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Protokół Nr VII/2015 

z siódmej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 28 października 2015 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 28 października 2015 r. – godz.10
00

. 

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

radcę prawnego gminy Pana Andrzeja Mogielińskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, 

sołtysów i zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim 

Pana Wojciecha Machelskiego, przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim Pana Arkadiusza Gołębiewskiego oraz przedstawicieli Izb Rolniczych z terenu 

gminy Waganiec Pana Andrzeja Kulpę i Pana Wojciecha Sobczaka. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

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

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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. 

 

Nieobecni na obradach radni – Jarosław Budny, Radosław Zwierzchowski. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

przesłany radnym przy zawiadomieniu o Sesji w ustawowym terminie, dnia 21 października 

2015 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 VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IV, V Sesji rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5.  Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.  

6.  Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku. 

a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim, 

b) dyskusja. 

8. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec.  

a) wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z/s w Odolionie. 

b) dyskusja. 

9. Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2014 r. 

a) wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

b) dyskusja. 
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10. Przyjęcie informacji o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

a) wystąpienie Wójta Gminy Waganiec.  

b) dyskusja. 

        11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

sołtysa Sołectwa Brudnowo. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2014/2015. 

a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  

b) wystąpienie Dyrektorów szkół. 

c) dyskusja. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 r. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Interpelacje radnych i zapytania. 

16. Wolne wnioski. 

       17. Zamknięcie VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Radny Z. Czajkowski – wnosi o wycofanie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego wyboru 

sołtysa w sołectwie Brudnowo. Ponieważ w sołectwie Brudnowo w ostatnich dniach odbyło się 

zebranie wiejskie i przygotowało votum zaufania wobec obecnego sołtysa i na podstawie tego 

umocowania Pan Mieczysław Kołowrocki sołtys wsi Brudnowo postanowił wycofać wniosek 

złożony wcześniej o rezygnacji z funkcji sołtysa. Dlatego, uważa, że jest zasadne wycofanie tego 

punktu z porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 

 

Brak innych propozycji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zaproponował zmiany do porządku obrad.  

Poinformował, że radni w zawiadomieniach o sesji otrzymali projekt uchwały, który nie 

został ujęty w porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy.  

Jako punkt 11, czyli po punkcie 10 proponowanego porządku obrad. 

W związku z tym, że są zaproszeni goście i przedstawiciel, ZDP z Aleksandrowa 

Kujawskiego spieszy się na inne spotkanie, dlatego też proponuje przesunięcie punktu 8, po 

punkcie 4 i po tym punkcie punkt 7 „Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Waganiec w 2014 roku” z tej racji, że jest obecny Komendant Powiatowy Policji, aby ten punkt 

był po „Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec”.  

Po tym będą procedowane sprawy, które dotyczą gminy Waganiec. 

 

Następnie poinformował, że jeżeli chodzi o wniosek formalny radnego Z. Czajkowskiego, to do 

tego punktu wyjaśnienia ma radca prawny, który będzie ok. godz. 11
00

. Zaproponował, aby nie 

zdejmować tego punktu, ponieważ stanowisko Rady Rodzica przedstawione. 

Z tych wyjaśnień, które otrzymał od radcy prawnego, to skoro Pan sołtys złożył rezygnacje, to 

Pan radca prawny uważa, że Pan sołtys uzewnętrznił swoją wolę i ta rezygnacja jest złożona  

w związku z tym, innej możliwości jak przeprowadzenie wyborów na sołtysa w Brudnowie  

nie ma i w inny sposób tego nie da się przeprowadzić. 
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Zastępca Wójta A. Żak - poinformował, że chodzi tu o kwestie związaną za składaniem 

oświadczeń woli, a tutaj było do czynienia z takim faktem, czyli ze złożeniem jednostronnego 

oświadczenia woli, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym dotarło w sposób, który umożliwia 

zapoznanie z jego treścią, został formalny wniosek złożony na dziennik w sekretariacie. Dlatego 

procedura związana z dalszymi konsekwencjami złożenie tej rezygnacji już biegnie. I teraz 

wycofanie tej rezygnacji nie skutkuje w żaden sposób, aby tą procedurę zatrzymać. 

Zaproponował, aby przeprowadzić tą procedurę, i jeśli jest taka wola mieszkańców sołectwa, to 

zgodnie ze swoją wolą mogą dokonać wyboru tej samej osoby na tą funkcję. Natomiast, aby nie 

komplikować tej sytuacji ze względu na fakt uruchomienia tej procedury, wprowadzenia do 

porządku i te informacje, które są przekazywane od prawników, proponuje, aby ten punkt został 

w porządku obrad. Aby zrealizować zgodnie z projektem tej, uchwały zebranie sołeckie, które 

ma dotyczyć wyboru sołtysa sołectwa Brudnowo, jeśli to będzie ta sama osoba, to tutaj nic nie 

stoi na przeszkodzie. Natomiast w tej chwili argumenty, które są przytaczane, iż po złożeniu 

rezygnacji mieszkańcy wypowiedzieli się, można było dobrze zorganizować, to spotkanie przed 

jej złożeniem, aby nie komplikować tej sytuacji i do złożenia rezygnacji by nie doszło. 

Zaproponował, aby ten punkt pozostał w porządku obrad, a jeśli w dalszym ciągu radni chcieliby 

rozstrzygać tę kwestię to proponuje chociażby odłożyć kwestie związane z tym wnioskiem do 

czasu, kiedy pojawi się radca prawny, aby można uzyskać tą informację merytoryczną już od 

prawnika. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że tu nikomu nie chodzi o to, aby zrobić coś komuś na złość. 

Wiadomo, że obowiązują jakieś przepisy prawne, sam Panu Kołowrockiemu, proponował, aby 

przemyślał tą sprawę i sugerował, aby złożył wycofanie tej rezygnacji. Ale niestety Pan radca 

prawny stwierdził, że to nie możliwe. Dalej idący wniosek to jest wniosek pierwszy złożony. 

Takie są procedury, i tak jak wspomniał Pan zastępca A. Żak, że zebranie sołeckie może 

wskazać tylko jednego kandydata w postaci tej samej osoby i również dobrze ta osoba może 

zostać sołtysem. Pan radca jest na sprawie sądowej i w niedługim czasie powinien być na sali. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że nie ma przepisów, które wprost by 

regulowały taką sytuację, z jaką mamy do czynienia, że Pan radny, a zarazem sołtys złożył 

oświadczenie woli, czyli rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa, tutaj jedynie można posiłkować 

się jak Pan zastępca wspomniał przepisami Kodeksu Cywilnego o składaniu oświadczenia woli 

art. 61 kc.  

Następnie na wniosek radnego Kołowrockiego udzielił radnemu głosu. 

 

Radny M. Kołowrocki – poinformował, że dotyczy, to jego osoby, szanując czas obecnych na 

sali proponuje, aby ten punkt pozostał w porządku obrad, aby nie zabierać czasu, ma pewne 

argumenty, ale jak będzie radca prawny, to zwróci się do niego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się do wnioskodawcy o decyzję w sprawie 

wniosku o wykreślenie punktu z porządku obrad. 

 

Radny Z. Czajkowski – poinformował, że nie wie czy może ten swój wniosek wycofać, bo jak 

słyszał na sali czas biegnie? Jednak, jeżeli jest takie życzenie radnego Kołowrockiego, to 

wycofuje ten wniosek. 

 

Radny M. Kołowrocki – poinformował, że nie chce przedłużać tej sprawy, ale na zebraniu 

wiejskim mieszkańcom odczytał tą rezygnację, od razu były głosy, aby nie składał, ale ją złożył. 

Po kilku dniach Rada Sołecka postanowiła zwołać zebranie wiejskie, na zebraniu 

przeprowadzono rozmowę w obecności jego osoby i zostały wyjaśnione pewne kwestie, pewne 

żale i mieszkańcy jednogłośnie postanowili, aby wycofać tą rezygnację i jednogłośnie chcą, aby 

był sołtysem, na co wyraził zgodą. Z tego, co wie, to członkowie Rady Sołeckiej złożyli do 

Przewodniczącego Rady Gminy pismo o wycofanie tego punktu z porządku obrad.  

I uważa, że radca prawny tutaj jest niepotrzebny, bo on złożył rezygnację z dniem  

30 października br., to jeszcze 2 dni jest sołtysem i wydaje mu się, że miał pewne prawo złożyć 

to wycofanie tej rezygnacji. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i poinformował, że jak będzie 

rozpatrywany ten punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających sołtysa Sołectwa Brudnowo. To każdy miał prawnie możliwość  

wypowiedzenia się, również radny M. Kołowrocki. Wówczas przedstawi również pismo od 

mieszkańców sołectwa Brudnowo, jakie wpłynęło na jego ręce. 

 

Następnie poddał pod głosowanie zmianę do porządku obrad, tj. jako pkt. 5 „Informacja o stanie 

dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec”.  

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zmianę do porządku obrad, tj., jako pkt. 5 

„Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec”.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie następną zmianę do porządku 

obrad, tj. jako pkt. 6 „Informacjię o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 

roku”. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zmianę do porządku obrad, tj. jako pkt. 6 

„Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowego 

punktu do porządku obrad, jako punkt 11. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy”.  

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zmianę do porządku obrad, wprowadzenie 

dodatkowego pkt. 11 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy”.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zaproponował jeszcze jedną zmianę do porządku obrad, 

poinformował, że jest grupa osób, które są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, 

zgodnie ustawą o samorządzie gminnym. Do 30 października podmiot dokujący analizy 

oświadczeń majątkowych jest zobowiązany przekazać Radzie Gminy informację z analizy 

oświadczeń majątkowych. 

Dlatego też proponuje wprowadzenie dodatkowego punktu przed punktem „Interpelacje  

i zapytania radnych”, jako punkt 16, „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. 

stanu na dzień 31.12.2014 r.”. 

 

Poddał pod głosowanie proponowaną zmianę. 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zmianę do porządku obrad, wprowadzenie 

dodatkowego pkt. 16 „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na 

dzień 31.12.2014 r.”. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że ta wnioskowana dzierżawa, to chodzi o działkę w Arianach, 

na której stoi duży maszt telekomunikacyjny. Po prostu skończyła się umowa i chcą 

wydzierżawić na kolejne 10 lat. 

 

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

z uwzględnieniem zgłoszonych i przegłosowanych zmian. 
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Proponowany porządek obrad po zmianach: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IV, V Sesji rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec.  

a) wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z/s w Odolionie. 

b) dyskusja. 

6. Informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku. 

a)   wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim, 

                  b)  dyskusja. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.  

8.  Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

9. Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2014 r. 

a) wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej z terenu gminy Waganiec. 

b) dyskusja. 

10. Przyjęcie informacji o działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

a) wystąpienie Wójta Gminy Waganiec.  

b) dyskusja. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

sołtysa Sołectwa Brudnowo. 

 a)  dyskusja nad projektem uchwały, 

 b)  podjęcie uchwały. 

14. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2014/2015. 

a) wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  

 b) wystąpienie Dyrektorów szkół. 

c) dyskusja. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 r. 

                  a) dyskusja nad projektem uchwały, 

                  b) podjęcie uchwały. 

16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2014 r. 

17. Interpelacje radnych i zapytania. 

18. Wolne wnioski. 

       19.  Zamknięcie VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

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

 

 

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

porządek obrad wraz z przyjętymi wcześniej zmianami. 
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Ad.3 

Przyjęcie protokołów z IV i V Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

protokołu z IV i V Sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekty protokołów z IV sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. i V sesji 

odbytej w dniu 31 lipca 2015 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed 

obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z ich treścią, do 

rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do protokołów, dlatego 

stawia wniosek o przyjęcie protokołu z IV i V 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 

protokołów z IV i V sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła protokoły z IV i V sesji VII kadencji Rady Gminy,  

bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim został sporządzone.  

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna E.Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Butlewskiej. 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – wyraziła zgodę. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

przyjęciem kandydatury radnej Patrycji Butlewskiej na sekretarza obrad VII sesji Rady Gminy, 

prosi o podniesienie ręki? 

Głosowanie. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, głosów „przeciw” nie było  

i 1 głosem „wstrzymującym” na sekretarza obrad wybrała Panią Patrycję Butlewską. 

 

Ad.5 

Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  

o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec, poinformował, że w porządku obrad 

przewidziano wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z/s w Odolionie, jednak w zastępstwie przybył Pan Arkadiusz Gołębiewski pracownik ZDP. 

Poprosił o zabranie głosu Pana A. Gołębiewskiego. 

 

Pan Arkadiusz Gołębiewski – poinformował, że zna teren gminy Waganiec stan ich dróg, gdyż 

w latach 80-tych mieszkał w Wagańcu i ma orientację gdzie one są i jak wyglądają. 

Pan Dyrektor Kowalewski Jacek nie mógł przybyć na obrady, dlatego też postara się przedstawić 

informacje o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Waganiec. 

Stwierdził, że jeżeli chodzi o stan nawierzchni masy bitumicznej, każdy widzi, jaki jest ten stan.  

 

Może powiedzieć o pozostałej części pasa drogowego, jakie są pobocza, rowy. W chwili obecnej 

bądź też w niedalekiej przeszłości wycinane były krzaki, zarośla, które były w poboczu dróg 

powiatowych.  
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Przede wszystkim robiona była wycinka krzaków i zarośli, które były w m. Przypust, w m. 

Zbrachlin - Siutkowo. Prowadzone były również prace od drogi krajowej 91 w kierunku 

Zbrachlina. W chwili obecnej w dniu wczorajszym była usypywana mieszanka z piasku z solą 

już konkretnie, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gm. Waganiec i na 

terenie całego powiatu.  

Następnie poprosił o ewentualne zapytania, czy też sugestie ze strony obecnych na sali. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański - poinformował, że korzystając z obecności przedstawiciela 

ZDP na obradach, udziela głosu radnym i sołtysom oraz pozostałym osobom obecnym na sali. 

