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Protokół Nr XVII/2016 

z siedemnastej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 26 września 2016 r. 

 

Ad.1  

Otwarcie XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XVII sesję VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec zwołaną na dzień 26 września 2016 r. – godz.10
00

. 

 

Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i zaproszonych 

gości. 

 

Poinformował również, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie 

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, sesja dysponuje wymaganym kworum, co 

oznacza, że Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem 

obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Na obrady przybył radny M. Kołowrocki - godz. 10
15

 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że porządek obrad XVII sesji został radnym 

doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 19 września 2016 r.  

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projektach 

uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym i przekazanych pod obrady Rady Gminy, które zostały przesłane wraz z zaproszeniem na 

obrady. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, kto jest za tym, aby przyjąć porządek 

obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 r. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 

27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Interpelacje radnych i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie XIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – złożył wniosek o rozszerzenia porządku obrad o wprowadzenie 

dodatkowych punktów po punkcie, 4 jako punkt 5 „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  

o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu” 

Chodzi tu o pomoc finansową powiatowi aleksandrowskiemu na wsparcie zadania „Remont 

nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C” Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”,  

i o zwiększenie kwoty na opłacenie kosztów inspektora nadzoru, co nie było ujęte w podejmowanej 

uchwale przez Radę Gminy w dniu 31 sierpnia 2016 r., chodzi tu o kwotę 547,26 zł. 

 

Następna propozycja, to po punkcie 8, jako punkt 9 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli 

nieruchomości przyległej”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał pod 

głosowanie zgłoszone wnioski formalne o rozszerzenie porządku obrad o zaproponowane punkty. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła proponowane zmiany do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie przyjcie porządku obrad  

z uwzględnieniem proponowanych zmian. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 r. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 

27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Interpelacje radnych i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie XIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedstawiony porządek 

obrad z uwzględnieniem poprawek. 

 

Radny M. Kołowrocki opuścił obrady – godz. 10
20

 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 

protokołu XVI sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekt protokołu z XVI odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 r. był wyłożony do wglądu 

w biurze Rady Gminy, 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 XVI 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 XVI sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie (11 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła protokół z XVI sesji VII kadencji Rady Gminy,  

bez odczytania, przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.  

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

Radny M. Kołowrocki powrócił na obrady – godz. 10
30

  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z następnym punktem porządku obrad „wybór 

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 

Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Smykowskiej (zmiana nazwiska). 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Smykowska – wyraziła zgodę. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem 

kandydatury radnej Patrycji Smykowskiej na sekretarza obrad XVI sesji Rady Gminy, prosi  

o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosami „za”, głosów „przeciw”  

i „wstrzymujących” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Patrycję Smykowską. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na sekretarza obrad XVI sesji 

Panią Patrycję Smyjkowską Wiceprzewodniczącą Rady. 

 

Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 5 przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, 

poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali przed sesją i przedstawił projekt przedmiotowej 

uchwały – stanowi ona zał. nr 2 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusje do projektu przedstawionej uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

Powiatowi Aleksandrowskiemu w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVII/128/2016 w sprawie zmiany uchwały  

o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 3 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 6 przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, 

poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali w materiałach przesłanych przed sesją  

i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona zał. nr 4 do protokołu. 

Poinformował, że radni na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy analizowali projekt uchwały, 

chodzi tu o zmniejszenie dotacji celowej dla powiatu aleksandrowskiego z kwoty 49.809,00 zł. do 

kwoty 41.990,89 zł.   

 

Następnie otworzył dyskusje do projektu przedstawionej uchwały. 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

Powiatowi Aleksandrowskiemu w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVII/129/2016 w sprawie zmiany uchwały  

o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 5 do 

protokołu. 
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Ad.7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok, poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały, w dniu 

dzisiejszym został wyłożony do wglądu II projekt tej uchwały. 

 

Poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

Pani Skarbnik D.Roszko – przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie dochodów  

i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

 Kwotę 6.500,00 zł otrzymaną z tytułu sprzedaży wyposażenia kotłowni olejowej znajdującej się 

w budynku mieszkalnym w Brudnowie wprowadzono do budżetu gminy.  

  

 Zwiększono planowane dochody budżetowe o 2.000,00 zł pochodzące z darowizny otrzymanej 

na poczet dożynek gminnych.  

