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

gdyż nie jest rolnikiem, jest z zawodu pielęgniarką i chciałaby być w Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Ale jak się zrobi przetarg, jak na rynku, to się okaże, że 10 osób pójdzie za opcją 

Przewodniczącego Rady i Wójta Elekta.  A pozostali radni pozostaną, źle się z tym czuje, dlatego 

zwróciła się z zapytaniem, jak to wygląda? 

 

Radca Prawny – poinformował, że jeśli chodzi o Radce prawnego, to nie może powiedzieć nic, 

może powiedzieć tylko o tym, co jest w ustawie o samorządzie gminnym i Statucie Gminy 

Waganiec. Czyli radni decydują, kogo zgłosić do komisji i radni decydują, na kogo oddać głos. 

  

Radna E.Pietrus – zwróciła się do Wójta Elekta, jak on to widzi, miała być zgoda, a w tej chwili 

wydaje się, że radni są ośmieszani, bo są w mniejszości i czuje się z tym na tych obradach bardzo 

źle. 

Zwołał Pan 10 osób swojej opcji. Stwierdziła, że nie ma nic do Wójta P.Kosika , nie ma nic do 

radnych, ale należy zobaczyć co się dzieje. 

 

Wójt Elekt P.Kosik – stwierdził, że nie widzi, aby coś się źle działo, to są zasady demokracji. 

Odpowie na pytanie – pewnie w podobnej sytuacji teraz się czuje Pan Wójt, który przegrał 

wybory. Też może mieć do niego pretensje, dlaczego wygrał wybory. Bo takie są zasady 

demokracji. 

 

Radna E.Pietrus – poinformował, że chyba są takie zasady, że każdy z radnych powinien 

pracować w jakiejś komisji. A teraz się pyta jak to jest? 

 

Wójt Elekt P.Kosik – poinformował, że podtrzymuje opinię radnej Pietrus, ze każdy radny 

niezależnie czy z ramienia jednego, drugiego, czy trzeciego był w każdej komisji. 

Też podtrzymuje radnej sugestię. Ale jaka będzie decyzja rady Gminy, to naprawdę na to nie ma 

wpływu. Apeluje do radnych, jeśli jego głos ma tu jeszcze znaczenie, jest władzą wykonawczą, ale 

jej jeszcze nie objął. Władzą uchwałodawcza jest Rada Gminy, aby było sprawiedliwie, życzyłby 

sobie, aby każdy radny miał jakąś funkcję w poszczególnych komisjach. 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że również uważa, że każdy radny powinien zasiadać  

w komisji i pracować w niej. I uważa, że nie dojdzie do sytuacji, że radny, czy kilku radnych poza 

komisją pozostaną. 

Następnie ogłosił 5 min przerwę – godz.14
20

 , aby radca prawny Urzędu Gminy zapoznała się ze 

Statutem Gminy odnośnie zapytanie radnej E.Pietrus. 

 

Przewodniczący Rady – po przerwie wznowił obrady – godz.14
30

 

 

Wójt Elekt P.Kosik – poinformował, że jego władza się jeszcze nie ukonstytuowała i pozostawia 

decyzje radnym do własnego wyboru i ma nadzieję, że żaden z członków np. klubów, który Pani 

radna reprezentuje nie pozostanie bez komisji. Ale jaka będzie decyzja Rady Gminy, to jest 

wykroczenie poza jego kompetencje. 

 

Radca A.Wiśniewska – poinformowała, że § 14 ust 2 Statutu Gminy Waganiec, brzmi „ radny 

może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych”. Czyli nie musi tylko może, natomiast 

dotyczy, to dwóch komisji, to nie znaczy, że musi być członkiem tych komisji. 

 

Radny M.Kołowrocki – w pełni podzielił obawy i uwagi radnej Pietrus, a Pana 

Przewodniczącego Rady prosi o prowadzenie sesji, zgodnie z przepisami. 
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Przewodniczący Rady – przeszedł do punktu 5.5. porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Przeszedł ponownie do podpunktu „a” zgłaszanie kandydatur. Poprosił radnych o zgłoszenia. 