 

Sołtys Niszczew B. Lewandowska – zwróciła się z zapytaniem o drogę od wiaduktu  

w Michalinie w kierunku Ujmy, środek tej drogi na odcinku Niszczewy – Łowkowice w ogóle 

nie nadaje się do przejazdu od dawna nie był naprawiany. Kiedy zostaną jakieś prace na tym 

odcinku zrobione? Idzie zima i wówczas ta droga zostanie jeszcze bardziej zniszczona. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski - potwierdził, ten stan drogi i poinformował, że w 2010 r. 

był realizowany projekt, w którym to były zrealizowane dwa odcinki, to był odcinek od 

Nieszawy do drogi krajowej i później od Łowkowic w stronę Ujmy Dużej. W projekcie nie 

został uwzględniony środkowy odcinek. Jest on w zamiarach w przyszłości jak uda się pozyskać 

środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego U. Marszałkowskiego, to zostanie to 

zrealizowane. 

 

Sołtys Niszczew B. Lewandowska – stwardziła, że w chwili obecnej należy te dziury załatać  

i o to wnioskuje do ZDP.  

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że pracownicy ZDP uzupełnią ubytki na 

zimno od Wójtówki do Łowkowic i mają też wykonać te prace w stronę Niszczew. 

 

Radna A. Łopatowska – poinformowała, że jako radna miała spotkanie z Panią sołtys Wagańca 

B. Gajdzińską i radnym powiatowym Panem M. Włochem na temat tej drogi powiatowej,  

w której na przejściach kanalizacji i wody są uskoki, jest zapadnięta, miała być ona już dawno 

zrobiona był wniosek do ZDP. Jest to wzdłuż ul. Dworcowej, są to 3-4 odcinki od Urzędu 

Gminy wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Przypustu. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że zna tą sprawę, wpłynęło pismo w tej 

sprawie, ZDP zajmie się tą sprawą, ale nie może powiedzieć, kiedy, to nastąpi. 

 

Sołtys Wagańca B. Gajdzińska – poinformowała, że jak na ul. Dworcowej będą podejmowane 

te prace, to tam też wraz z budową chodnika powstał ubytek drogi i to jest zasypane piaskiem, 

przy mijaniu dużych samochodów one wjeżdżają w tą dziurę, która jest między chodnikiem,  

a jezdnią, to jest na odcinku Piekarni w kierunku do Sklepu Euro-Dom i za również do końca 

tego chodnika. 

 

Radny M. Misiak – złożył wniosek do ZDP o zamontowanie lustra w m. Zbrachlin na 

skrzyżowaniu dróg przy Domu Biesiadnym „Gala”, jest to rozjazd w kierunku cmentarza  

w Zbrachlinie i w kierunku Nieszawy, jest tam ograniczona widoczność wyjeżdżając od 

cmentarza. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – stwierdził, że zna ten odcinek i że jest tam problem 

wówczas jak drzewa zarastają. Poinformował, że jest taka możliwość, z tym należy się zwrócić 

do ZDP na piśmie i zostanie to rozważone. Tak jak zostało to zrobione przez ZDP na 

skrzyżowaniu w m. Niszczewy. 

  

Wójt P. Kosik – stwierdził, że tylko tam lustro zakupiła gmina Waganiec. 
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Radny Z. Czajkowski – zwrócił uwagę na drogę powiatową, o której radny Misiak wspomniał 

wyjeżdżając z tego rozwidlenia od Zbrachlina, jest oznakowanie „zakaz wjazdu samochodów 

ciężarowych” natomiast wjeżdżając od przejazdu kolejowego od Wagańca nie ma takiego znaku. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że sprawdzi to dokładnie, gdyż teraz nie 

pamięta tego oznakowania. 

 

Radny M. Kołowrocki – złożył na ręce pracownika ZDP podziękowania dla Pana Dyrektora 

ZDP Jacka Kowalewskiego, gdyż współpracował z nim osobiście i wszystkie sprawy, o które 

zwracał się do Pana Dyrektora, to zostały zrealizowane. Jeżeli chodzi o wycinkę na drodze 

powiatowej od Młyna, przez Zbrachlin i także ta współpraca odbywała się dużo lepiej jak było 

do tej pory. Zwracał się też o frezowinę, było ciężko, ale dostał ten materiał na drogę  

i mieszkańcy są wdzięczni za to. 

Jednak chciałby zwrócić uwagę na zjazd z drogi powiatowej w m. Konstantynowo tam jest 

prośba, aby przywieźć tej frezowany i poprawić ten zjazd. Jest to trasa autokaru szkolnego. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – sprawdzi ten odcinek jak będzie taka potrzeba, to 

zostanie to uzupełnione. 

 

Sołtys Wólnego I. Góralska – zwróciła uwagę na odcinek drogi powiatowej przy szkole  

w Wólnem, gdzie jest rynienka wzdłuż drogi w kierunku Wisły, przy tej rynience nie został 

asfalt dolany, jest to odcinek ok. 120 m i niektórych miejscach jest to większy odcinek, 

najgorsza sytuacja jest na łuku tej drogi gdyż jak są opady deszczu, to woda płynie właśnie tym 

asfaltem, a nie rynienką i niszczy tą drogę. Wnosi o dolanie asfaltu na szerokości tej drogi 

powiatowej.  

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że przyjął zgłoszenie i sprawdzi ten 

odcinek.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady P. Butlewska – poinformowała, że był składany wniosek odnośnie 

drogi powiatowej, która biegnie przez Plebankę, odnośnie przejścia dla pieszych przez 

skrzyżowanie i utwardzenie pobocza, czy coś przedstawiciel ZDP wie na ten temat? 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że słyszał o tej sprawie, to jest tam, gdzie 

jest przystanek PKS z zatoczką autobusową. Z przejściem dla pieszych, jest tak, że ono musi 

prowadzić z drugiej strony do jakiegoś miejsca, czyli tam w tej chwili nie ma żadnego chodnika. 

Może zostać to zrealizowane jak będzie istniał po drugiej stronie chodnik, ale może być też 

ewentualnie jakiś peron, utwardzenie, postój dla pieszych, takie coś jak przy wiatach 

przystankowych. 

Stwierdził, że wie jak tą sprawę rozwiązać, jeżeli będzie tam jakiś peron, utwardzenie, to  

z Panem Wójtem się porozumie i wyjaśniona zostanie ta sprawa. Następnym krokiem będzie 

zmiana organizacji ruchu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady P. Butlewska – stwierdziła, że tam by się przydało też 

ograniczenie prędkości. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – jadąc od Plebanki jest ograniczenie D42, to jest teren 

zabudowany i obliguje on do zmniejszenia prędkości do 50km/h 

 

Radny D. Butlewski – przypomniał, że na początku Pan Gołębiewski mówił, że były wycinki 

krzaków od Zbrachlina do Siutkowa. Poinformował, że na tym odcinku drogi niestety nic nie jest 

zrobione. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że w pierwszej kolejności są wycinane 

krzaki, które wchodzą skrajnie w jezdnię. Te zakrzaczenia, które są na tym odcinku, to są one 

daleko oddalone od pasa drogowego od skrajnej drogi.  
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Dlatego też były prowadzone prace pierwszej potrzeby, jak na Przypuście. Tam te prace zostały 

zaprzestane od Zbrachlina do Siutkowa, gdyż nie było takiego zagrożenia. 

Priorytetem ZDP jest bezpieczeństwo dróg i chodzi o to, aby usunąć zakrzaczenie ze skrajnej 

jezdni, w poziomie 0,5 m, jeżeli wchodzi na jezdnię i wysokość 4,5 m. 

 

Sołtys Niszczew B. Lewandowska – zwróciła uwagę na drogę powiatową od strony Konecka do 

Niszczew, tam był znak „teren zabudowany”. Został on skradziony i od kilku miesięcy go nie 

ma. Wnosi o postawienie tego znaku lub znaku „ograniczenie prędkości” do 40 km/h. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że w tym miejscu musi być znak „teren 

zabudowany”. 

 

Sołtys H. Szudzik – zwróciła uwagę na zjazd z przejazdu kolejowego w stronę Kaźmierzyna, 

tam duży samochód zjeżdżając musi się naddać, a na szosie stoją tam samochody i jest problem 

zjechać. Wnosi, aby w tym miejscu nadlać i utwardzić to pobocze drogi, jest to odcinek 5-6 m, 

nadlać ok. 2 m, aby te samochody miały bezpieczny zjazd w kierunku Kaźmierzyna, jest tam 

bardzo niebezpiecznie. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że na pewno tam by trzeba było zrobić 

poszerzenie drogi, natomiast jest to teren kolejowy, tak naprawdę, aby to poszerzyć muszą się 

odbyć rozmowy z właścicielem tego terenu. 

 

Radny J. Urbański – poruszył sprawę, która była wnioskowana wcześniej i nic powiat w tym 

temacie nie zrobił, chodzi o wyrównanie jezdni przy przystanku w Zbrachlinie, tam podczas 

deszczu robi się staw, ta woda z pobocza nie spływa i samochody przejeżdżając ochlapują wodą 

osoby znajdujące się na przystanku, woda stoi na asfalcie i na poboczu. 

Zwrócił też uwagę na odcinek tej samej drogi jadąc w kierunku Siutkowa, mostek przy 

wyjeździe ze składu węglowego tam też zawsze stoi woda, robi się również staw w tym miejscu. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że w tym miejscach należy zrobić 

odwodnienie, wyprofilowanie, a wiadomo, że to się wiąże z dużymi kosztami. 

 

Przedstawiciel Izby Rolniczej A. Kulpa – stwierdził, iż szkoda, że nie ma Pana Dyrektora, ta 

droga od Siutkowa do Nieszawy, jest w bardzo opłakanym stanie i uważa, że jest bardzo 

zaniedbana przez ZDP, Pan Gołębiewski mówił, że krzaki nigdzie nie wchodzą, to jest 

nieprawda na tym odcinku krzaki wchodzą w jezdnię. Stwierdził, że ZDP w ogóle nie dba o tą 

drogę. Poruszył również kwestię skrzyżowania w Siutkowie, mimo, że należy to do GDDKiA  

w Bydgoszczy.  

Pan z ZDP mówił o bezpieczeństwie, to prosi o podjechanie do tego skrzyżowani, zjazdu z drogi 

krajowej. Co prawda, to jest do likwidacji, ale jakie tam jest niebezpieczeństwo. 

Autokary zawadzają tam podwoziem, skoro się mówi o bezpieczeństwie. Zaapelował do 

radnych, tu są radni trzeciej kadencji, którzy podjęli uchwałę za mieszkańców, chodzi o drogę 

powiatową łączącą się z drogą krajową, drastyczną uchwałę o likwidacji tego skrzyżowania, to 

jest w ogóle nie do pomyślenia. Będąc radnym walczył o utrzymanie tego skrzyżowania. Tutaj 

autokary już nie będą zjeżdżały do Ciechocinka, gdzie dużo ludzi jeździ do pracy i do 

Włocławka również. 

Stwierdził, że jest ciekaw, jak sobie patrzy w oczy ta Rada, władze, którzy podjęły taką decyzję.  

Bo po takiej decyzji Siutkowo jest wioską drugiej kategorii. Drugiego takiego skrzyżowania nie 

ma, jest ono mieszkańcom bardzo potrzebne. Apeluje do Rady Gminy, aby coś z tym zrobić. 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – stwierdził, że należy to z GDDKiA wyjaśnić, czy ten 

zjazd powinien tam być, czy też nie. 

 

Radny M. Kołowrocki – poinformował, że tak się składa, że był z Panem Wójtem w GDDKiA 

odnośnie tego przejazdu i tam rozpoczęła się cała procedura i zrobiony przejazd taki jak 

powinien być. Trochę to potrwa, bo konieczne są pozwolenia, również na wycinkę drzew.  
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Tutaj gmina ze swojej strony musi przygotować te dwa odcinki dróg, utwardzić je, aby mogło 

powstać skrzyżowanie, oznakowanie będzie tam zrobione zgodnie z przepisami tak jak to 

powinno być. 

 

Przedstawiciel Izby Rolniczej A. Kulpa – stwierdził, że to już trwa 5 lat i Rada wystąpiła  

o likwidację i to jest nie do pomyślenia, można było wystąpić o modernizację. 

   

Radny M. Kołowrocki – zauważył, że nikt z radnych nie występował o likwidację tego zjazdu, 

nie było takiej uchwały. Dotarł z Panem Wójtem jak to było, z tym. Tam jedna grupa była za,  

a druga grupa przeszkadzała. Były różne strajki, protesty, zmieniły się władze i po prostu był tu 

fachowiec na miejscu na tym skrzyżowaniu i były takie uzgodnienia. Wpłynęło pismo  

z GDDKiA, jednak musi upłynąć trochę czasu, aby to zostało zrealizowane. 

 

Radny W. Stefański – zwrócił uwagę na wycinkę krzaków na odcinku Wólne, Kawka, 

Włoszyca, czy te prace są już skończone? 

 

Przedstawiciel ZDP A. Gołębiewski – poinformował, że było tam wycinane kosiarką 

łańcuchową, później pracownicy poprawiali to ręcznie i jest to skończone. 

 

Radny W. Stefański – stwierdził, że jest to źle wykonane i wnosi o poprawkę. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem pytań w tym punkcie, zamknął 

dyskusję, podziękował Panu Gołębiewskiemu za przybycie i udzielone odpowiedzi.  

  

Ad.6 

Informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt w sprawie informacji o stanie 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Waganiec w 2014 roku, powitał Komendanta Powiatowego 

Policji w Aleksandrowie Kujawskim Pana Inspektora Wojciecha Machelskiego. 

 

Komendant W. Machelski – poinformował, że na początek przeprosi gdyż był już zaproszony 

na sesje tej rady, jednak nałożyło się kilka spraw wówczas i nie mógł przybyć. Następnie się 

przedstawił, ma 42 lata w służbie 23 lata, na stałe zamieszkuje w Toruniu. Aleksandrów 

Kujawski jest jego piata jednostka, jest w Aleksandrowie od 13 maja br. Jeśli chodzi o gminę 

Waganiec, to podlega pod Komisariat Policji w Ciechocinku. 

          Następnie podziękował wszystkim, gdyż tydzień temu w obecności Pana Wójta miał 

okazję wprowadzić do użytku trzy samochody, które zostały zakupione również dzięki 

samorządom tj. 50% wykładała policja i 50% samorządy.  