 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia, 9 i 15 września 

2016 r. zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:  

- zatrudnienie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej asystenta rodziny kwotę 22.800,00 zł, 

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 26,80 zł.  

- realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 235.028,00 zł,  

- świadczenia wychowawcze 65.501,00 zł, 

- zasiłki stałe kwotę 10.348,00 zł, 

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.256,00 zł.  

 

Wydatki  

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

wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.  

 

Zmniejszono o 7.818,11 zł środki przewidziane, jako pomoc finansowa dla Powiatu 

Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb”. 

Wartość wykonanych prac jest niższa od wartości kosztorysowej, stąd konieczna korekta wysokości 

środków, które będą przekazane na rzecz Powiatu.  

Jednocześnie zwiększono o 547,26 zł środki przewidziane jako pomoc finansowa dla Powiatu 

Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi 

powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Ustalona uchwałą z dnia 31 sierpnia 

2016 r. kwota pomocy nie obejmowała kosztów inspektora nadzoru.  

 

Zwiększono o 6.700,00 zł kwoty na opłacenie kosztów rozgraniczenia dróg, wykonania 

projektów w ramach planowanej budowy dróg oraz o 12.708,85 zł środki na usługi wykonywane na 

drogach gminnych.  

 

 W dniu 9 września 2016 r. sołectwo Wiktoryn dokonało zmiany zadań realizowanych w roku 

bieżącym w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotychczasową kwotę 6.622,63 zł ujętą na zakup lamp 

oświetlenia ulicznego oraz 1.500,00 zł przewidzianą na zorganizowanie spotkania promującego sport, 

kulturę fizyczną i rekreację w łącznej kwocie 8.122,63 zł przeznaczono na zakup kruszywa wraz z 

kosztami transportu oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi.  

W dniu 19 września 2016 r. sołectwo Plebanka również złożyło wniosek o zmianę zadań 

realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotychczas planowane 775,75 zł na opłacenie kosztów 

nasadzenia drzew i krzewów oraz 3.180,00 zł planowane na budowę chodnika w ciągu ulicy Słonecznej 

przeznaczono w łącznej kwocie 3.955,75 zł na utwardzenie ciągu pieszego w Plebance ul. Słoneczna.  
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 Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

za wydanie opinii w sprawie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

  

Wypełniając zapisy umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie 

Kujawskim należy zatrudnić dotychczasowych pięciu stażystów na kolejne trzy miesiące. Na pokrycie 

kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku potrzebna jest kwota 17.050,00 zł. 

Zmniejszono natomiast o 5.053,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy.  

 Kwotę 2.000,00 zł otrzymaną w ramach darowizny przeznaczono na pokrycie kosztów 

organizacji dożynek gminnych.  

 

 Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie dokonując zmiany przeznaczenia 

kwoty 250,00 zł oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie zmieniając przeznaczenie 150,00 zł.  

 

Kwoty otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono zgodnie ze wskazaniem Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego na realizację świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Kart Dużej Rodziny, 

wynagrodzenia asystenta rodziny, wypłaty zasiłków stałych oraz zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych.  

Zaangażowane dotychczas środki własne w wysokości 22.350,00 zł na opłacenie asystenta 

rodziny w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczono na realizację innych zadań 

budżetowych. Ponadto zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 

dnia 12 września 2016 r. dokonując przesunięć na kwotę 5.000,00 zł w ramach realizowanych 

świadczeń rodzinnych.  

 Zmniejszono o 10.000,00 zł środki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych.  

  

 Zwiększono o 9.715,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. Na zakup niezbędnych 

materiałów przeznaczono dodatkową kwotę 2.000,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani Skarbnik za przedstawione zmiany  

i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu 

Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycją Smykowską  

i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych zmian budżetowych, o które wnosi Wójt po 

stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu - poinformowała, że komisja budżetowa na posiedzeniu wspólnym 

komisji stałych Rady Gminy analizowała proponowane zmiany, Pani Skarbnik udzielała wyjaśnień. 

Komisja Budżetu nie ma żadnych uwag do proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. po stronie 

dochodów i wydatków budżetowych i opiniuje je pozytywnie. 

 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i przedstawił II projekt uchwały sprawie zmian 

w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok i zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. 

II projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVII/130/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
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Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. 8 podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Poinformował, że proponuje zmianę do projektu uchwały w § 2 „w terminie do 14 dni”. 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej – stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusje do projektu przedstawionej uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVII/131/2016 w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – stanowi ona załącznik Nr 9 

do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. 

 

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

punkt 9 tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, przedstawił projekt uchwały – 

stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że chodzi tu o działkę w Sierzchowie i jest to 

interes prawny radnej Jadwigi Czekała, dlatego też radna zostanie wyłączona z głosowania. 

Następnie w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie 

przedmiotowa uchwałę. 

   

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (11 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było - radna J. Czekała nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę 

Nr XVII/132/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. 

– stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie 

zmieniany uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na 

rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia  

27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył 10 punkt przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada  

2012 r. w sprawie obwodów głosowania. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania, w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVII/133/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania – 

stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 

Ad.11 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. interpelacje radnych 

i zapytania, udzielając głosu wszystkim obecnym na sali. 

 

Sołtys Zbrachlina Henryka Malinowska – zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostaną zakończone prace 

chodnika w Zbrachlinie od Kościoła do Ośrodka Zdrowia? 

Pozostały tam na tym odcinku palety, papiery ogólnie bałagan, nie została wykończona jezdnia 

pomiędzy chodnikiem, jest wyrwa a od dawna nie widać pracowników tak jakby zakończyli prace.  

W związku z tym mieszkańcy się denerwują i nie tylko, bo widok jest, jaki jest, a w tym miejscu jest 

dużo przyjezdnych osób do Ośrodka Zdrowi i Kościoła, jest tam duży ruch, stwierdziła, że powinno to 

być już uporządkowane, bo chodnik został już dano położony a ten stan, jaki jest pozostał. 

 

Wójt P. Kosik – stwierdził, że problem polega na tym, że firma wygrała więcej przetargów na terenie 

gminy Aleksandrow Kujawski i w ramach jednego zadania, czyli w ramach tej współpracy powiatu  

z gminami realizuje więcej niż jeden projekt i musi je ukończyć do połowy października b.r.  

I to organizacyjnie te wszystkie zadania pozostawiają wiele do życzenia i też myślał, że wystarczy kilka 

dni na ukończenie tych prac przy chodniku w Zbrachlinie, jednak w dniu dzisiejszym pracownicy 

dzwonili do kierownika robót o interwencje w tej sprawie przede wszystkim o zakończenie tych robót, 

ponieważ mają umowy, z których muszą się wywiązać z danego terminu, ale głównie o zabezpieczenie 

tych elementów do budowy chodnika jak wykończenia krawędzi, tych palet, bo to przyczynia się do 

niebezpieczeństwa na tym odcinku.   

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik - zwróciła się z zapytaniem, dlaczego na odcinku 

chodnika są te wjazdy i wysokie skarpy? 
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Wójt P.Kosik – poinformował, że te wjazdy są po to, że na tym odcinku jest nieruchomość Pana 

Kołtuńskiego i na całej długości był budowany chodnik i okazało się, że ta nieruchomość składa się  

z trzech działek to zgodnie z prawem projektant musiał zaprojektować zjazd do każdej działki.  

A w związku z tym, że tam jest niefortunnie ułożony teren, czyli wjazd się kończy na skarpie, niemniej 

jednak były zapytania kierowane do Pana Kołtuńskiego, czy zrobić wjazdy na pole, jednak właściciel 

nie wyraził zgody. I oczywiście przyznaje racje obecnym na sali, że to wygląda niefortunnie i podczas 

opadów mogą się te skarpy obsunąć, tego też się obawia. 

Rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, aby kratownicami betonowymi zabezpieczyć, te 

skarpy, jednak nie ma odpowiedzi, jaki będzie finał tego przypuszcza, że jak się tam będzie coś działo to 

Starosta podejmie wówczas działania. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński – poruszył sprawę inkasa dla sołtysów z tytułu podatku gruntowego, 

który sołtysi zbierają tzn. roznoszą nakazy i zbierają opłaty, a następnie rozliczają się w Urzędzie 

Gminy. Z tego, co wie, to w jego sołectwie i w innych na terenie gminy również, niestety mieszkańcy 

nie płacą sołtysom, tylko bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i oczywiście jest taki postęp 

elektronicznie. 