 

Radny D.Butlewki – zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Czajkowskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat Z.Czajkowski, wyraził zgodę.  

  

Radny Z.Czajkowski – zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat M.Kołowrocki, wyraził zgodę.  

 

Radny M.Kołowrocki – zgłosił kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka E.Pietrus, wyraziła zgodę.  

 

Radny J.Urbański – zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Butlewskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat D.Butlewski, wyraził zgodę.  

 

 

Radny D.Butlewki – zgłosił kandydaturę radnego Wacława Stefańskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat W.Stefański, wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne zgłoszenia ? 

Brak zgłoszeń z sali. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował i zamknął listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przeszedł do podpunktu głosowanie kandydatur. 

Następnie poinformował, że podda pod głosowanie kandydatury, zgłoszone zgodnie  

z kolejnością, i głosowania będzie się odbywać tak jak w poprzednich głosowaniach. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod glosowanie kandydaturę, radnego Zbigniewa 

Czajkowskiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny Z.Czajkowski był 

członkiem Komisji Oświaty? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Mieczysława 

Kołowrockiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny M.Kołowrocki był 

członkiem Komisji Oświaty? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos 

„wstrzymujący”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnej Ewy Pietrus. 
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Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna E.Pietrus była 

członkiem Komisji Oświaty? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Dariusza Butlewskiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny D.Butlewski był 

członkiem Komisji Oświaty? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”  

i 5 głosów „wstrzymujących”. 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Wacława Stefańskiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny W.Stefański był 

członkiem Komisji Oświaty? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował za głosowanie i przedstawił wyniki i skład Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: 

1. Zbigniew Czajkowski – 15 głosów „za”, 

2. Mieczysław Kołowrocki – 14 głosów „za”, 

3. Dariusz Butlewski – 10 głosów „za”, 

4. Wacław Stefański – 10 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady – przeszedł do punktu „c” podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, przedstawił projekt uchwały  

z uwzględnienie przyjętego składu komisji – stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu. 
Poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej, w wersji zaproponowanej. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 glosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr I/7/14 w sprawie wyboru członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – stanowi ona załącznik nr 17 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 

wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy 

Waganiec. 

 

Przeszedł do podpunktu „d” ukonstytuowanie się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej tj. wybór Przewodniczącego Komisji. 

Dlatego też zwołał I posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej. 

W związku z tym ogłosił 10 min. przerwę – godz. 14
45

   

 

Ad.5.6.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 
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Przewodniczący Rady J.Różański – wznowił obrady po przerwie – godz. 14
55

 i otworzył punkt 

5.6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przeszedł do podpunktu „a” zgłaszanie kandydatur. Poprosił radnych o zgłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady – zgłosił kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Zwrócił się do kandydatki, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydatka E.Pietrus, wyraziła zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – zgłosił kandydaturę radnego Marcina Misiaka. 

Zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat M.Misiak, wyraził zgodę.  

 

Radny Z.Czajkowski – zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Kołowrockiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat M.Kołowrocki, wyraził zgodę.  

Radny M.Kołowrocki – zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Czajkowskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat Z.czajkowski, wyraziła zgodę.  

Radny D.Butlewski – zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Budnego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat J.Budny, wyraziła zgodę.  

 

Radny Marcin Misiak – zgłosił kandydaturę radnego Radosława Zwierzchowskiego. 

Przewodniczący Rady – zwrócił się do kandydata, z zapytaniem, czy wyraża zgodę? 

Kandydat R.Zwierzchowski, wyraziła zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne zgłoszenia ? 

Brak zgłoszeń z sali. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował i zamknął listę zgłoszeń kandydatów do składu Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przeszedł do podpunktu głosowanie kandydatur. 