Stwierdził, też, że są różne słuchy, jednak chciałby zażegnać plotkom i Komisariat Policji  

w Ciechocinku pozostaje, posiada w obsadzie 30 osób pozostaje tak jak było. Budynek jest 

remontowany, pozyskane zostały środki finansowe, koniec remontu jest przewidziany w połowie 

grudnia br. Planuje likwidacje dyżurki w Ciechocinku tzn., że w nocy nie będzie ona utrzymana 

w ciągu dnia owszem. Poza okresami drażliwymi jak np. świąteczno – noworoczny, czy też 

festiwale, te ważniejsze, na te okresy będzie reaktywowana. 

Następna zmiana z dniem 25 wrzesnia br. zgodnie z określoną procedurą odwołał ze stanowiska 

Pana Komendanta do 25 grudnia br. będzie prowadziła dotychczasowa zastępczyni Pani 

komisarz Sendecka Małgorzata.  

 

          Następnie przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie gminy Waganiec w 2014 roku. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Waganiec jest jednym z zadań 

Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie 

Kujawskim.  

Podejmujemy w tym zakresie szereg czynności w zakresie zapobiegania jak  

i procesu wykrywczego mającego na celu zminimalizowanie przestępstw najbardziej 

dokuczliwych dla społeczeństwa. 
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Stałe i systematyczne ograniczanie liczby przestępstw, wzrost wykrywalności oraz 

zaangażowanie policjantów w zwalczaniu patologii społecznych skutkuje poczuciem 

bezpieczeństwa mieszkańców. Działania policjantów Komisariatu Policji w Ciechocinku 

przyczyniły się do ogólnego spadku przestępczości, a co za tym idzie do poprawy 

bezpieczeństwa na terenie gminy Waganiec. 

Jest to zasługa wszystkich policjantów z zespołu prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się 

szeroko rozumianą profilaktyką. 

 

Postępowania przygotowawcze: w 2014 roku funkcjonariusze wszczęli 49 postępowań 

przygotowawczych.  

W analogicznym okresie roku ubiegłego wszczęli 52 postępowania. Wykrywalność postępowań 

kształtowała się na poziomie 80,00%. W analizowanym okresie wykryto 39 postępowań 

przygotowawczych. 

W zakresie przestępstw kryminalnych funkcjonariusze wszczęli 46 postępowania 

przygotowawcze. W porównaniu z okresem ubiegłego roku to mniej o 3 postępowania. 

Wykrywalność przestępstw kryminalnych kształtowała się na poziomie 33,48%. 

Funkcjonariusze wykryli 52 przestępstw kryminalnych. W porównaniu do roku ubiegłego  

o 5 więcej. 

 

Kradzież mienia: dane wskazują, że w kategorii kradzieży odnotowano spadek ilości 

przestępstw (6 kradzieży). 

 

Kradzież z włamaniem: w kategorii kradzież z włamaniem funkcjonariusze wszczęli  

7 postępowań. To o 3 mniej niż w okresie roku ubiegłego. Funkcjonariusze wykryli  

2 postępowania. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 7 wykrytych przestępstw. 

Wykrywalność postępowań przygotowawczych kształtuje się na poziomie 24,57%. 

 

Przestępstwa gospodarcze: w zakresie przestępczości gospodarczej wszczęto 1 postępowanie 

przygotowawcze. Odnotowano taką samą liczbę przestępstw jak w roku ubiegłym. 

 

Przeprowadzone interwencje: ogółem w 2013 roku 440, w 2014 r. 331. Interwencje w miejscu 

publicznym w 2013r. 221 i w 2014r. 224, interwencje domowe w 2013 r. 11, w 2014 r. 12, 

interwencje inne w 2013 r. 208, w 2014 r. 95. 

 

Przemoc w rodzinie - procedura niebieskiej karty: w 2014 roku funkcjonariusze tut. jednostki 

przeprowadzili 12 interwencji domowych, z czego dot. przemocy w rodzinie 4 i tyle rodzin 

zostało objętych procedurą Niebieskiej Karty. Ujawniono 4 sprawców przemocy, z czego pod 

wpływem alkoholu znajdowały się 4 osoby. 

Dzielnicowi realizując zadania w tym zakresie oprócz systematycznego odwiedzania 

rodzin, udzielania porad i pomocy współpracowali ściśle z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, gdzie przesłano ogółem 42 informacji w tym: ośrodki 

pomocy społecznej - 9, gminne i miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - 8, 

innych -  25. 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2014 rok 

obejmuje szereg elementów i czynników mających wpływ na całokształt pracy policji i jej 

ogólną ocenę. 

Funkcjonariusze zrealizowali wiele przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym. W analizowanym czasie zaistniało 19 zdarzeń drogowych, w tym 4 wypadki, 

w których 4 osoby odniosły obrażenia ciała 

Policjanci Zespołu Patrolowo Interwencyjnego oraz Zespołu Dzielnicowych 

przeprowadzili 257 kontroli kierujących i pieszych ( w roku 2013 -189) 

W roku 2014 tak jak w latach poprzednich cyklicznie zwiększała się ilość uczestników 

ruchu drogowego. Z uwagi na rosnącą ilość kolizji i wypadków drogowych podjęto dodatkowe 

działania, które zmierzały do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy 

Waganiec. 



str. 12 

 

 

W 2014 roku na terenie miasta Ciechocinka przeprowadzono 5 działań pod kryptonimem 

"Trzeźwy Poranek". Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

terenie gminy, ograniczenie zdarzeń drogowych oraz skontrolowanie i zatrzymanie jak 

największej liczby osób, które naruszają przepisy ruchu drogowego oraz eliminowanie 

nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. 

W analizowanym okresie przeprowadzono szereg działań pod kryptonimem "Bezpieczna 

Droga". Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na nadzorowanych 

drogach, ograniczenie zdarzeń drogowych zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym, oraz ujawnianie  

i reagowanie na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. 

 

Pozostałe działania: 

 Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - mające na celu bezpieczeństwo 

pieszych i rowerzystów. W trakcie prowadzonych akcji policjanci: skontrolowali 89 kierujących  

i pieszych, nałożyli 12 mandatów karnych na pieszych i 44 na kierujących, zatrzymali 5 

dowodów rejestracyjnych 

 Działania „Bezpieczny weekend" - celem działań był nadzór nad bezpieczeństwem  

i porządkiem w ruchu drogowym podczas wzmożonych przejazdów wynikających z tzw. 

długich weekendów. W trakcie działań policjanci: przeprowadzili 63 kontrole drogowe, nałożyli 

7 mandatów karnych na kierujących. 

 Działania „Bezpieczna droga do szkoły" przeprowadzone w terminie od 01 do 

09.09.2014r., których celem było zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach placówek 

oświatowych, uczniom udającym się na zajęcia szkolne. W ramach działań policjanci  

w trakcie tzw. patroli przyszkolnych" czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Na 

terenie szkół przeprowadzono 1 spotkanie z dziećmi i młodzieżą w trakcie, których 

omówiono zasady zachowania na drogach publicznych. 

 W 2014 roku w trakcie realizacji czynności w ramach prewencji kryminalnej 

funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ciechocinku wykonywali zadania wynikające  

z rządowych programów prewencyjnych a w szczególności programu ograniczenia 

przestępczości i aspołecznych zachowań. Wszystkie podjęte działania były realizowane 

w ramach programu „Bezpieczny Powiat". 

W miesiącach - czerwiec - sierpień w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2014" 

funkcjonariusze tut. jednostki podjęli szereg działań prewencyjno- represyjnych mających na 

celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

W ramach w/w działań zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

W miesiącu czerwcu przed wakacjami przeprowadzono 1 spotkanie w szkole, podczas 

których omówiono między innymi zagadnienia: bezpieczne zabawy w trakcie wakacji ze 

szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą, podstawowe zasady bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym oraz odpowiedzialność karna za popełnianie czynów karalnych oraz zachowań 

zagrażających demoralizacji. 

Ponadto podczas realizacji zadań w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2014" 

funkcjonariusze KP Ciechocinek dokonali: 4 kontroli dzikich kąpielisk -12 kontroli miejsc 

sprzedaży alkoholu-pod kątem sprzedaży osobom małoletnim 

W 2014 roku w toku prowadzonych działań z młodzieżą wykonano: patrole przyszkolne 182, 

spotkania z pedagogami, dyrektorami 24, spotkania z rodzicami 6. 

 

Dokonując podsumowania pracy Komisariatu Policji w Ciechocinku w roku 2014 należy 

podkreślić pozytywne zjawisko spadku dynamiki ogólnej przestępczości i wzrostu 

wykrywalności przestępstw najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa oraz efektywności 

policjantów pionu prewencji w ujawnianiu i zatrzymywaniu sprawców przestępstw na gorącym 

uczynku przestępstw kryminalnych na terenie gminy Waganiec. 

 

       Komendant zwrócił się do obecnych, jeśli są pytania, wątpliwości, to służy swoją osobą. 

Jednocześnie poinformował, że jeżeli chciałby, ktoś pomocy to służy pomocą jest dostępny, są 

dzielnicowi, jest dyżurka.   
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Wójt P. Kosik – poinformował, że, od kiedy Pan Komendant objął obowiązki na terenie 

naszego powiatu, najbardziej taką sprawą drażliwą dotyczącą naszej gminy, to była sprawa 

rodziny romskiej, która zamieszkiwała w m. Michalin. Był tam problem z tą rodziną od wielu 

miesięcy, były skargi mieszkańców. Pan Komendant pomógł częstymi wizytami w tym miejscu 

kierując tam patrole policji, gdyż to nie przyniosło skutku, to ściągnął straż graniczną  

i przyjechali oni dwa razy. Poskutkowało, to tym, że Ci mieszkańcy opuścili tą posesję i obecnie 

tam jest spokój. 

 

Radny M. Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy Policjanci mają telefony służbowe, bo są 

słuchy, że trudno jest się dodzwonić. 

 

Radna J. Czekała – potwierdziła, to. 

 

Komendant W. Machelski – stwierdził, że jest tak i tak, mają służbowe i prywatne. Jednak jak 

jest problem z kontaktem, to prosi dzwonić do dyżurnego i nie ma problemu, który dzielnicowy 

podejmuje interwencje, są też telefony alarmowe i wówczas dyżurny wysyła pomoc. Jeżeli jest 

konkretna sprawa do dzielnicowego, to można podać swój kontakt i dyżurny przekaże 

dzielnicowemu i on się skontaktuje z mieszkańcami i podjedzie na miejsce. 

 

Sołtys Konstantynowa M. Malicki – poinformował, że w m. wrześniu miał niemiłe zdarzenie. 

Jego sąsiad wyjechał i prosił, aby zwrócił uwagę na jego posesję. Zainteresowało go, że trzech 

mężczyzn, którzy kręcili się przy tej posesji. Zadzwonił na Policję do Aleksandrowa 

Kujawskiego, przerzucono go do Ciechocinka. Zgłosił, że jest to zdarzenie w Konstantynowie, 

przedstawił się i poinformował, że będzie ciążo trafić, gdyż miejscowość składa się z trzech 

części, dlatego też będzie czekał przy torach kolejowych, aby wskazać to miejsce. Czekał ok. 

dwóch godzin. Dzwonił drugi raz, a Pan dyżurny poinformował, że się nie rozdwoją. 

Poinformował, jakim samochodem stoi i gdzie, a Policja pojechała na Dąbrówkę w kierunku 

Wagańca i minęła następne 15 min. Dzwoniąc ponownie otrzymał nerwową informację, aby się 

nie gorączkować i takie inne. Zwrócił uwagę, że na tym przykładzie nie ma takiego sprawnego  

i szybkiego porozumienia z dyżurnymi i policja tak szybko nie podejmuje interwencji. 

    

Komendant W. Machelski – poinformował, że jest zdziwiony tą informacją, ale jeżeli takowe 

są to prosi je zgłaszać osobiście do niego, następnie poprosił o dane Pana Malickiego  

z telefonem i że wyjaśni to zgłoszenie. Wszystkie rozmowy wchodzące na dyżurkę są 

nagrywane. 

 

Sołtys Włoszycy A. Lewandowska - poinformował, że miał w rodzinie zdarzenie wypadkowe,  

i córka została z wypadku zabrana do szpitala, była nieprzytomna, o tym fakcie nikt nie wiedział 

z rodziny, a Policja nie powiadomiła bliskich, czy ma taki obowiązek, kto powinien o tym 

informować? 

 

Komendant W. Machelski – poinformował, że policja, jeżeli w wypadku jest osoba zabita lub 

osoba, która odniosła ciężkie obrażenia ciała i znajduje się w stanie nieprzytomnym bądź, gdy 

poszkodowanym jest nieletni, powiadomić dyżurnego jednostki policji o konieczności 

zawiadomienia osoby najbliższej ofierze zdarzenia, natomiast w przypadku osoby dorosłej jest 

ochrona danych osobowych, i jeśli osoba jest przytomna i sobie życzy, to tak, a jeśli jest 

nieprzytomna, to tu powinien powiadomić szpital. Jednak poprosił o telefon przedmówczynie  

i sprawdzi ta sprawę. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął ten punkt porządku 

obrad, podziękował za udzieloną informację i odpowiedź na zapytania Panu Komendantowi  

i zamknął ten punkt porządku obrad. 
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Następnie zaproponował zmianę porządku obrad, w związku z tym, że Pani Skarbnik będzie 

musiała opuścić obrady. Dlatego też proponuje, aby punkt „podjęcie uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok” został wprowadzony teraz, jako punkt 7, i później 

numeracja zostanie przesunięta zgodnie z kolejnością. 

 

Poddał pod głosowanie zaproponowana poprawkę. 

 

Głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zgłoszona poprawkę do porządku obrad, jako punkt 

7 „podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok”. 

 

Ad.7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt, który został przegłosowany przed chwilą 

przez Radę Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 

rok. Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały oznaczony, jako projekt III.  

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 

Przeanalizowano stopień realizacji dochodów budżetowych, dokonując w niektórych pozycjach 

zmian i tak: wprowadzono do budżetu otrzymane wpływy w kwocie 3.560,00 zł z tytułu 

sprzedaży pojemników zdemontowanych w trakcie modernizacji pomieszczeń Stacji 

Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.    