Praca sołtysa wiąże się z jakimiś obowiązkiem, trzeba odebrać nakazy, roznieść je i się rozliczyć. Podał 

przykład swojego sołectwa zebrał ostatnio 300 zł. Oczywiście mieszkańcy płacą nie do sołtysa jak 

wcześniej mówił, dlatego też składa wniosek, aby te najmniejsze sołectwa jakoś zrekompensować.  

Składał wcześniej wnioski na piśmie w tej sprawie o podniesienie diet dla sołtysów – rzekomo mieli 

sołtysi otrzymać i nic i wraca to jak bumerang.   

 

Wójt P. Kosik – stwierdził, że nie może odpowiadać za mieszkańców, w jaki sposób płacą podatki, 

rozumie, że czasy się zmieniły są opłaty elektroniczne. Jednak jakby podnieść inkaso o 10% to  

w przypadku sołtysa Bertowa to nie byłoby duża różnica, nie wie, czego sołtys oczekuje? 

Jaka ma to być podwyżka ? 

Poinformował, że zna pracę sołtysów i jest ona niewdzięczna, może uwzględnić w budżecie 

przyszłorocznym podwyżkę inkaso tylko może chodzi o jakąś dyskusję merytoryczną na kolejnej sesji 

jaka to ma być kwota procentowo? 

Jest za tym wnioskiem uważa, że sprawa ta długo nie była regulowana, tak ja w przypadku radnych, 

jeżeli chodzi o dietę rewaloryzowana jest biorąc pod uwagę najniższe wynagrodzenie, jednak  

w przypadku sołtysów, ponieważ jest to procent od pobranej kwoty. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – zaproponowała, aby rozważyć możliwość obliczenia 

tego wynagrodzenia sołtysów od nakazów, jakie na początku roku rozwożą po mieszkańcach danego 

sołectwa i uważa, że byłoby to sprawiedliwe, gdyż każdemu mieszkańcowi rozwożą a nie od wszystkich 

mają sołtysi wpłaty. A tu, jeśli procent od ilości nakazów i rozłożyć na cztery ratki jakieś 2% czy 3% 

naliczenie. 

  

Wójt P. Kosik – poinformował, że na pewno jest to jedna z propozycji będzie to z Przewodniczącym 

Rady Gminy rozważał i na pewno będzie dyskusja nad tą sprawą. 

 

Radny, sołtys sołectwo Brudnowo Mieczysław Kołowrocki – zaproponował, aby od łącznego podatku 

na sołectwo przeliczyć ten procent nie wnikając, kto wpłacił do sołtysa, czy bezpośrednio na konto 

Urzędu gminy. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformował, że w tym przypadku obliguje ordynacja podatkowa, 

która mówi, kto jest inkasentem i co się płaci inkasentowi tzn. inkasent musi fizycznie zebrać ten 

podatek. Tu można regulować procentowo, kiedyś był czas, że rożne sołectwa miały różne wysokości, 

że mniejsze miały wyższy procent, a większe niższy procent miały. Wówczas w ten sposób miały 

regulowane, teraz jest wyrównane. To też nie jest do końca powiedziane, bo w dużych sołectwach nie 

ma dużo więcej wpłat tzn. nie maja więcej niż Ci w małych. 

Jest mnóstwo podatników, którzy mają różnego rodzaju ulgi, są to rolnicy, którzy mają ulgi podatkowe 

za zakup ziemi i inne. I tutaj wprost takiego jednego środka nie ma, jednak jest to do rozważenia. 
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Radny Marcin Misiak – poinformował, że na ostatnim zebraniu sołeckim od mieszkańca padło 

zapytanie odnośnie progu zwalniającego w Nowym Zbrachlinie od ul. Osiedlowej w kierunku Zakładu 

„Bosz”. Czy mieszkańcy mogą wnioskować do gminy, aby to wykonała? 

Następne zapytanie również od mieszkańca Nowego Zbrachlina, dotyczy odcinka przy drodze 

powiatowej w Nowym Zbrachlinie w kierunku składu opałowego, jest tam przepust zapchany – 

wnioskuje o jego naprawę. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że ten przepust jest zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych o jego 

naprawę, jednak tam jest problem i grozi to zarwaniem drogi, gdyż ten przepust jest zdewastowany, 

jednak zostało to zgłoszone. 