Następnie poinformował, że głosowanie odbędzie się tak jak w poprzednich głosowaniach  

i zgodnie z kolejnością zgłoszenia kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnej Ewy Pietrus. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radna E.Pietrus była 

członkiem Komisji Rolnictwa? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Marcina Misiak. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny M.Misiak był 

członkiem Komisji Rolnictwa? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosy 

„wstrzymujące”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Zbigniewa 

Czajkowskiego. 
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Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny Z.Czajkowski był 

członkiem Komisji Rolnictwa? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 9 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Mieczysława 

Kołowrockiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny M.Kołowrocki był 

członkiem Komisji Rolnictwa? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7 głosów 

„wstrzymujących”. 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Jarosława Budnego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny J.Budny był 

członkiem Komisji Rolnictwa? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”  

i 5 głosów „wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie kandydaturę, radnego Radosława 

Zwierzchowskiego. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby radny R.Zwierzchowski był 

członkiem Komisji Rolnictwa? 

 

Głosowanie  

Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddała – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 głosów 

„wstrzymujących”. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował za głosowanie i przedstawił wyniki i skład Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

1. Ewa Pietrus – 15 głosów „za”, 

2. Misiak Marcin – 13 głosów „za”, 

3. Budny Jarosław – 10 głosów „za”, 

4. Zwierzchowski Radosław – 9 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady – przeszedł do punktu „c” podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawił projekt uchwały z uwzględnieniem 

przyjętego składu komisji – stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Radny M.Kołowrocki – opuścił obrady. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w wersji zaproponowanej. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 glosami 

„wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr I/8/14 w sprawie wyboru członków Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 

wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec. 
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Przeszedł do podpunktu „d” ukonstytuowanie się Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska tj. 

wybór Przewodniczącego Komisji. 

Dlatego też zwołał I posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i zarządził 10 min. 

przerwę – godz. 15
00

 . 

 

Ad.6 

Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – wznowił obrady po przerwie (godz. 15
05

) i poprosił  

o zabranie głosu ustępującego Wójta Gminy VI kadencji Pana Piotra Marciniak i przedstawienie 

przedmiotowego sprawozdania. 

 

Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że zanim złoży sprawozdanie, to złoży wszystkim 

radnym serdeczne gratulacje z objętych funkcji, również Panu Wójtowi Elektowi z osiągniętego 

znakomitego wyniku.  

Szczególnie podziękował sołtysom gminy Waganiec, gdyż z niektórymi pracował przez 20 lat. 

Przeprosił za złe chwile i podziękował za dobre.  

 

Następnie odniósł się do sprawozdania Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 

Poinformował, że Budżet tegoroczny został uchwalony w dniu 27 grudnia 2013 r., dotychczas 

był zmieniany pięciokrotnie uchwałą Rady Gminy i ośmiokrotnie zarządzeniem Wójta i wynosi: 

po stronie dochodów 15.298.287,16 zł; po stronie wydatków 14.959.292,53 zł. 

Nadwyżka budżetowa w kwocie 338.994,63 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat 

pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych (budowę 

kanalizacji sanitarnej i zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego).  

 

Realizacja budżetu: na ostatni okres sprawozdawczy tj. 31 października br.  

Dochody osiągnięto w kwocie 13.018.140,33 zł na 15.160.485,16 zł, tj. 85, 9 % kwot 

planowanych.  

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.946.339,73 zł na planowane 14.821.490,53 zł, tj. 80, 6 % 

kwot planowanych. 

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.071.800,60 zł, przy planowanej nadwyżce w skali 

roku w wysokości 338.994,63 zł.  

   

W międzyczasie (uchwałą Rady Gminy z dnia 13 listopada br.) nastąpiła korekta budżetu 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększono o kwotę plus 137.802,00 zł  

 

Budżet realizowany jest przez dyrektorów szkół, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, kierownika Zespołu Obsługi Szkół, a w pozostałych pozycjach przez Wójta Gminy. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień dzisiejszy wynosi              

1.083.516,41 zł. 

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin zapłaty już upłynął. 

Wszystkie zobowiązania zarówno wobec kontrahentów, pracowników, ZUS-u, urzędów 

skarbowych reguluje na bieżąco. 

Wójt Gminy nie udzielał poręczeń ani też gwarancji.  