Zwiększono o 4.909,55 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu czynszów najmu  

i dzierżawy pomieszczeń komunalnych, głównie z powodu zawarcia umowy najmu pomieszczeń 

o byłej szkole podstawowej w Sierzchowie. 

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 1.000,00 zł pochodzące z darowizn otrzymanych 

na poczet dożynek gminnych. Kwotę przekazał p. Benedykt Rakowski prowadzący działalność 

w Zbrachlinie. Kwota zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z promocją 

gminy. 

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

Zmniejszono o 5.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono 

natomiast o 7.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o 5.000,00 

zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych. 

Zmniejszono ponadto o 2.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odsetek od 

środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Większość rachunków bankowych jest 

nieoprocentowana, ale jednocześnie nie ponosimy kosztów obsługi tych rachunków. 

Zmniejszono o 11.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania od innych gmin z tytułu zwrotu 

kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w naszej gminie przez dzieci 

będące mieszkańcami innych gmin.  

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

zmniejszono o 4.269,55 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (stało to się na skutek zastosowania tzw. 

mechanizmu korygującego). 

 

Natomiast na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

wpłynęła kwota 37.895,68 zł z przeznaczeniem na realizację przez Gimnazjum w Zbrachlinie 

programu Erasmus+.    
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Wydatki  

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Starym 

Zbrachlinie oraz gminnej sieci wodociągowej wygospodarowano kwotę 3.000,00 zł  

z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego. 

Środki w wysokości 5.000,00 zł ujęte w budżecie na zakup opału do pomieszczeń po Szkole 

Podstawowej w Sierzchowie przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych. 

Zrealizowano wniosek Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Plebance z dnia  

15 października 2015 r. dokonując zmian w planie finansowym na kwotę 7.000,00 zł. 

Zapewniono tym samym środki na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz 5.300,00 zł na zakup 

pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń remizy. 

Zwiększono o 2.500,00 zł środki niezbędne do opłacenia rachunków za energię elektryczną 

zużytą przez Szkołę Podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym w Niszczewach (realizując 

wniosek dyrektora szkoły z dnia 25 września 2015 r.).    

Zmniejszono o 7.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów uczęszczania dzieci 

zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  

i punktów przedszkolnych znajdujących się terenie innych gmin. 

Zwiększono o 2.700,00 zł środki na opłacenie wydatków z tytułu rodziny zastępczej  

i utrzymania podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych (wniosek Kierownika GOPS  

z dnia 15 października 2015 r.).  

Skorygowano mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie budowy 

oświetlenia drogowego w miejscowości Brudnowo, co do kwoty 4.000,00 zł.  

Zrealizowano wnioski trzech sołectw o zmianę przeznaczenia środków w ramach Funduszu 

Sołeckiego.  

W dniu 22 września 2015 r. o wpłynął wniosek sołectwa Brudnowo. Kwotę 500,00 zł 

przesunięto z organizacji imprezy integracyjnej do poz. obejmującej zakup materiałów do 

utwardzenia drogi.   

W dniu 08 października 2015 r. wpłynął wniosek sołectwa Wiktoryn o przeznaczenie kwoty 

1.043,04 zł dotychczas zaplanowanej na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej na zwiększenie 

środków przeznaczonych na opłacenie montażu lamp oświetlenia drogowego.  

W dniu 30 września 2015 r. natomiast wpłynął wniosek sołectwa Waganiec. Zrezygnowano  

o realizacji dotychczasowego zadania tj. budowy boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią 

syntetyczną, przeznaczając kwotę 11.489,57 zł na zakup materiałów do remontu chodnika.  

W związku ze złożoną przez Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” ofertą 

zorganizowania w okresie październik - grudzień 2015 r. dodatkowych zajęć, poza tymi, na które 

została wcześniej przyznana dotacja zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł.  

 

Ponadto realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie zwiększono  

o 42.815,00 zł plan dochodów jak i wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki 

oświatowej. 

 Od momentu wysłania materiałów na dzisiejszą Sesję wpłynęły kolejne dotacje jak 

również wnioski o zmianę przeznaczenia środków ujętych poprzednio w budżecie gminy. 

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października zwiększono 

plan dotacji celowych o 87.381,46 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Na podstawie kolejnej decyzji Wojewody z dnia 23 października 2015 r. również zwiększono  

o 7.496,00 zł środki na wypłaty zasiłków stałych oraz o 7.335,00 zł kwoty na wypłaty dodatku  

w wysokości 250, 00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną  

w środowisku, wycofano tym samym środki własne gminy zaangażowane na wypłaty dodatków 

dla pracowników i przeznaczono kwotę 7.335,00 zł na pokrycie wydatków w zakresie dróg 

gminnych.  

Zmieniono przeznaczenie kwoty 4.500,00 zł ujętej na zakup pomp dla Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków na opłacenie rachunków za naprawę pomp. 

Kwotę 700, 00 zł przemieszczono z usług na zakup materiałów w ramach orkiestry działającej 

przy Zarządzie Gminnym OSP. 

Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów szkół oraz Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  
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W celu zapewnienia środków koniecznych do wypłaty wynagrodzeń pracowników w m - cu 

listopadzie br. dokonano zmian, co do kwoty18.200,00 zł w zakresie planów finansowych 

placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Zbrachlinie.  

W Zespole Szkół w Brudnowie przemieszczono kwotę 23.940,00 zł. 

Zespół Obsługi Szkół również przeanalizował plan finansowy i wskazał na możliwość 

przekazania ze swojego budżetu na poczet wynagrodzeń w Gimnazjum w Brudnowie kwoty 

9.335,00 zł.  

I jeszcze jednia zmiana która jest efektem otrzymania w dniu dzisiejszym decyzji wojewody  

z dnia 21 października 2015 r. o zwiększeniu dotacji celowej o 913,25 zł na wypłatę tzw. 

wyprawki szkolnej. Stąd wyłożona III wersja proponowanych przez Pana Wójta zmian  

w tegorocznym budżecie. 

 

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 Panią Patrycję Butlewską i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych 

zmian budżetowych. 

 

Przewodnicząca Komisji P. Butlewska – poinformowała, że komisja budżetowa nie ma 

żadnych uwag do proponowanych zmian budżetowych i zaopiniowała je pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2015 r. zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały – 

projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VII/54/15 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2015 rok – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.8 

Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że następnym punktem jest informacja 

Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.  

W tym okresie prowadził korespondencję w sprawach związanych z działalnością Rady 

Gminy zajmował się sprawami związanymi z organizacją pracy Rady Gminy, koordynowaniem 

prac komisji stałych Rady Gminy. Jak również reprezentował gminę na różnych spotkaniach 

min. był w Urzędzie Marszałkowskim na seminarium organizowanym przez Kujawsko – 

Pomorskie Stowarzyszenie „Solutaris”, które wspólnie z Sejmikiem Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego organizowało to seminarium. Dotyczyło ono problematyki zagrożeń 

ekologicznych, społeczno – gospodarczych związanych z niedoborem wody oraz gwałtownymi 

zjawiskami pogodowymi. Na tym spotkaniu był obecny min. Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Dyrektor Departamentu odpowiadający za środki 

unijne  

w Urzędzie Marszałkowskim.  

Na to stowarzyszenie płacona jest składka 0,50 gr. od mieszkańca. W tym roku w formie 

darowizny gmina otrzymała 15 tys. zł na naprawę drogi nad Wisłą, która uległa zniszczeniu po 

intensywnych opadach deszczu.  

Po za tym pełnił dyżury, a więc przyjmował mieszkańców w sprawach związanych  

z zadaniami gminy.    
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Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.9 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Poprosił Wójta Gminy Piotra Kosik o zabranie głosu i przedstawienia informacji 

międzysesyjnej. 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że do zadań, które wykonał od okresu 31.08 – 23.10.2015 r., 

jeśli chodzi o zarządzenia to było to: 

Zarządzenie nr 53.2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż urządzeń z demontażu Stacji Uzdatniania Wody. 

Dokonał zmiany Zarządzenia nr 48.2015 z dnia 10.08.2015 r. w części dotyczącej składu 

komisji, do której powołał: Edwarda Musiała, Mariolę Sokołowską, Wojciecha Mańkowskiego. 

Pozostałe zapisy zarządzenia nie uległy zmianie. 

Zarządzenie nr 54.2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

gminy. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 

600.000,00 złotych z okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2015 r. Kredyt zostanie spłacony  

z otrzymanych dotacji z WFOS i GW w Toruniu i pomocy finansowej z Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, jako zwrot środków wydatkowanych w ramach projektu pn. 

„Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego 

w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015” jak również z podatków i opłat 

lokalnych. 

Zarządzenie nr 55.2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży zestawów 

pomp jednostopniowych monoblokowych z silnikiem napędzającym: rok produkcji 1992.   

Dokonać sprzedaży zestawów pomp jednostopniowych monoblokowych w ilości 3 kpl 

zakwalifikowanych przez komisję, jako majątek zbędny.  

Zarządzenie nr 56.2015 z dnia 30 września 2015 r.  w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na rok 2015. Uległy zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

Zarządzenie nr 57.2015 z dnia 02 października 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej gminy Waganiec za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną. Ustalił, że ekwiwalent pieniężny za udział członków OSP w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną zostanie wypłacony 

po przedłożeniu wniosku o wypłatę ekwiwalentu.  

Zarządzenie nr 58.2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych 

komisji wyborczych. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu RP 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołałem obwodowe komisje. 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podałem do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Zarządzenie nr 59.2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. 

analizy wniosków o nagrodę Wójta Gminy. Powołałem komisję ds. analizy wniosków o nagrodę 

Wójta Gminy dla nauczycieli w następującym składzie: Mirosława Centkowska, Beata 

Stróżyńska, Zofia Kurdubska, Michał Stróżyński, Krzysztof Haziak. Komisja dokona analizy 

złożonych wniosków i przedłoży ją Wójtowi Gminy.  

Zarządzenie nr 60.2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu  

z natury sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 września 2015 r. 
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Zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej sprzętu obrony cywilnej  

w magazynie gminnym wg stanu na dzień 30 września 2015 r. metodą spisu z natury. Zdająca 

magazyn Anna Bierzyńska, przejmująca - Mariola Sokołowska. 

Dla przeprowadzenia inwentaryzacji powołał komisję w składzie: Wojciech Mańkowski, 

Ewelina Ferner - Kofel, Barbara Zacharska. 

Zarządzenie nr 62.2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie 

Gminy Waganiec na rok 2015. Zmiany zostały omówione przez Panią Skarbnik. 

 

Z referatu budownictwa, drogownictwa i gospodarki nieruchomościami: wydano  

12 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennym, 2 zaświadczenia 

o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z planu 

zagospodarowania przestrzennego), 8 decyzji o warunkach zabudowy, 7 decyzji w sprawie 

rozgraniczenia nieruchomości, 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 3 zaświadczenia 

o nadaniu numeru porządkowego posesji, 1 zaświadczenie o zmianie numeru porządkowego 

posesji, 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Wszczęto 8 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie w sprawie 

rozgraniczenia nieruchomości, 1 postępowanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział 

nieruchomości. 

Energetyka - wykonano podwyższenie standardu oświetlenia na terenie gminy poprzez instalację 

6 punktów oświetlenia drogowego w miejscowościach Stary Zbrachlin, Lewin, Niszczewy, 

Włoszyca. 

Zainstalowano 4 lampy solarne w miejscowościach Józefowo, Wolne, Stary Zbrachlin  

i Wójtówka zakupione w ramach funduszu sołeckiego 

 

Referatu Gospodarki Komunalnej- w dniu 1 września 2015r. przeprowadzono przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż urządzeń z demontażu Stacji Uzdatniania Wody: zbiorniki 

hydroforowe 2 szt., pionowe zbiorniki filtracyjne (odżelaziacze) - 5 szt. 

Na przetarg stawił się jeden oferent, który zakupił 2 zbiorniki hydroforowe za cenę 2 100,00zł. 

W dniu 25 września 2015r. podpisano akt notarialny w sprawie zamiany niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Waganiec oznaczonej numerem działki: 

167 w miejscowości Niszczewy na niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone 

numerami działek 47/1 i 48/2 położone w obrębie geodezyjnym Józefowo z przeznaczeniem na 

poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej. 

Od dnia 01 września do 23 października 2015 r. podpisano 234 umowy bezpłatnego użyczenia 

pojemnika o pojemności 240 1, do gromadzenia suchych odpadów komunalnych. 

Mieszkańcom gminy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w ilości 5 i więcej osób, nie zalegających z zapłatą należności dostarczono na 

posesje pojemniki przekazując protokół przekazania pojemnika na odpady komunalne. 

Zakupiono pług odśnieżny URSUS planowana kwota 14.000 zł, wydano na ten cel 9.400 zł. 

  

Następnie przedstawił informację o podstawie do lokalizacji masztu radiowego na działce 

nr 57 we Włoszycy, KW WL1 A/00023158/4 - własność Gminy Waganiec. 

Wojewoda Kujawsko - Pomorski na wniosek inwestora tj. Kujawsko-Pomorskiej Sieci 

Informacyjnej Sp. z o.o.” zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, wydał 20 grudnia 2013 decyzję nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania „Budowa szerokopasmowej infrastruktury 

radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa Kujawsko - 

Pomorskiego". 

 

Pismem Wojewoda powiadomił Gminę o wydaniu decyzji dla zadania jak wyżej 

uwzględniającej lokalizację „Budowy wieży strunobetonowej (wysokość max 50 m) wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą - stacja bazowa BTS Włoszyca 9" działka nr 57, która podlegała 

natychmiastowemu wykonaniu. 

Zgodnie z art. 58. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych od decyzji 

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej gminie służyło odwołanie do Ministra 

infrastruktury i rozwoju. Gmina nie skorzystała z możliwości ustawowych i nie wniosła 

odwołania z uwagi na brak przesłanek. 
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Decyzja Wojewody nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla 

zadania „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa Kujawsko - Pomorskiego" na podstawie art. 54 

ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych upoważnia inwestora 

Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. między innymi do: faktycznego objęcia w 

posiadanie gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Decyzja Wojewody 1/2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest 

wiążąca dla następców prawnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 

objętych tą decyzją oraz innych podmiotów władających tymi nieruchomościami. 