 

Radny Marcin Misiak – poinformował, że w tym miejscu, jest tam również rów, który jest przy posesji 

Pana Kujawa, jest on zarośnięty i zapchany. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – poinformował, że jest on zarośnięty i dla 

bezpieczeństwa należałoby położyć tam rury i go przykryć i o to wnioskował Pan Kujawa. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że dlatego, że nie wiadomo, jaki będzie finał inwestycji wiatrakowej 

nie wzięto się za remont drogi od strony Lubania do Zbrachlina, tylko wstępnie została wskazana droga 

na ul. Dworcowej do remontu właśnie ze względu na te przepusty. Każda droga, która ma przepust 

inwentaryzowany ma szansę dofinansowania w 50% z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Tutaj jest ten przepust na wysokości namiotu Pana Słomczewskiego na ul. Dworcowej, jest on 

w fatalnym stanie, dlatego wskazana została ta droga. Ta droga w Zbrachlinie ma ok. 8 przepustów, 

jeżeli gmina by chciała robić bez dofinansowania, to są ogromne pieniądze. 

Jednak będzie się starał z Radą Gminy sprawę rozwiązać i jeśli się okaże, że w przyszłym roku będzie 

się robiło na ul. Dworcowej, to będzie wszystko robił, aby w 2018 r. przystąpić do remontu tej drogi ze 

względu na ilość przepustów. 

A jeśli chodzi o próg zwalniający, to już Pani sołtys Gajdzińskiej wspomniał, że najpierw gmina 

zakupiła jeden próg, aby sprawdzić, jaka będzie reakcja mieszkańców, bo wie z doświadczenia, że jest 

za głośno. Jest położony próg i okazało się, że jest wszystko w porządku, dlatego też postara się 

wywiązać z obietnicy i zakupi drugi próg. Ale jak była mowa, na zebraniu o te progi, to powiedział, że 

już będzie problem, gdyż drogi o dużym natężeniu ruchu, to tam są już inne przepisy i nie na wszystkich 

drogach można. To wszystko składa się w jedną całość, że jest brak organizacji ruchu z prawdziwego 

zdarzenia i wszystkie takiego rodzaju urządzenia naziemne, pionowe, czy poziome wymagają 

uwzględnienia w organizacji ruchu. To są urządzenia techniczne związane z infrastrukturą drogową, nie 

można sobie tych urządzeń tak kłaść, jak się mieszkańcom podoba, nawet za ich zebrane pieniądze,  

bo i takie były propozycje na zebraniu. 

 

Radna, sołtys sołectwa Michalin Jadwiga Michalska – poinformowała, że wie, iż wpłynęły dwa 

podania o podłączenie wody z wodociągu gminnego z m. Michalinek 9 (posesja Państwa 

Wojciechowskich i Zielińskich), w tej chwili jest taka susza, że oni nie mają nawet wody do picia. 

Wnosi o ujęcie w budżecie gminy kwot na przyłączenie tych posesji do wodociągu gminnego. 

 

Sołtys Marta Tomaszewska – złożyła wniosek o zamontowanie tabliczki z numerem posesji przy 

słupie na drodze w kierunku posesji Państwa Marszalek w Kaźmierzynie. 

Tam często jeździ karetka, a jest tam droga polna i ciężko jest dotrzeć do tych posesji. 

Wnosi również o usunięcie dwóch topoli, które zasłaniają tam widoczność. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że był składany wniosek o wycięcie drzew i czeka na realizację, jednak 

ponowi ten wniosek odnośnie topoli w Zbrachlinie przy Pani sołtys Malinowskiej i również o te 

wnioskowane w dniu dzisiejszym topole. 

 

Sołtys Marta Tomaszewska – wnosi również o zjazd z drogi przy przejeździe kolejowym na ścieżkę 

rowerową, mieszka tam osoba niepełnosprawna i ma problem z tym podjazdem, aby zjechać  

i podjechać, gdyż jest tam uskok. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, że są już składane wnioski, 

to otwiera punkt „wolne wnioski”. 

 

Ad.12 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 22 porządku obrad tj. wolne wnioski i 

udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Poinformował, że wnioski zgłoszone w interpelacjach i zapytaniach przez Panią sołtys Kaźmierzyna 

zostaną potraktowane jak wolne wnioski i zostaną wpisane w wolnych wnioskach. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska – wnioskuje o przywiezienie gruzu tam, gdzie jest 

wyjazd z ul. Krótkiej na ul. Kujawką, są tam dwie wyrwy. Wnosi również o gruz przy wyjeździe  

z ul. Owocowej na ul. Kujawską. 