 

Na ostatni okres sprawozdawczy tj. 31 października 2014 r. należności budżetowe (kwoty 

podatków i opłat należnych, a nie uiszczonych przez podatników z terenu gminy) wyniosły: w 

zakresie podatku rolnego 23.674,44 zł; podatku od nieruchomości 690.990,75 zł; podatku 

leśnego 102,00 zł; podatku od środków transportowych  50.297,72 zł; opłaty za użytkowanie 

wieczyste 18.081,09 zł; opłaty adiacenckiej 2.245,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 21.814,00 zł. 

 

Zaległości dotyczą również należności poza podatkowych i tak: z tyt. najmu lokali mieszkalnych 

49.371,95 zł; z tyt. najmu, dzierżawy lokali komunalnych i gruntów  4.933,06 zł; za pobór wody 

71.385,27 zł; za odprowadzanie ścieków 48.084,55 zł. 
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Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2014 (1.538.961,00 zł) budowa chodnika 

w m. Zbrachlin 14.180,00 zł, zrealizowano dotychczas 13.642,17 zł; budowa linii 

oświetleniowych 52.711, 00 zł, zrealizowano 33.022,16 zł; budowa placów zabaw 37.041,00 zł, 

zrealizowano 33.495,95 zł; budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów 

rekreacyjnych w m. Plebanka 35.129,00 zł, zrealizowano 33.076,86 zł; budowa pomieszczeń 

gospodarczych w m. Plebanka 15.000,00 zł, zrealizowano 14.821,50 zł; budowa sieci 

wodociągowej 10.000,00 zł, zrealizowano 6.186,06 zł; budowa siłowni zewnętrznej Waganiec 

Osiedle 6.000,00 zł, zrealizowano 5.781,00 zł; nasadzenia drzew i krzewów ze ściółkowaniem 

korą na terenie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Zbrachlinie 11.100,00 zł, zrealizowano 

9.244,00 zł; ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. 

Brudnowo 10.000, 00 zł, zrealizowano 9.999,90 zł; rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie 

16.000,00 zł, zrealizowano 0, 00 zł; termomodernizacja budynków szkół podstawowych  

w Niszczewach i Brudnowie 585.150,00 zł, zrealizowano 410.262,39 zł; termomodernizacja 

budynku komunalnego w Zbrachlinie 5 przewidywano wydatkowanie kwoty  128.535,00 zł, 

zrealizowano 104.828,47 zł; zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych  

i zapewnienia dostępu do wody pitnej 613.115,00 zł, zrealizowano 587.449,22 zł; zakup 

urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków 5.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł,  

 

Zaciągnięte pożyczki, stan zobowiązań na 27 listopada 2014 r. 2.008.068, 78 zł. 

Zadłużenie zostanie spłacone w latach 2014-2017.  

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom: w roku 2014 – 

1.895.568,78zł; w roku 2015 – 1.120.568,78 zł; w roku 2016 –  450.000,00 zł; w roku 2017 –  

0,00 zł 

Zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy stanowi 13, 1 % planowanych dochodów budżetowych na 

rok bieżący. 

Według projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do przygotowanego 

przez Wójta Gminy projektu budżetu na 2015 rok relacja kwot zobowiązań przypadających do 

spłaty wg. stanu na 31 grudnia każdego roku do planowanych dochodów budżetowych będzie się 

kształtowała następująco: 31 grudnia 2015 r. – 6,94 %, 31 grudnia 2016 r. – 3,00 %, 31 grudnia 

2017 r. – 0,00 %. 

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów: z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę  350.00,00 zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-

ekologicznego” . 

Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:  

oprocentowanie pożyczki stanowi 0, 7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę 

Polityki Pieniężnej. 

Do spłaty pozostaje w roku 2015 kwota 75.000,00 zł, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę  2.682.000,00 zł, jako dofinansowanie 

przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), 

Nowy Zbrachlin i Waganiec”. 

Umowę Nr PW 10009/OW-kk zawarto w dniu 20.08.2010 r. z następującymi warunkami:  

oprocentowanie pożyczki stanowi 0, 7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę 

Polityki Pieniężnej. 