Na tej podstawie w KW - prawa, roszczenia i ograniczenia zamieszczono wpis świadczący  

o dysponowaniu tą nieruchomością na cele budowlane przez Kujawsko-Pomorską Sieć 

Informacyjną Sp. z o.o. 

W następstwie powyższych działań Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał 7 lipca 2015 roku 

decyzję nr 127/2015 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę wieży 

strunobetonowej (wysokość max 50 m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - stacja bazowa BTS 

Włoszyca 9 działka nr 57. 

Korzystanie z nieruchomości, na której wybudowano wieżę, jest odpłatne, chyba, że linia lub 

urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji właścicielowi nieruchomości. 

Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która jest zawierana na piśmie w 

terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem o jej zawarcie, przy czym 

wysokość opłaty, dla nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, nie podlegają 

negocjacjom i są ustalane przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia. 

 

Z pracy Referatu zamówień publicznych - w dniu 15 września br. dokonano odbioru 

końcowego 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec”, wynikającego z umowy. 

Wartość całkowita robót budowlanych wynosiła 789.007,57 zł brutto. Komisja powołana do 

odbioru końcowego robót potwierdziła dobrą, jakość wykonanych prac. 

W dniu 30 września br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin” 

– cześć I Nowy Zbrachlin, wynikającego z umowy. Wartość całkowita robót budowlanych 

wynosiła 603.075,43 zł brutto. Komisja powołana do odbioru końcowego robót potwierdziła 

dobrą, jakość wykonanych prac.  

W dniu 01 października br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin” 

– cześć II Wójtówka, wynikającego z umowy. Wartość całkowita robót budowlanych wynosiła 

931.073,27 zł brutto. Komisja powołana do odbioru końcowego robót potwierdziła dobrą, jakość 

wykonanych prac.  

W dniu 15 października br. dokonano odbioru końcowego 37 szt. przydomowych oczyszczalni 

ścieków w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Waganiec”, wynikającego z umowy. Wartość całkowita robót budowlanych wynosiła 

434.965,01 zł brutto. Komisja powołana do odbioru końcowego robót potwierdziła dobrą, jakość 

wykonanych prac.  

 

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska - złożono wniosek do Zarządu Dróg 

Powiatowych o usunięcie 2 szt. topoli rosnących w skraju pasa drogowego drogi powiatowej  

nr 2615 C Waganiec - Zbrachlin, w miejscowości Kaźmierzyn. 

Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o usunięcie 15 szt. wierzb rosnących w pasie drogi 

gminnej nr 160512C, obręb geodezyjny Michalin (droga od kolejki w kierunku masztu telefonii 

komórkowej w Józefowie), w związku ze złym stanem zdrowotnym oraz powstającym 

zagrożeniem przy wrastaniu konarów w sieć średniego napięcia. 

Wydano 13 szt. decyzji na usuniecie drzew. 

Skierowano pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy o uporządkowanie terenu 

parku zlokalizowanym przy dawnym dworku w Wagańcu. 



str. 20 

 

 

 

W miesiącu 09/2015 r. przystąpiono ponownie do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

w związku z dalszym składaniem wniosków rolników o szacowanie upraw ujętych przez Instytut 

w Puławach (po żniwach) - ogólna liczba oszacowanych gospodarstw wyniosła - 113 szt. 

Sporządzono zbiorczy protokół ze strat - w formularzu kalkulacyjnym Excel dla 113 

gospodarstw oraz odrębny dla 41 gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 % na 

gospodarstwo. Zestawienie z 41 gospodarstwami przekazano do Urzędu Wojewódzkiego. 

Przygotowano kopie protokołów indywidualnych dla gospodarstw, w których straty 

przekroczyły 30%, w celu umożliwienia złożenia wniosku o pomoc finansową w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Aleksandrowie Kuj. 

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie prowadzonego 

postępowania, dotyczącego wydania decyzji środowiskowej na budowę Farmy Wiatrowej 

Waganiec Południowy. 

Przygotowano projekt wydatków budżetowych na rok 2016 w zakresie prowadzonego 

stanowiska. 

Opracowano karty projektów planowanych przez Gminę i przekazano je w celu ujęcia 

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej tj.: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Arianach 26 i Niszczewach 25 (świetlica), wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy 

typu LED - ok. 286 szt., termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

w miejscowościach: Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca (remizy OSP). 

 

Dla inwestycji pn.: „Realizacja zakładu przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych 

wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 90/6 w miejscowości Zosin" planowaną do 

realizacji przez spółkę cywilną RUSOCCY: wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawiadomiono strony postępowania  

o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Rozdzielni R-110 kV Kalinowo wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz zjazdem z drogi gminnej", planowanego na dz. nr 79/4 w obrębie 

geodezyjnym Śliwkowo i dz. nr 158 w obrębie geodezyjnym Niszczę wy, stanowiącej drogę 

gminą, przygotowywanej do realizacji przez Sp. z o. o. EMARU: wydano postanowienie  

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Z pracy referatu podatkowego (wymiar podatku) - wydano 160 decyzji dotyczących 

zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 85.668,10 zł. 

Wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku rolnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na 

kwotę  487,00 zł. Wpłynęły 2 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego na kwotę 

792,00 zł, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęły 2 podania o udzielenie ulgi 

inwestycyjnej w podatku rolnym, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wydano 78 

zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udzielono odpowiedzi na 9 pism różnych. Wydano 79 

decyzji zmieniających wymiar podatku na 2015 rok. 

 

Z pracy referatu podatkowego (pobór podatków i opłat dot. podatków od nieruchomości, 

rolny, leśny, transportowy) - wystawiono: 44 upomnienia na kwotę 33.744,80 zł, 5 tytułów 

wykonawczych na kwotę 7.242,00 zł. Liczba podatników zalegających z płatnościami - 238. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wystawiono: 2 upomnienia na kwotę 994,000 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.134,00 zł. 

Wszczęto 45 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (dotyczy zaległości). Liczba osób zalegająca z płatnościami - 284. 

 

Z pracy referatu gospodarki odpadami komunalnymi – wystawiono 141 faktur za wodę  

i wprowadzone ścieki, 114 faktur za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, 32 wezwania do 

zapłaty za wodę i wprowadzone ścieki, 25 wezwań do korekty deklaracji za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 8 wezwań do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (dla właściciela), 5 pozwów za wodę i wprowadzone ścieki, 10 wniosków  

o wszczęcie egzekucji (woda i wprowadzone ścieki). 
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Poinformował, również, że można stan licznika podawać w pokoju nr 16, nie koniecznie 

trzeba czekać na inkasenta. 

Wydano – 14 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na kwotę 2.537,39 zł miesięcznie 

(na okres 6 miesięcy), 9 decyzji przyznających dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej. 

Rozwieziono pojemniki do większości gospodarstw, obecnie zostaną one rozwiezione na place 

zabaw i do remiz OSP. 

 

Z pracy stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - w ramach współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. zostały podpisane 2 aneksy dot. 

przedłużenia okresu odbywania stażu: aneks nr 1 w dniu 09.09.2015 r. do umowy nr 203/2015  

z dnia 11.06.2015 r. o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych. Okres odbywania stażu przez 

2 osoby bezrobotne przedłużony został o 3 miesiące, aneks nr 1 w dniu 08.10.2015 r. do umowy 

nr 214/2015 z dnia 30.07.2015 r. o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych. Okres 

odbywania stażu przez 1 osobę bezrobotną przedłużony został o 2 miesiące. 

W Urzędzie Gminy odbył praktykę zawodową: od 02.09.2015 r. do 29.09.2015 r. Damian 

Kozicki uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. 

Od dnia 01.10.2015 r. zatrudniony zastał Pan Krystian Kwiatkowski na stanowisku referenta ds. 

budownictwa i dróg (umowa na zastępstwo). 

Praca dozorowana: nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy 

Waganiec w okresie od   28.08.2015r. do   22.10.2015r. wykonywały 3 osoby, prace porządkowe 

na terenie Gminy Waganiec, łącznie odpracowano 110 godzin. 

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 10 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonano 10 wpisów do CEIDG, wydano 1 decyzję  

o zezwoleniu na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4, 5% alkoholu 

oraz na piwo. 

Organizacja imprez: w dniu 13.09.2015 r. odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne.  

W dniu 11.11.2015 r. odbędą się obchody uczczenia 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w programie: 

11
25

 Zbiórka przed cmentarzem w Zbrachlinie, złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przy 

Mogile Poległych Żołnierzy 

12
00

 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele p. w.   Św. Wojciecha w Zbrachlinie oraz 

występ uczniów z Zespołu Szkół w Zbrachlinie 

13
30

 Spotkanie przy kawie w Sali biesiadnej „Gala" w Zbrachlinie oraz występ Zespołu 

„Mimoza".  

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, 

odnotowano 10 urodzeń, 13 małżeństw, 8 zgonów, 18 zameldowani na pobyt stały,  

4 zameldowania na pobyt czasowy, 16 przemeldowań na terenie gminy, 25 poświadczeń 

zameldowania, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego 82, 48 wydano dowodów 

osobistych, 90 unieważnionych dowodów osobistych, 8 sporządzonych aktów stanu cywilnego.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Panu Wójtowi P. Kosik i otworzył dyskusję 

w tym punkcie. 

 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z tym, że nie ma pytań w tym punkcie, 

podziękował Wójtowi za udzieloną informację i zamknął punkt, dot. informacji Wójta z pracy  

w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.10 

Informacja z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2014 r. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. informacja  

z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej za 2014 r. Powitał obecnych 

przedstawicieli Izb Rolniczych z terenu gminy Waganiec Pana Andrzeja Kulpę i Wojciecha 

Sobczaka. Poprosił o wystąpienie przedstawicieli Izby Rolniczej. 

 

Przedstawiciel Izby Rolniczej W. Sobczak – przedstawił sprawozdanie Kujawsko – 

Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie kadencji 2011 – 2014 – stanowi ona złącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował za informację i otworzył dyskusję w tym 

punkcie.  

Zwrócił się z zapytaniem, czy Izba Rolnicza interweniowała, czy zamierza interweniować, jeżeli 

chodzi o kryteria, jakie są brane do oceny szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy? 

 

Przedstawiciel Izby Rolniczej W. Sobczak - poinformował, że jest przedstawicielem z terenu 

gminy Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej Oddział w Aleksandrowie Kujawskim i obecny 

też na sali kolego A. Kulpa. Poinformował, że był członkiem tej komisji szacującej szkody  

i jeździł po terenie gminy.  

W Izbach Oddział Powiatowy miał zebranie podsumowujące w dniu 7 października br.  

Na spotkaniu wystawione zostały bardzo krytyczne oceny przez przedstawicieli.  

Same kryteria nie zależą od Izby, gdyż były one na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego, Instytutu Upraw z Puław i Zarządzeń Ministra Rolnictwa. 

Stwierdził, że było to potraktowane bardzo krytycznie, gdyż nie są zrozumiałe niektóre 

zarządzenia, są one w formie tzw. zagadek, rebusów i na pewno nie pomocy suszowej, taka jest 

jego osobista opinia. 

W pierwszej kolejności była ocena w połowie lipca jak przyszło pismo od Wojewody Kujawsko 

– Pomorskiego i wówczas były oceniane tylko zboża jare, a zboża ozime na najlepszych 

ziemiach nie podlegały, tak jakby susza dotyczyła zbóż jarych. 

Później weszły okopowe ziemniaki i kukurydza, ale nie kukurydza na ziarno tylko kukurydza na 

kiszonkę. Nasuwa się pytanie czy susza omijała jakimś cudem plantacje na ziarno? Jak już były 

złożone te wnioski do Agencji, przyszło pismo, że można składać na buraki, ale w niektórych 

gminach było, że buraki wchodziły w gm. Waganiec nie wchodziły, później się okazało,  

że wchodzą.  

Tutaj z terenu powiatu aleksandrowskiego Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza bardzo 

krytycznie oceniła tą pomoc suszową i jej kryteria. 

Uważa, że na przyszłość powinny być przejrzyste kryteria, których by się Komisja trzymała i ten 

protokół o stratach rolnika powinien ujmować wszystkie uprawy. Dopiero potem mogły być 

oceny, które wchodzą, a które nie wchodzą.  

Potem była do tego doliczona produkcja zwierzęca, która jeżeli była duża, to obniżało procent  

i ten rolnik nie miał powyżej 30% i wówczas nie mógł wystąpić. 

W następnej kolejności zostało wprowadzone na temat zakupu pasz, jednak nie miało to wpływu 

do szacowania procentu, strat, może był do innych celów? 

Jeżeli chodzi o susze, to było tak jak ktoś złożył wniosek do Agencji i tam była możliwość  

w ciągu 7 dni uzupełnić ten wniosek, czyli jak ktoś 30 złożył, a dowiedział się o burakach 

później, to mógł w ramach uzupełnienia złożyć i został zakwalifikowany. Było ok. 150 

wniosków z terenu gminy oczywiście większość rolników nie dostało, zakwalifikowało się tylko 

ok. 41 wniosków. Obecnie przyszły decyzje, ale pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone. 

 

Przedstawiciel Izby Rolniczej A. Kulpa – poinformował, że kolega zapomniał, ale przede 

wszystkim chcieliby podziękować za zaproszenie. 

Uzupełniając wypowiedź kolegi, stwierdził, że oficjalny protest z tego zebrania poszedł do Pani 

Wojewody i dalej. Tutaj hodowla dyskryminuje rolników, aby uzyskać to 30%, są 

przedstawicielami Izby, ale również rolnikami i ten problem też ich osobiście dotyka. 

Jeżeli są krzywdy jakiekolwiek dotyczące rolników jest to procedowane i przesyłane dalej 

Poinformował również, że Izba Rolnicza razem z Towarzystwem Ubezpieczeń zakupiła 51 

kamizelek odblaskowych dla dzieci klas I, i to trafiło dla dzieci z terenu gminy. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – z uwagi na brak dyskusji, zamknął ten punkt porządku 

obrad i podziękował przedstawicielom Izby Rolniczej za przybycie i udział w sesji. 