 

Zwróciła się z zapytaniem, czy ul. Owocowa w Wagańcu będzie w tym roku remontowana. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że projekt jest na przyszły rok, Rada Powiatu musi przystąpić do 

projektu budżetu na 2017 rok. 

 

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska - Poinformował, że jak wyjeżdża się  

z ul. Dworcowej na starą szosę to też są tam dziury do uzupełnienia gruzem, i ciężko jest skręcić  

w kierunku Zbrachlina. 

 

Radna, sołtys sołectwa Michalin Jadwiga Michalska – złożyła wniosek o wyrównanie równiarką 

drogi od Michalina w kierunku szkoły w Niszczewach, to, co Pan Wójt obiecał, że co dwa tygodnie 

będzie robione. 

Wnioskuje o obcięcie drzew z gałęzi przy posesji pani Bzdręgowskiej w m. Michalin ( 3- 4 wierzby), 

jest problem z przejazdem ciągników. 

Po drugiej stronie tej drogi jest też suche drzewo, które stwarza niebezpieczeństwo, dlatego też 

wnioskuje o jego wycięcie. 

Składa również wniosek o wycięcie krzewów przy wąskotorówce przy przystanku i przy wyjeździe  

z drogi serwisowej, brak widoczności przy wyjazdach. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – wnosi o przestawienie znaku przy posesji Pana 

Katolik w m. Kaźmierzyn, gdyż stoi on za blisko drogi asfaltowej i jest problem przy mijaniu dużych 

samochodów. 

 

Radny Marcin Misiak – wnioskuje o równiarkę gminną na drogi w m. Włoszyca, Bertowo i Nowy 

Zbrachlin. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z wyczerpaniem dyskusji i zgłaszanych wniosków, 

zamknął listę wniosków zgłoszonych na XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy w dniu 26 września  

2016 r. 

Poprosił o zabranie głosu Sekretarza obrad Panią P. Smykowską i przedstawienie zgłoszonych 

wniosków. 

 

Sekretarz obrad P. Smykowska – odczytała zgłoszone wnioski:  

Sołtys sołectwa Kaźmierzyn Marta Tomaszewska  

1. Wniosek o zamontowanie tabliczki z numeracją posesji (przy przydrożnym słupie)  

w kierunku Państwa Marszałek w m. Kaźmierzyn. 

2. Wniosek o wycięcie dwóch topoli zasłaniających widoczność na drodze w m. Kaźmierzyn (przy 

torach). 
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3. Wniosek o likwidację uskoku zimnym asfaltem łączącego ścieżkę rowerową z nową 

nawierzchnią przy przejeździe kolejowym. 

 

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska  

Wnioskuje o nawiezienie gruzu w wyrwy, dziury w m. Waganiec: 

- wyjazd z ul. Krótkiej na ul. Kujawską, 

- wyjazd z ul. Owocowej na ul. Kujawską, 

- wyjazd z ul. Dworcowej w kierunku Zbrachlina. 

 

Sołtys sołectwa Michalin Jadwiga Michalska  

1. Wniosek o wyrównanie drogi równiarką od Michalina w kierunku Szkoły Podstawowej  

w Niszczewach. 

2. Wniosek o wycięcie krzewów przy wąskotorówce: 

- wyjazd na drogę powiatową przy przystanku w m.Michalin, 

- wyjazd z drogi serwisowej. 

3.  Wniosek o obcięcie gałęzi z 3-4 wierzb przy posesji Pani Bzdręgowskiej w m. Michalin  

i wycięcie po drugiej stronie suchego drzewa. 

 

Sołtys sołectwa Nowy Zbrachlin Honorata Szudzik 

Wniosek o przestawienie znaku przy drodze powiatowej w m. Kaźmierzyn – odsunięcie od pasa drogi. 

 

Radny Marcin Misiak 

Wniosek o równiarkę gminną na drogi w m. Nowy Zbrachlin, Bertowo, Włoszyca. ` 
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Zamknięcie XVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec, zamyka obrady w dniu 26 września 2016 r. – godz. 12
20 

 

Protokołowała:  


