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Protokół Nr X/2016 

z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 1 marca 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 1 marca 2016 r. na godz. 11
00

. 

Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, 

p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Szkół – Mirosławę Centkowską.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w dniu dzisiejszym obchodzimy  

święto „Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”, dlatego też zaproponował, aby uczcić minutą 

ciszy pamięć tych, o których przez dziesięciolecia nie można było mówić, ani pisać. 

 

„minuta ciszy” 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował wszystkim obecnym na sali. 

Następnie powrócił do obrad dziesiątej sesji i poinformował, że sesja została zwołana na 

wniosek Wójta Gminy w trybie nadzwyczajnym. 

Stwierdził, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie listy 

obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że radni wraz z zawiadomieniem o sesji 

przesłanym w dniu 25.02.2016 r. otrzymali proponowany porządek obrad.  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. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do proponowanego porządku obrad? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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6. Zamknięcie X Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

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

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

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

 

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

porządek obrad w wersji przedłożonej. 

 

Ad.3 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu tj. podjęcie uchwały 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 

klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Waganiec, przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 2 

do protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję nad przedstawioną uchwałą. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że zaprosił na tą sesję nadzwyczajną Panią Mirosławę 

Centkowską Kierownika ZOS, która udzieli wyjaśnień dla tej sytuacji, dla której ta sesja musiała 

być w tym trybie zwołana. 

Jak zapewne większość radnych wie, sesję planowano zwołać pod koniec marca, nie mniej 

jednak pewne zmiany w systemie oświaty zmusiły do tego, aby podjąć proponowane uchwały. 

 

Kierownik ZOS Mirosława Centkowska – poinformowała, że od stycznia 2016 r. obowiązują 

nowe zasady rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli. 

Stwierdziła, że ogólnie omówi te zasady rekrutacji, które dotyczą proponowanych projektów 

uchwał. Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Waganiec jak obecni na sali wiedzą 

świadczone jest w oddziałach przedszkolnych w przedszkolu w Zbrachlinie i Brudnowie.  

Przyjmowane są do nich dzieci znajdujące się na obszarze danej gminy. W przypadku, gdy jest 

większa liczba kandydatów niż liczba w danej placówce przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne i to postępowanie powinno się rozpocząć w miesiącu marcu we wszystkich 

placówkach. I tak samo to się przedstawia w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, na terenie gminy są to placówki szkoły 

podstawowej w Zbrachlinie, Brudnowie i Niszczewach oraz gimnazjum w Zbrachlinie  

i Brudnowie. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria zawarte w ustawie o systemie 

oświaty, czyli uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną opieką Państwa. Kryteria te są 

brane pod uwagę łącznie i mają taką samą wartość. Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz rodzin 

gdzie występuje niepełnosprawność jednego lub dwojga rodziców lub też niepełnosprawność 

rodzeństwa dziecka, gdzie Ci rodzice samotnie je wychowują, dzieci objęte pieczą zastępczą, to 

są te ustawowe kryteria. W przypadku równorzędnym wyników uzyskanych w I etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeśli w wyniku tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, to na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone 

przez organ prowadzący, czyli radę gminy. 

Rada gminy określa nie więcej niż sześć kryteriów i przyznaje każdemu z kryterium określoną 

liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, które 

wcześniej przedstawione zostały w odczytanym projekcie uchwały i tym następnym 

proponowanym projekcie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Waganiec. 
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I dlatego konieczne było zwołanie dzisiejszej sesji w trypie nadzwyczajnym, aby można było 

rozpocząć postępowanie rekrutacyjne w poszczególnych szkołach, dotyczy to przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych. 

Proces rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Waganiec rozpocznie się 

już w marcu br., po podjęciu przez Wysoką Radę i po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych obowiązuje rejonizacja? 

 

Kierownik ZOS Mirosława Centkowska – poinformowała, że w pierwszej kolejności są 

przyjmowane dzieci na obszarze danej gminy. Jeżeli są wolne miejsca, to wówczas te zasady 

obowiązują również te dzieci. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, co w przypadku jak jest więcej 

chętnych dzieci z terenu gminy, a gmina nie dysponuje tyloma miejscami w przedszkolu, czy 

oddziale przedszkolnym. 

 

Kierownik ZOS Mirosława Centkowska – stwierdziła, że na to pytanie nie odpowie, gdyż do 

tej pory takiej sytuacji nie było, okaże się to po rekrutacji w tym roku szkolnym. 

Jeżeli chodzi o przedszkola, to obecnie jest dość duże zamieszanie w związku z tymi zmianami, 

gdyż sześciolatki mogą iść do klas I, i o tym rodzice będą decydować, wówczas się okaże ile 

dzieci pozostanie w przedszkolu, będzie to na bieżąco monitorowane. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącego komisji 

oświaty, kultury, zdrowia, sportu i opieki społecznej Pana Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący komisji Z. Czajkowski – poinformował, że w tej sprawie komisja oświaty  

w dniu dzisiejszym przed sesją odbyła posiedzenie i zapoznała się z projektami uchwał, 

wyjaśnień udzielała Pani M. Centkowska Kierownik ZOS. Komisja nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń i proponuje Wysokiej Radzie przyjąć uchwałę w przedstawionej wersji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz 

pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr X/87/2016 w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.4 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt 4 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, poprosił o wgląd do materiałów i przedstawił 

projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji nad przedmiotową uchwałą. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącego komisji 

oświaty, kultury, zdrowia, sportu i opieki społecznej Pana Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący komisji Z. Czajkowski – poinformował, że tak jak przy poprzednio 

omawianej uchwale, komisja analizowała również projekt uchwały w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec i nie wnosi uwag proponując Radzie Gminy przyjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że nie ma chętnych do dyskusji nad 

przedmiotową uchwałą zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

  

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr X/88/2016 w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. 

Poinformował, że ta uchwała na ostatniej sesji była podejmowana, ale w związku z tym, że 

Nadzór Prawny Wojewody miał drobne uwagi min, jeżeli chodzi o wejście w życie tej uchwały, 

a więc nie był określony w poprzedniej uchwale termin, po jakim czasie od dnia podjęcia 

uchwały przez Wysoką Radę i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym ma wejść w życie  

i obowiązywać. 

Jak i również zmiany dotyczą dwóch punktów dotyczących zmian roboczych. Nadzór Prawny 

miał uwagi i po uzgodnieniu zostało to poprawione w uchwale. W związku z tym zachodzi 

konieczność wycofania z obrotu prawnego poprzedniej uchwały i podjęcia ponownie tej 

uchwały. 

W załączniku do tej uchwały brak tytułu, proponuje ująć zapis: „Tryb i sposób powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania”. W podstawie prawnej uchwały 

jest ujęty „ust.9”, zmiana na „art.9”, to są te drobne zmiany. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – stanowi on 

załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął dyskusję i poddał 

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr X/89/2106 w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – stanowi ona 

załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.6 

Zamknięcie X Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad X Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad nadzwyczajnej X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu  

1 marca 2016 r. – godz. 12
40 

 

Protokołowała:  