 

Ad.11 

Informacja o działalności Zarządu ZGZK w 2015 roku. 

 

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

informacja o działalności Zarządu ZGZK w 2015 roku, poprosił Wójta Gminy P. Kosik, jako 

członka Zarządu ZGZK o zabranie głosu. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że 4 grudnia 1991 r. ZGZK został zarejestrowany Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Zarząd ZGZK powołany został uchwałą Nr I/8/2015 w dniu 28.01.2015 r. 

Następnie przedstawił skład Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej: Przewodniczący 

Zarządu Ryszard Borowski Wójt Gminy Koneck. 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Andrzej Olszewski Wójt Miasta Aleksandrów Kujawski. 

Członkowie Zarządu: Piotr Kosik Wójt Gminy Waganiec, Artur Nenczak Wójt Gminy 

Zakrzewo. Delegatem z terenu gminy jest radny Zbigniew Czajkowski. 

W dalszej części przedstawił informację o działalności ZGZK w 2015 roku. 

W dniu 13.02.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK zapoznał się z informacją pokontrolną z kontroli realizacji zadania pn. 

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.  

Zarząd ZGZK omówił sprawy bieżące dot. inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na 

terenie gmin należących do ZGZK”: omówiono kwestię rozliczenia dofinansowania zadania 

budowy ścieżek, omówiono kwestię utrzymania porządku na ścieżce rowerowej – zwrot  

109 tys. zł. 

Zarząd ZGZK zapoznał się z pismem z KP Policji w Aleksandrowie Kujawskim dot. 

dofinansowania zakupu samochodu. 

W dniu 18.03.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK przyjął rozliczenie dofinansowania zadania pn. „Budowa ścieżek 

rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK’. 

Zarząd ZGZK przyjął projekty uchwał na Zgromadzenie: Uchwała nr II/13/14 zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ZGZK na rok 2015, Uchwała nr II/14/15 zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZGZK na lata 2015-2018. 

W dniu 31.03.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK przyjął projekt uchwały nr 1/15 w sprawie sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 

2014.  

W dniu 28.04.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK zapoznał się z pismem z P.U.P. „EKOSKŁAD” dot. umorzenia czynszu 

dzierżawnego za rok 2014, 50% czynszu dzierżawnego za 2015 r. oraz wydłużenia terminu 

płatności do końca br. 

Zarząd ZGZK zdecydował, iż sprawa Spółki „EKOSKŁAD” zostanie poruszona na posiedzeniu 

Zarządu ZGZK po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień od Spółki. 

Zarząd ZGZK omówił sprawy bieżące dot. inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na 

terenie gmin należących do ZGZK”: Zarząd ZGZK zdecydował, iż naklejki na tablice 

pamiątkowe zostaną dostarczone do gmin biorących udział w zadaniu budowy ścieżek, które 

będą zobowiązane je nakleić. 

W dniu 28.05.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK omówił pisma z P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o. o. dot. aneksowania 

umowy dzierżawy z dnia 25.01.2010r. 

Zarząd ZGZK wyraził wolę dokonania ewentualnej zmiany umowy dzierżawy. Zlecił Spółce 

„EKOSKŁAD” przygotowanie propozycji aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, 

wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dzierżawionych od Związku Gmin. 
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Umorzenia czynszu dzierżawnego do wysokości 10 000,00 zł, Zarząd ZGZG zdecydował, iż 

decyzja o umorzeniu zostanie podjęta po otrzymaniu od Spółki „EKOSKŁAD” wypełnionego 

wniosku zgodnie z uchwałą nr XV/61/14 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 

11.06.2014r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Związkowi. 

W dniu 30.06.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK zapoznał się z treścią pism z Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski 

oraz Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski dot. uszkodzenia tablic pamiątkowych. 

Zarząd ZGZK omówił pismo z Urzędu Gminy w Bądkowie dot. lokalizacji terenu pod 

schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Obecnie nie ma możliwości utworzenia schroniska w Gminie Bądkowo. Zarząd ZGZK polecił 

przygotować zapytanie do pozostałych gmin czy posiadają na swym terenie, bądź wiedzą  

o istnieniu miejsca, na którym mogłoby powstać międzygminne schronisko dla bezdomnych 

zwierząt. 

Zarząd ZGZK popiera apel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i apeluje do 

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne 

dotyczących: przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, jako zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymywania rowów 

odwadniających tereny zurbanizowane; ograniczenia kompetencji gmin w sprawach planowania 

przestrzennego przekazując kompetencje organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną; 

przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów 

zmeliorowanych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory danych 

przestrzennych bez odpowiedniej pomocy finansowej państwa; przekazywania gminom zadań  

z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń powodziowych i ryzyka 

powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak też zagwarantowania 

odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.  

Zarząd ZGZK zdecydował o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Środowiska popierającego 

w/w apel. 

 

W dniu 24.07.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK omówił pisma z gmin dot. braku lokalizacji terenu pod schronisko dla 

bezdomnych zwierząt. 

W dniu 14.08.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK wraz z zaproszonymi Burmistrzami i Wójtami zajął się tematem 

opracowania wspólnego stanowiska dot. budowy tamy na Wiśle w miejscowości Siarzewo gm. 

Raciążek. 

Wszyscy uczestnicy posiedzenia Zarządu ZGZK jednogłośnie poparli konieczność budowy tamy 

na Wiśle w miejscowości Siarzewo gm. Raciążek. 

Zarząd ZGZK omówił sprawy bieżące Spółki „EKOSKŁAD”. 

Wszyscy uczestnicy posiedzenia Zarządu ZGZK popierają stanowisko dot. posiadania 

kwalifikacji przez Członków Rady Nadzorczej. 

W dniu 27.08.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK zapoznał się z treścią raportu z przeglądu ksiąg rachunkowych oraz 

perspektywy finansowej dla Spółki „EKOSKŁAD”. 

Zarząd ZGZK ustalił termin spotkania Burmistrzów i Wójtów z Prezesem Spółki „EKOSKŁAD”  

w celu omówienia raportu oraz perspektywy finansowej dla Spółki. 

W dniu 07.09.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK omówił pisma z P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. o.o. w Służewie w sprawie: 

aneksowania umowy dzierżawy z dnia 25.01.2010r., 

Zarząd ZGZK wyraził wolę aneksowania umowy dzierżawy i zmniejszenia czynszu od Spółki  

z 5 tys. zł na 3 tys. zł miesięcznie oraz sprzedaży nieużywanych maszyn tj. prasy do makulatury 

oraz rozdrabniarki do tworzyw sztucznych. 
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Umorzenia czynszu dzierżawnego, Zarząd ZGZK zdecydował, iż nie umorzy 2 rat czynszu 

dzierżawnego. Zarząd ZGZK polecił Panu Prezesowi złożenie wniosku dot. umorzenia odsetek                  

od nieterminowych płatności zgodnego z uchwałą Zgromadzenia ZGZK nr XV/61/14 z dnia 

11.06.2014r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających związkowi oraz wniosku w 

sprawie rozłożenia na raty zaległych rat czynszu. 

Udzielenia pożyczki, Zarząd ZGZK wyraża wolę, by Związek zamiast udzielenia pożyczki 

dokapitalizował Spółkę „EKOSKŁAD” w kwocie 200 tys. zł. 

Zarząd ZGZK zapoznał się z treścią pisma z Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  

w sprawie organizacji Dni Diecezji w ramach Światowych Dni Młodzieży; 

Zarząd ZGZK popiera idee organizacji Dni Diecezji. Spotkanie z przedstawicielami gmin              

z dekanatów aleksandrowskiego, nieszawskiego oraz bądkowskiego w celu omówienia 

szczegółów organizacyjnych odbędzie się w drugiej połowie września br. 

W dniu 22.09.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK przyjął projekty uchwał na Zgromadzenie: Uchwała nr IV/17/15 w 

sprawie podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 

„EKOSKŁAD” Sp. z o. o.  z siedzibą w Służewie o 200 tys. zł; Uchwała nr IV/18/15 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu ZGZK na rok 2015; Uchwała nr IV/19/15 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2018; Uchwała nr IV/20/15 w sprawie sprzedaży majątku trwałego w postaci prasy do 

makulatury oraz rozdrabniarki do tworzyw sztucznych. 

W dniu 24.09.2015r. Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podjął następujące 

działania: Zarząd ZGZK omówił pismo z P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. o.o. w Służewie w sprawie: 

odroczenia terminu płatności faktur, Zarząd ZGZK pozytywnie opiniuje prośbę Spółki 

„EKOSKŁAD” dot. odroczenia terminu płatności faktur z tytułu czynszu dzierżawnego i z takim 

wnioskiem wystąpi do Zgromadzenia ZGZK na posiedzeniu w dniu 30.09.2015r. 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad, o który został 

poszerzony ten porządek tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  

Otworzył dyskusje w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do Wójta, o jakiego dzierżawcę 

tutaj chodzi? 

 

Wójt P. Kosik – stwierdził, że jak już wspomniał wcześniej chodzi o firmę związaną z telefonia 

komórkową, jest to maszt na byłym majątku WPOZH Waganiec. Dzierżawca tego terenu 

najpierw zwrócił się z prośbą o obniżenie czynszu dzierżawnego, nie wyrażono na to zgody 

później zwrócił się z prośbą o przedłużenie dzierżawy, na co wyrażono zgodę i stąd dzisiejsza 

uchwała, jest to 2.500 zł miesięcznie. 

 

Radny Z. Czajkowski – poinformował, że w latach 90-tych było wydzierżawienie telefonii 

komórkowej Era, to znaczy, że w międzyczasie zmienił się dzierżawca. 

 

Wójt P. Kosik – mógł się zmienić właściciel firmy, obecnie jest to T-mobile Polska S.A. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji w tym punkcie zamknął 

dyskusję, przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy – stanowi ona 

zał. nr 5 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały  

 

Głosowanie   
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VII/55/15 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy – stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.13 

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

sołtysa Sołectwa Brudnowo. 

 

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

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Brudnowo. 

Poinformował, że jak wszyscy obecni już wiedza sołtys M. Kołowrocki złożył rezygnacje  

z funkcji sołtysa. Tak jak wcześniej była mowa od mieszkańców gminy wpłynęło pismo 

zarówno do Wójta Gminy jak i również na ręce Przewodniczącego Rady Gminy o treści, o której 

wspomniał we wcześniejszym wystąpieniu Pan sołtys. 

Następnie przedstawił treść tego pisma Rady Sołectwa Brudnowo - stanowi ono zał. nr 7 do 

protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się do radcy prawnego, ponieważ jak wiemy Pan 

Sołtys złożył pisemną rezygnację, od jakiejś chwili można przyjąć, od kiedy sołtys Brudnowa, 

nie jest sołtysem, czy jeszcze jest sołtysem i czy to oświadczenie woli Pana Sołtysa można uznać 

za skutecznie złożone? Jak Pan radca analizując przepisy prawa uważa? 

 

Radca Prawny A. Mogieliński – w tej sytuacji jak ją opisano o ile jest ona prawdziwa, tak jak 

opisano we wniosku jest do czynienia ze złożeniem rezygnacji, czyli jednostronnego 

oświadczenia woli, które z momentem dotarcia do adresata wywołuje skutek prawny. Wobec 

powyższego w momencie, kiedy Pan sołtys złożył to oświadczenie i ono dotarło do adresatów,  

w zasadzie z tym momentem Pan sołtys przestał być sołtysem, to jest taka ogólna zasada.  

To stanowisko pochodzi z wyborów, czyli przyjął moment z wyboru złożył rezygnacje,  

w przeciwieństwie do mandatu radnego, żadne przepisy rangi ustawowej, ani niższej rangi nie 

przewidują żadnego trybu, jeżeli chodzi o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu. Natomiast  

tu skutek jest prosty, jeżeli ktoś złoży rezygnacje to nie ma możliwości nie przyjęcia rezygnacji. 

Po prostu jest rezygnacja i wywołuje natychmiastowy skutek w postaci wygaśnięcia mandatu. 

Odnośnie tej rezygnacji, gdyby dotyczyło normalnych stosunków prawa cywilnego, to byłoby 

możliwe. Natomiast w przypadku mandatu ma obawy, że min. może powiedzieć tylko, tak, że 

jeszcze to jego zdanie nie było przedmiotem, żadnego orzeczenia, jeżeli chodzi o sądy 

administracyjne i nikt tym tematem do tej pory się nie zajmował. W praktyce gmin zdarzały się 

przypadki składania i odwoływania, natomiast z kolei jak prześledził sobie orzecznictwo wraz z 

zastępcą wójta, to ten pogląd, który reprezentuje na dzień dzisiejszy wydaje się najbardziej 

trafny, czyli nie można odwołać rezygnacji raz złożonej, jeżeli chodzi o sołtysa. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby Pana Sołtysa wybrać jeszcze raz. 

W dniu dzisiejszym zostało odczytane pismo, z którego wynika, że mieszkańcy chcą, żeby tej 

rezygnacji nie było, ale jak to w życiu bywa na pewno jest grupa osób, które chciałyby uznać tę 

rezygnację za skutecznie złożona, i teraz oczywiście Rada Gminy jest gospodarzem jednej 

rzeczy i może dokonywać zmian porządku obrad i może to zdejmować. Tylko czy w tym 

momencie Pan sołtys będzie sołtysem, czy nie będzie, to tak naprawdę nie będzie wiadomo, do 

końca. To jest pogląd, który reprezentuje, natomiast może znalazłby się ktoś inny, który by 

uznał, że jest to możliwe. Natomiast on twierdzi, że jest to niemożliwe i należałoby zarządzić 

wybory.  
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Niestety tu nie ma się, czym podeprzeć, bo nie ma takiego orzecznictwa, gdyby było, chociaż 

jedno, chociażby na szczeblu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, może by było 

przynajmniej rozpoznać kierunek, który w orzecznictwie jest prezentowany. 