Do spłaty pozostaje kwota 1.462.500,00 zł, z tego: w roku 2014 kwota 112.500,00 zł oraz  

w latach 2015-2017 po 450.000,00 zł rocznie - z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 882.568,78 zł, jako dofinansowanie 

przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, 

Kaźmierzyn i Ariany”.  

 

Umowę Nr PW 110006/OW-kk zawarto w dniu 06.07.2011 r. z następującymi warunkami:  

oprocentowanie pożyczki jest równe stopie redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3, 5 punktu 

procentowego w stosunku rocznym.  

Do spłaty pozostaje kwota 470.568,78 zł,  z tego: w roku 2015 kwota 250.000,00 zł oraz w 2016 

kwota 220.568,78 zł.  
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Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 05 marca 2014 r. (ostatnia 

zmiana WPF) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 

ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie 5,93 % w roku 

bieżącym po 3,04 % w roku 2017. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to dla 

roku 2014 - 8,55 %, a dla roku 2017 – 9,01%.  

 

Według projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do przygotowanego 

przez Wójta Gminy projektu budżetu na 2015 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  

(ustalony w oparciu o plan 2014 r.) kształtuje się na poziomie: 6,45 % (2015), 7,03 % (2016), 

7,83 % (2017) i 9,43 % (2018). Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określono na: 

5,26 % (2015), 6,80 % (2016), 5,98 % (2017) i 0,00 % (2018).  

Wieloletnie zadania inwestycyjne, realizowane w 2014 r. (252.536,00zł) adaptacja  

i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju lokalnego i ekologicznego w Wólnem 500,00 zł, 

zrealizowano 0,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej  

w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin 5.936,00 zł (prace projektowe), zrealizowano  

5.936,25 zł. Dalsze prace w 2015 r. na kwotę 2.217.936,00 zł; budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec 92.600,00 zł (prace projektowe), zrealizowano 

44.034,06 zł. Kontynuacja zadania w roku 2015 na kwotę 1.220.139,00 zł; budowa ścieżek 

rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie 

Kuj.   2.500,00 zł, zrealizowano 1.599,00 zł; termomodernizacja budynków Zespołu Szkół  

w Zbrachlinie 151.000,00 zł, zrealizowano 150.980,62 zł.  

 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych ( wpływ środków w późniejszym terminie). 

Umowa o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.9.79.906.2014  00092-6930-UM0230079/14 

zawarta 20 października 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

a Gminą Waganiec na dofinansowanie operacji pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy 

stadionie sportowym w Zbrachlinie” na kwotę 175.200,00 zł. Pomoc jest udzielana w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  

Umowa o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.8.349.942.2014  00219-6930-UM0240349/14 

zawarta 24 października 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

a Gminą Waganiec na dofinansowanie operacji „Impreza plenerowa pn. X Waganiecki Festiwal 

Orkiestr Dętych w Zbrachlinie” na kwotę 14.501,09 zł.  Operacja jest realizowana w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-361/13-00 zawarta 06 listopada 2014 r. 

pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie a Gminą Waganiec na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” do kwoty 19.864,50 zł. Projekt jest realizowany w ramach 

działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa 

kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015” na podstawie 

umów podpisanych w latach poprzednich z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

możliwa jest do pozyskania w 2015 roku kwota 2.433.015,68 zł na realizację następujących 

przedsięwzięć: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. 

Wójtówka i Nowy Zbrachlin  (1.481.487,47 zł) oraz drugie zadanie budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków (951.528,21 zł).  

 

 Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu  

13 listopada 2014 r. został przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec,  

a następnie w dniu 14 listopada 2014 r. złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku projekt budżetu na rok 2015. 
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 Jeszcze raz wszystkim podziękował i zwrócił się do Wysokiej Rady o przyjęcie 

przedstawionego sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował za przedstawione sprawozdanie. 

I udzielił głosu radnemu M.Kołowrockiemu. 

 

Radny M.Kołowrocki – poprosił Wójta P.Marciniak o wystąpienie. 