Rada Gminy jest tu suwerenna, jeżeli chodzi o porządek obrad i wszystkie inne rzeczy i może 

podjąć decyzję, nawet nie w formie uchwały, żeby usunąć z porządku obrad „coś’, to będzie 

usunięte i nie będzie przedmiotem obrad. Natomiast pozostaje pytanie, „co dalej”, czy ten temat 

powróci za tydzień, czy dwa, czy też nie? Trudno jest powiedzieć? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański - podziękował radcy prawnemu za udzielone wyjaśnienia  

w tej sprawie. 

 

Radny M. Kołowrocki – stwierdził, że nie chce bronić tego punktu, jako sołtys, jako 

Kołowrocki, natomiast, jako radny postara się trochę bronić. Dlatego, że złożył rezygnację  

z dniem 30 listopada br., to wszystko się działo przed 30 października. Rada Sołecka zwołała 

zebranie wiejskie i na zebraniu zostało wszystko wyjaśnione, dlaczego tak postąpił i złożył tą 

rezygnację. Odbyło się głosowanie, na tym zebraniu też były osoby, które z pewnych względów 

nie chciały, aby był sołtysem. Na tym zebraniu zmieniły to zdanie, gdyż jednogłośnie było to 

przegłosowane. I nie wiedząc, że Rada Sołecka dostarczy swoje pismo, złożył do Wójta Gminy 

swoją rezygnację tej wcześniejszej rezygnacji. To wszystko się działo przed tym terminem 30 

października. Jeżeli już by miało być to głosowane, to chciałby się zapytać, kto ustalił taki 

termin? Terminy zebrania wiejskiego trzeba uzgodnić z mieszkańcami. Wiedząc o tym, że 

będzie taki punkt rozmawiał z Radą Sołecką i dla mieszkańców Brudnowa, najlepsza godzina 

zebrania, to jest godz.18
00

 chcąc żeby przyszli ludzie i oczywiście można zrobić zebranie, kiedy 

ludziom nie pasuje i wszystko! 

Zaproponował, aby był to 18.11.2015 r., a nie 19.11.2015 r. jak jest ujęte w projekcie uchwał, 

aby nie zamknąć drogi, a co Rada zrobi to jej decyzja. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – poinformował, że w trakcie tej dyskusji pojawiła się wątpliwość, 

która jest związana z faktem upoważnień dla inkasentów do pobierania podatków rolnych. Czy 

w związku z ta sytuacją w tym konkretnym przypadku gdzieś w przyszłości nie może dojść do 

podważenia niejako uprawnień, które poszczególni sołtysi akurat w tym przypadku Pan Sołtys 

Kołowrocki posiadał z tytułu pełnienia tej funkcji sołtysa. 

Czy w związku z tą rezygnacją nie wygasły te upoważnienia? 

Natomiast z ostrożności, aby nie doprowadzić do sytuacji kwestionowania tych uprawnień, 

proponuje, aby pójść tym trybem. 

Jeśli chodzi o termin, o który zapytał Pan radny wstępnie termin został wskazany przez 

pracownika, który przygotował projekt tej uchwały, pierwszy termin to był 5 listopada br. Jeżeli 

chodzi o terminy, to ustala go Wójt. Wówczas jak dowiedział się o tym terminie 5 listopada, 

zaproponował, aby go wydłużyć. Domyślał się, że mogą padać zarzuty właśnie w tym zakresie, 

że jest zbyt mało czasu i mieszkańcy się nie dowiedzą, dlatego też zaproponował dodatkowe  

14 dni. Obowiązek jest taki, że w ciągu 7 dni musi być ta informacja rozpowszechniona. Wydaje 

się, że 21 dni jest tym terminem właściwym. Jednak Rada ma tu pełną swobodę, tą godz. 17
00

, 

przyjęto ze względu na okres, który jest, czyli jesień, ale tu jest całkowita swoboda, i to jest 

propozycja w zakresie daty jak i godziny. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że zasadniczym pytaniem, było pytanie radcy 

prawnego, który kończył swoją wypowiedź słowami, „co dalej gdyby Wysoka Rada zdjęła ten 

punkt z porządku obrad?, lub też nie podjęła uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa?” 

Jeżeli będzie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa, wtedy sytuacja będzie jasna, 

natomiast w innym przypadku zdaniem radcy prawnego sytuacja nie będzie do końca jasna i 

klarowna.  

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że tu nie chodzi o to żeby komplikować życie, i też by chciał, 

aby tej rezygnacji nie było, ale jeżeli jest to też był za tym, aby przyjąć rezygnację – rezygnacji. 

Ale tu Pan mecenas zwrócił uwagę, niech zostanie podjęta uchwała dotycząca nowych wyborów. 

W przypadku, że nie będzie tej uchwały, gdyż zostanie wyrzucona z porządku obrad. Pan 
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Kołowrocki złożył II wniosek, że rezygnuje z rezygnacji, ale minie ten 30.10.2015 r. i po tym 

terminie, ktoś z mieszkańców, Brudnowo, komu np. zależy żeby Pan Kołowrocki nie był 

sołtysem wniesie sprawę do sądu, że bezpodstawnie Pan Kołowrocki pobierze podatki, czy inne 

zadania. I jest tu bardzo ważne. Jest pismo z Rady Sołeckiej, że jednak chcą, żeby Pan 

Kołowrocki został sołtysem, ale nie można wiedzieć, czy wśród tych osób nie ma 

nieujawnionych i przeciwnych. Jednak jak zostanie podjęta ta uchwała, to wówczas mieszkańcy 

wybiorą Pana Kołowrockiego i będzie sołtysem. A tu jest nauczka na przyszłość, aby tak 

pochopnie nie składać rezygnacji. 

 

Radny M. Kołowrocki – zaproponował, aby to przegłosować, aby ktoś tego nie podważył. 

Jednak prosi o zmianę terminu i godziny. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – odczytał projekt uchwały, jaki został Radzie przedłożony, 

jeśli będą uwagi, co do treści, to prosi o ich zgłoszenie. 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa 

Sołectwa Brudnowo – stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Radny Z. Czajkowski – zaproponował zmianę do uchwały tj. wybory sołeckie w dniu 

18.11.2015 r. o godz. 18
00

. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że jak rozumie jest to formalny wniosek, aby 

treść tego zapisu zmienić, i otrzyma on brzmienie w § 1. Pkt 2 „Zebranie Wiejskie odbędzie się 

w Zespole Szkół w Brudnowie w dniu 18 listopada 2015 r. o godz.18
00

”. 

Poddał pod głosowanie zgłoszona poprawkę. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały, zgłoszona 

przez radnego Z. Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały  

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Brudnowo 

w wersji, w jakiej została przedstawiona z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VII/56/15 w sprawie zarządzenia 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Brudnowo – stanowi ona 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad.14 

Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2014/2015. 

 

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

o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2014/2015, powitał p.o. 

Kierownika Zespołu Obsługi Szkół Panią Mirosławę Centkowską i Dyrektorów szkół: Panią 

Mirosławę Grzegórska Szkoła Podstawowa w Niszczewach, Panią Violettę Smulską Zespół 

Szkół w Zbrachlinie i Pana Tadeusza Szudzika Zespół Szkół w Brudnowie.  

Udzielił głosu Pani M. Centkowskiej. 

 

p.o. Kierownika ZOS M. Centkowska – poinformowała, że wspólnie z dyrektorami szkół 

opracowana została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w ostatnim roku 

przedstawiła raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2014/2015. 

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Waganiec za rok szkolny 2014/2015 wynika z dyspozycji ustawy o systemie oświaty. 

Następnie przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Waganiec  

w roku szkolnym 2014 /2015 - stanowi on załącznik nr 10 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosu obecnych 

na sali dyrektorów szkół. 

Zwrócił się z zapytaniem odnośnie informacji o wynikach sprawdzianu w klasach VI oraz  

w sprawie zestawienia wyników egzaminów gimnazjalnych. Poprosił dyrektorów, aby po kolei 

udzielili odpowiedzi na to zapytanie, jak dyrektorzy oceniają wyniki tych egzaminów, wyniki 

pracy dzieci, młodzieży jak również wyniki pracy dydaktycznej nauczycieli. 

 

Dyrektor T. Szudzik – poinformował, że jeżeli chodzi o sprawdzian w szkole podstawowej,  

w materiałach, które radni mają przed sobą jest porównanie tych wyników, czyli 2014-2015. 

Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Brudnowie, jest powód do radości, że te wyniki, 

podwyższyły się. Uwarunkowane to było tym, że przygotowany został program naprawczy, gdyż 

w zeszłym roku ten wynik był bardzo niski, z tym programem naprawczym trzeba było zapoznać 

też Kuratora Oświaty. Trudno powiedzieć, czy wyniki są dzięki podjętym działaniom przez 

nauczycieli, bo działania nauczyciele podejmowali, ale działania do tej poprawy dotyczyły całej 

społeczności szkoły również przez uczniów, rodziców i oczywiście samych nauczycieli oraz 

dyrektora. Każdy miał zaplanowane działania w zeszłym roku na sesji przedstawił ten program, 

założenie tego programu. Po roku czasu okazało się, że wyniki się poprawiły.  

Jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, to plus jest taki, że wyniki nie spadły w niektórych 

zakresach egzaminu w stanin. W tych staninach w trzech zakresach wynik się podwyższył  

o jeden stanin wyżej. W pozostałych częściach zakresu stanin pozostał bez zmian nie ma 

spektakularnego sukcesu tutaj, może w przypadku szkoły podstawowej plus jest taki, że nie 

obniżyły się te wyniki. Jest w tej chwili po analizie wyników sprawdzianu po szczegółowej 

analizie i wyników egzaminu gimnazjalnego. W dniu 14.09.2015 r. Rada Pedagogiczna przyjęła 

przedstawioną analizę przez nauczycieli, która ma służyć podniesieniu efektów edukacyjnych  

w przyszłości i będą realizowane, jak co roku do tego obliguje prawo oświatowe. 

 

Dyrektor V. Smulska – poinformowała, że jeśli chodzi o Zespół Szkół w Zbrachlinie, to 

zmienił się trochę sposób przeprowadzenia sprawdzianu, jest j. polski, matematyka razem – 

łącznie i j. angielski. Z jednej strony jest dla niej porażka i musi szukać tutaj rozwiązania, jest na 

poziomie tego, co dyrektor Szudzik w zeszłym roku miał. Pracują Ci sami nauczyciele, 

uczniowie zmieniają się, co roku. Kwestia osób, które brały udział w sprawdzianie powoduje to, 

że należy szukać rozwiązania. W tym roku j. polski, matematyka – wynik, spadkowy, natomiast, 

jeśli chodzi o j. angielski jest zadowolona.  

Jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, to wynik uległ pogorszeniu. Co się na to składa, pracują, jak 

co roku, wiadomo, że za każdym razem jest inna grupa wychowanków, to, że każdy nauczyciel 

ma przydzielone swoje zadania i realizuje je, jak co roku, to jest oczywiste. Natomiast pewne 

rzeczy wymagają zmian i podjęcia pracy w tym temacie jest na to cały rok. Dlatego też program 

naprawczy został określony na przyszły rok szkolny. Następną rzeczą jest to, że szczegółowo 

każdy nauczyciel podejmuje w swoim zakresie przedmiotowym określone działania w zespołach 

przedmiotowych również. W poprzednich latach była zadowolona, ten rok jest gorszym rokiem, 

wyciągnięte zostały z tego przez Radę Pedagogiczną wnioski i działania będą przede wszystkim 

koncentrować się na tym żeby doprowadzić do sytuacji uzyskania wyników lepszych. 

Myśli, że działania nauczycieli, wspólne działania z rodzicami, muszą się tutaj sprawdzić.  

W tym roku działania szkoły będą koncentrowały się min. na tym, aby zweryfikować szkolenia 

nauczycieli, zwłaszcza w kształceniu dotarciu do uczniów i przygotować te prace. Następna 

rzecz to sprawy związane z organizacją, działania placówki pewne rzeczy należało przemyśleć, 

zajęcia zostały zmodyfikowane, te pozalekcyjne, te dodatkowe, tak, aby nastawić się na to ażeby 

skupić się nad najlepszymi wynikami. Wynik w danym roku jest taki, jaki jest, ale placówki 

pracują na lepsze wyniki, przygotowują uczniów do następnego etapu edukacyjnego i te wyniki 

są dobre, gdyż okazuje się, że uczniowie dają sobie radę w szkołach średnich. Być może to jest 

również związane z taką sytuacją stresu. Oczywiście nie można powiedzieć, że w danej grupie 

wiekowej wszyscy tak się stresują, ale to występuje, to jest następnym elementem, które może 

mieć wpływ na te wyniki. Jest bardzo duża grupa dostosowań, czyli w pracy z dziećmi,  

z uczniami, którzy mieli trudności.  
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I tutaj starają się to realizować na dodatkowych zajęciach, które zostały zaplanowane w tym 

roku, są lata, które są lepsze, ale jako dyrektor musi się zmierzyć również z takim rokiem gdzie 

jest sytuacja gorsza i dlatego będzie podejmowała w systemie działania, które będą możliwe. 

Kształcenie wychowanków w Zespole Szkół w Zbrachlinie, było odpowiednie, może 

niezwiązane z wynikiem, ale z tym, aby dobrze przygotować do następnych etapów 

edukacyjnych. 

  

Pani M. Grzegórska – poinformowała, że nie chciałaby powtarzać tych samych wypowiedzi, co 

poprzednicy. Ze swojej strony mówiąc o wynikach sprawdzianów w klasach VI w Szkole 

Podstawowej w Niszczewach jest zadowolona. Jest zadowolona od kilku lat odkąd przechodzą 

programy naprawcze, które objęły to wiele lat temu. Co rocznie ten programy są modyfikowane 

i co rocznie po przeanalizowaniu wyników nauczyciele na Radzie Pedagogicznej składają 

rekomendację na następny rok.  

Wspierają się wynikami, jeżeli ktoś kuleje, to starają się to wprowadzić z nowym rokiem. Była 

ewaluacja w zeszłym roku z Kuratorium Oświaty, która również oceniała postępy, pracy szkoły. 