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich z Brudnowa i Sołectwo Brudnowa podziękowało Wójtowi za 

20 letnią współpracę.   

 

Pan Paweł Kuliński – w imieniu sołtysów Gminy Waganiec podziękował ustępującemu 

Wójtowi za wieloletnią współpracę. 

 

Dyrektorzy szkół z tereny gminy Waganiec Pani M.Grzegórska, Pani V.Smulska i Pan 

T.Szudzik – podziękowali za współpracę, dyrektor T.Szudzik, stwierdził, że „Wójtem się bywa, 

a człowiekiem się jest” podziękował w imieniu dyrektorów za troskę o człowieka o stan oświaty  

w Gminie Waganiec.  

 

Wójt Elekt P.Kosik – również, jako były radny podziękował Wójtowi P.Marciniak, za 4 lata 

współpracy, jako mieszkaniec za 22 lata działań na rzecz dobra gminy, a jako Wójt Elekt 

prosiłby Pana Wójta, aby od czasu do czasu, jak nie będzie jeszcze czegoś wiedział, aby Pan 

Marciniak odebrał jego telefon.  

 

Pan Paweł Kuliński – złożył również podziękowanie od sołtysa wsi Bertowo. 

 

Nastąpiły życzenia i podziękowania. 

 

Pan Piotr Marciniak – podziękował wszystkim, poinformował, że nadal będzie mieszkańcem 

gminy Waganiec i tam gdzie będzie mógł pomóc to można liczyć na jego pomoc. 

 

Ad.7  

Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Różański – przeszedł do następnego punktu porządku 

obrad tj.7 „Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta”, i poprosił Przewodniczącą 

Gminnej Komisji Wyborczej Panią Beatę Różańską o wręczenie zaświadczenia o wyborze na 

Wójta Gminy Waganiec Pana Piotra Kosika. 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – wręczyła zaświadczenia o wyborze na wójta 

Gminy Panu Piotrowi Kosikowi, składając gratulacje w związku z wyborem – stanowi ono 

załącznik  Nr 20 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że zgodnie z art.29 a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia 

wobec Rady Gminy ślubowania. 

W związku z tym poprosił Pana Wójta Elekta Piotra Kosika o powstanie i złożenie ślubowania. 

 

Wójt Elekt Piotr Kosik– złożył ślubowanie: 

  

Cyt. "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy."  

"Tak mi dopomóż Bóg." 

 

Obecni na sali przyjęli ślubowanie z aplauzem. 

Wójt Gminy Piotr Kosik – podziękował za ten miły akcent. 
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Przewodniczący Rady J.Różański – Podziękował. Stwierdził, że objął Pan Piotr Kosik 

obowiązki Wójta Gminy Waganiec, pogratulował życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego 

i powodzenia w sprawowaniu tej jakże zaszczytnej funkcji. 

 

Wójt Piotr Kosik – podziękował. 

 

Przewodniczący Rady – udzielił głosu radnemu Mieczysławowi Kołowrockiemu. 

 

Radny, M.Kołowrocki – poinformował, że na jego ręce wpłynął list. Który pozwolił sobie 

odczytać. 
Treść listu: 

„Szanowny Pan Piotr Kosik 

Wójt Gminy Waganiec” 

Szanowny Panie Wójcie! 

Z okazji objęcia stanowiska Wójta Gminy Waganiec,  

życzymy odwagi abyś zmieniał to, co możesz zmienić.  

Pogody ducha, abyś nie godził się z tym, czego nie możesz zmienić. 

Mądrości, abyś odróżniał jedno od drugiego. 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Brudnowie. 

 

Życzenia złożyli dyrektorzy szkół, sołtysi, radni.  

Nastąpiły gratulacje i życzenia od obecnych na sali. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że z tego miejsca już, jako Wójt Gminy Waganiec, 

chciał jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy Piotrowi Marciniak. 

Podziękował za zaufanie, za to, że uzyskał od mieszkańców gminy tyle głosów. Głosów, które 

dają mu mandat do sprawowania władzy przez najbliższe 4 lata. 

Ma nadzieję, że nie zawiedzie oczekiwań wszystkich. 

Przede wszystkim będzie słuchał mieszkańców i realizował wnioski. Te mniej ambitne, te 

bardziej ambitne, na pewno będzie z obecnymi na sali współpracował” 

 

Ad.8 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady J.Róźański – kontynuując sesję otworzył punkt dotyczący wolnych 

wniosków i informacji. 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że potwierdziły się jego obawy, odnośnie porządku obrad, 

że zauważono go teraz, w tym momencie, podejrzewa, że jest za późno. Był taki pakiet, który 

powinien być zrealizowany „o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do 

Zgromadzenia ZGZK. Było to ujęte w starym porządku obrad. Prosi o wyjaśnienie. 

 

Wójt P.Kosik – poinformował, że celowo został ten punkt wykreślony z porządku obrad z tego 

względu, że zgłosiło się pośrednio do niego kilka osób, które wyraziły chęć zostania delegatem 

do Zgromadzenia ZGZK. 

Uważał, za stosowne, że należy to przedyskutować, to z radnymi, wyciągnąć wnioski, aby to 

była osoba właściwa. 

Pozwolił sobie zdjąć z porządku obrad ten punkt i przesunąć go na najbliższą sesję. 

 

Radny Z.Czajkowski - poprosił o wyjaśnienie, na czym polega będzie rola dodatkowego 

delegata? On oczywiście wie. Ale jeżeli będą przygotowywani kandydaci, to było by dobre, żeby 

było wiadomo, jaka jest tam rola tej osoby. 



str. 32 

 

Jest wójt, jako przedstawiciel Gminy i jest dodatkowy delegat z Rady Gminy, na czym będzie 

polegała rola delegata? Prosi o wyjaśnienie? 

 

Wójt P.Kosik – zdecydował, że informacja dotycząca obowiązków i zakresu działań delegata, 

do Związku Gmin będą przedstawione na najbliższej sesji Rady gminy – radnym. 

Ponieważ nadal czeka na kandydatury z poszczególnych sołectw, od poszczególnych radnych, 

okręgów wyborczych, dlatego myśli, że w tej chwili nie ma sensu przedłużać sesji i tłumaczyć 

roli delegata, skoro ten temat może być omówiony na najbliższej sesji. 

 

Przewodniczący Rady - w związku z brakiem dyskusji z sali, poinformował, że radni mają 

obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, zgodnie z art. 24 h ust.1  
„Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki 

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do 

złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem 

majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową” oraz ust.4 „Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia 

majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał 

mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką 

działalność prowadzili przed dniem wyboru” 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na tym etapie obrad, zwrócił się do Radcy 

Prawnego, czy dotychczasowy tryb i przebieg dzisiejszej sesji jest prawidłowy i czy nie ma 

zastrzeżeń, w tym przedmiocie – poprosił o opinię. 

 

Radca Prawny A.Wiśniewską – poinformowała, że jest prawidłowy przebieg obrad i nie ma 

zastrzeżeń. 

 

Wójt P.Kosik – poinformował, że otrzymał wiersz, odezwę od sympatyków gminy Waganiec  

z prośbą o jego odczytanie. 

Następnie przedstawił ten wiersz.   

 

Ad.9 

Zamknięcie obrad I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – przeszedł do punktu 9 tj. zamknięcie obrad I sesji VII 

kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Podziękował za wyrozumiałość, stwierdził, że kwestie proceduralne przeważnie są trudne  do 

rozwiązania i wprowadzają sporo zamieszania, jednak udało się ukonstytuować prezydium Rady 

Gminy Waganiec, wybrać komisje stałe, przewodniczących i zastępców komisji stałych Rady 

Gminy. 

I dlatego będzie możne przystąpić do merytorycznej pracy nad zagadnieniami, które należą do 

kompetencji Rady Gminy. Podziękował za udział w sesji wszystkim obecnym na sali. 

 

Przewodniczący Rady – zamknął I sesję VII kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 15
30 

 

 

                             Radny Senior                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                   Wacław Stefański                                                             Jarosław Różański 
 

 