Został otrzymany wynik bardzo dobry. Stwierdziła, że działania nauczycieli i dyrekcji w szkole 

ocenione z zewnątrz wydaje się, że dają efekty. Dlatego też V stanin, może nie jest zachwytem 

na IX staninów, ale myśli, że na warunki szkoły jest bardzo dobrze. W zeszłym roku był stanin 

V, wcześniej był VII.  

Myśli, że ta świadomości tych rzeczy, które daje się uczniom ma dobry wpływ na ich rozwój, te 

dodatkowe zajęcia, możliwości wyjazdów do różnych instytucji. Dzieci z terenu szkoły 

mieszkają na wsi, i te wyjazdy dają bardzo dużo, i pomaga to się im rozwijać. Po za tym dużym 

atutem szkoły jest współpraca z rodzicami. W obecnym czasie jest ważna ta współpraca niestety 

sami nauczyciele i dyrektor nie dadzą rady, rodzice są zainteresowani, bywają, co miesiąc na 

spotkaniach. Omawiane są różne rzeczy, co można zrobić, jak wspólnie pracować, żeby 

polepszyć wyniki pracy w szkole w Niszczewach 

 

Radny D. Butlewski – zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor V. Smulskiej.  

Poinformował, że rodzice dzieci uczęszczający do szkoły w Zbrachlinie poruszają sprawę 

matematyki w tej szkole. Nie jest tak jak powinno być są narzekania na tą naukę, rodzice 

zmuszeni są szukać korepetycji i za nie płacić.  

Sprawa ta jest coraz bardziej rozpowszechniana i z tym problemem zwracają się też do niego, 

gdyż tych uczniów jest coraz więcej, ten problem występuje już w Szkole Podstawowej. 

 

Dyrektor V. Smulska – powiedziała, że jest dyrektorem otwartym, i dziwi się, że rodzice 

bezpośrednio do niej się nie zwracają. 

Stwierdziła, że chyba nie odstrasza, tak bardzo, tą informację jak tu radny przekazuje, to weźmie 

pod uwag, ale chciałaby powiedzieć, że kwestia matematyki i sposoby pracy na zajęciach można 

pewne rzeczy zasygnalizować bezpośrednio. Bardzo prosi, ażeby takie sygnały kierować 

bezpośrednio do dyrektora, który jest taką osobą, która może w odpowiedni sposób zadziałać  

i nawet w takich rozmowach, które są prowadzone też prywatnie, można jej bezpośrednio 

przekazać. Jednak, jako dyrektorzy, mają pewne ograniczenia, związane jakby nie było z Kartą 

Nauczyciela, nie powinno się oceniać nauczycieli, tym bardziej na takim spotkaniu. Tak jak 

mówiła lepsze byłoby spotkanie i rozmowa w gabinecie dyrektora, aniżeli tutaj na forum, 

natomiast pewne rzeczy będzie musiała rozważyć. 

 

Radny D. Butlewski - poinformował, że jest taka sytuacja u większości w szkole, idzie słabo to 

są korepetycje i już jest poprawa, to jak to odbierać, to należy do nauczycieli, aby te dzieci 

nauczyć i szukać rozwiązań w tym temacie. Problem jest w szkole podstawowej i gimnazjum. 

 

Dyrektor V. Smulska – poinformowała, że nauczyciele są zatrudniani, aby właściwie 

przygotować uczniów, więc korepetycje w środowisku wiejskim nie powinny mieć miejsca  

i powinno się do tego dążyć. 

 

Wywiązała się burzliwa dyskusja na sali. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i udzielił głosu Wójtowi Gminy. 

 

Wójt P. Kosik – zwrócił się z zapytaniem, ilu jest nauczycieli matematyki w Zespole Szkół  

w Zbrachlinie? I jak słyszy, to jest tu duży problem. 

 

Dyrektor V. Smulska – poinformowała, że jest trzech nauczycieli matematyki w Zespole Szkół. 

 

Wójt P. Kosik – stwierdził, że zorganizuje spotkanie tych nauczycielami z dyrektorem Zespołu 

Szkół w Zbrachlinie, Komisją Oświaty Rady Gminy i może wtedy się ten problem rozwiąże. 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął punkt dotyczący raportu o stanie oświaty na 

terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2014/2015 i podziękował dyrektorom, kierownikowi 

za przybycie i udział w sesji i za udzielane informacje oraz odpowiedzi, na pytania, które padały 

z sali. 

 

Stwierdził, że Rada Gminy przyjęła raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku 

szkolnym 2014/2015. 

 

Ad.15 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 r. 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2016 r. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem, poprosił o wgląd do 

tych materiałów i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi ona załącznik Nr 11 do 

protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję, i zarządził głosowanie nad 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 r. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr VII/57/15 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r – stanowi ona załącznik Nr 12 do 

protokołu. 

 

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

uchwałę jednogłośnie. 

 

Ad.16 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2014 r. 

 

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

informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2014 r. 

Poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy P. Kosik. 
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Wójt P.Kosik – poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Wójt Gminy zobowiązany jest przekazać 

Radzie Gminy informację z analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Wójt Gminy Waganiec pismem z dnia 09 czerwca 2015r. przesłał do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim oświadczenia majątkowe za 2014 rok według stanu 

na dzień 31 grudnia 2014r. następujących osób, które były zobowiązane złożyć je Wójtowi 

Gminy: Pani Mirosławy Centkowskiej, Pani Mirosławy Grzegorskiej, Pana Edwarda Musiał, 

Pani Eweliny Oźmina, Pani Elżbiety Rolirad, Pani Danuty Roszko, Pani Violetty Smulskiej, Pani 

Małgorzaty Szatkowskiej, Pana Tadeusza Szudzik, Pani Ola Woźniak, Pana Arkadiusza Żak. 

W wyniku analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, że oświadczenia majątkowe złożyły 

wszystkie zobowiązane do tego osoby. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone  

w ustawowym terminie. W nadesłanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono 

nieprawidłowości natury formalnoprawnej. 

Analizy oświadczeń majątkowych dokonał również Naczelnik Urzędu Skarbowego we 

Włocławku, do tego organu zostało przesłane oświadczenie Pani Marii Bińkowskiej. Zostało ono 

złożone w ustawowym terminie w oświadczeniu nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Następnie Wójt przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych składanych Wojewodzie 

Kujawsko-Pomorskiemu, osoby zobowiązane: Pan Piotra Kosik - Wójt Gminy Waganiec, Pan 

Jarosław Różański - Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec, w związku z zakończeniem  

VI kadencji Pan Piotr Marciniak - Wójt Gminy Waganiec. 

Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie ustawowym. W nadesłanych 

oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański - przedstawił informację z oświadczeń majątkowych 

składanych Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec, złożone oświadczenia zgodnie z ustawa 

o samorządzie gminnym przesłał do analizy do Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Aleksandrowie Kujawskim, są to oświadczenia majątkowe za 2014 rok następujących osób: 

Pana Jarosława Budnego, Pana Dariusza Butlewskiego, Pani Patrycji Butlewskiej, Pana Jana 

Bróżka, Pana Zbigniewa Czajkowskiego, Pani Jadwigi Czekały, Pana Mieczysława 

Kołowrockiego, Pani Agnieszki Łopatowskiej, Pani Jadwigi Michalskiej, Pana Marcina Misiak, 

Pani Ewy Pietrus, Pana Wacława Stefańskiego, Pana Jerzego Urbańskiego, Pana Radosława 

Zwierzchowskiego.  

W wyniku analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, że oświadczenia majątkowe złoży 

wszystkie zobowiązane do tego osoby, w tym po wymaganym terminie złożyli: Pan Radosław 

Zwierzchowski, Pan Jarosław Budny, Pan Mieczysław Kołowrocki. 

Zgodnie z art. 24h ust. 12 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) po dokonanej analizie oświadczeń majątkowych stwierdzone 

nieprawidłowości są natury formalnoprawnej.  

Poinformował, że zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zostali powiadomieni, aby 

celem uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości zwrócić uwagę na: 

wykazywanie właściwej powierzchni nieruchomości, wysokości osiągniętych dochodów, 

wykazywanie dochodów z podaniem kwot uzyskanych odrębnie z każdego tytułu, określanie 

wysokości zadłużenia z tytułu posiadanych zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia roku, 

za który składane jest oświadczenie majątkowe, wskazywanie podmiotów, wobec których 

zaciągnięte zostały zobowiązania, a także załączanie do oświadczeń majątkowych kopii zeznań  

o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) oraz ich korekt. 

 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Jawne informacje zawarte  

w oświadczeniach majątkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.waganiec.biuletyn.net  

 

 

 

 

 

http://www.waganiec.biuletyn.net/
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Ad.17 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania.  

Otworzył dyskusję. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że jednym z wniosków Wójta był wniosek o ujęcie w porządku 

obrad punktu dotyczącego realizacji wniosków i teraz to zauważył, że to umknęło, dlatego też 

wnosi o udzielenie głosu w tym temacie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzieli głosu Wójtowi Gminy. 

 

Wójt P. Kosik – przedstawił informację z realizacji wniosków z VI sesji. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska, wnioskuje o wycięcie gałęzi i krzewów przy stawie  

w Wagańcu – wniosek do Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa.  

Wójt – poinformował, że była wizyta Pana Zbigniewa Strąka z Agencji Własności Rolnych 

Skarbu Państwa, już wie, co trzeba zrobić, zobowiązał się do tego, że w najbliższym czasie to 

zostanie uporządkowane i cały ten teren. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska, złożyła wniosek o zamontowanie tablicy „teren 

zabudowany” od Nieszawy do Wagańca ( poprzednia została skradziona) – wniosek do Zarządu 

Dróg Powiatowych. 

Wójt – wniosek został przesłany do Zarządu Dróg Powiatowych. 

  

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska, wnioskuje również o zabezpieczenie przez Rady 

Sołeckie, które będą organizatorami Dożynek Gminnych środków na ich zorganizowanie  

z funduszu sołeckiego. 

Wójt – stwierdził, ze Rady Sołeckie zostały o tym powiadomione i wie, że pierwsze środki 

zostały już zabezpieczone.   

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński, wnioskuje o ujednolicenie sołeckich tablic informacyjnych na 

terenie gminy Waganiec. 

Wójt – poinformował, że zostały przeprowadzone telefonicznie rozmowy z sołtysami odnośnie 

tych tabliczek Sołtys została zrobiona lista i zostało to ujęte, sołtysi, którzy nie mają tabliczek, 

lub mają zniszczone to je otrzymają. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński, wnioskuje również o wycięcie krzewów przy przejeździe 

kolejowym w kierunku Bertowa i przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową, przy 

Domu Biesiadnym „Gala” w Nowym Zbrachlinie. 

Wójt – poinformował, że te krzaki zostały wycięte, zarówno na drodze gminnej jak  

i powiatowej. 

 

Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska, radna Ewa Pietrus, wnioskowały o sprzątnięcie 

skwerku przed Urzędem Gminy. 

Wójt – zwraca na to uwagę, raz - dwa razy w tygodniu pracownicy ten skwerek porządkują. 

 

Radna Czekała Jadwiga, wnioskuje o założenia tablicy informacyjnej „teren zabudowany” na 

drodze od Niestuszewa do Sierzchowa. 

Wójt – poinformował, że te wnioskowana tablica została zamówiona, jak przyjdzie to będzie 

zamontowana. 

 

Radna Jadwiga Michalska, wnioskuje o znak informacyjny ” Sołectwo Michalin 2, 3, 4, 4a” 

przy trasie DK-91. 

Wójt – poinformował, że znaki powinny być już zamontowane. 
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Radna Jadwiga Michalska, złożyła również wniosek o naprawę masą bitumiczną drogi  

w miejscowości Michalin w stronę miejscowości Wiktoryn (ubytki). 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki, wnioskował również o częściowe utwardzenie nawierzchni 

emulsją i gryzem dróg gminnych około - autostradowych w miejscowości Brudnowo, Wiktoryn, 

Michalin, uzupełnienie ubytków nawierzchni tych dróg. 

Wójt – w sprawie tych dróg, to dzwonił do firmy, która jeździła z tym kombajnem z masą 

bitumiczną, jednak oni od miesiąca już nie świadczą usług tego typy, ponieważ jest za niska 

temperatura otoczenia. Kupiony został asfalt na zimno i został przewieziony do kotłowni, aby 

rozmiękł i ma te największe dziury uzupełnić zarówno u pana Urbańskiego, jak i Pana 

Kołowrockiego, również w Arianach będą utwardzone tym asfaltem na zimno.  

 

Radna Jadwiga Michalska, złożyła wniosek o wycięcie krzewów przy wąskotorówce w stronę 

Niszczew. 

Wójt – stwierdził, że do końca nie wiedział, o jakie krzaki chodzi. Jeżeli chodzi o rowy, to  

w pierwszej kolejności pojechała kosiarka z Zarządu Dróg Powiatowych, część krzaków została 

wycięta, natomiast same krzaki na trasie kolejki wąskotorowej będą wycięte wtedy, kiedy ten 

majątek zostanie przekazany gminie. Miał nadzieję, że będzie przekazane w tym roku, jednak 

tyle się spółek potworzyło w PKP, że każda musi zaopiniować przekazanie, i dlatego wszystko 

się przesunęło na przyszły rok. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik, wnioskował o wprowadzenie w porządku obrad sesji punktu 

dotyczącego „Informacja Wójta Gminy na temat realizacji wniosków z poprzedniej sesji” po 

punkcie „Interpelacje radnych i zapytania”, dlatego też prosi o uwzględnienie tego. 

 

Mieszkaniec Gminy Arkadiusz Najder, zgłosił wniosek o przyznanie stypendium dla 

mieszkańca Gminy Waganiec Jakuba Szymańskiego za osiągnięcia w sporcie – piłka siatkowa 

kadetów Mistrzostwo Świata Argentyna 2015. 

Wójt Gminy Piotr Kosik, złożył wniosek o stworzenie funduszu stypendialnego i regulaminu 

przyznawania tego stypendium dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Waganiec. 

Wójt – materiały są przygotowane, i na najbliższej Sesji Rady Gminy będą analizowane 

projekty uchwał w tej sprawie. Ta pomoc nie będzie wyglądała w takiej formie, że będzie dla 

jednej osoby. Jest opracowany program stypendialny dla gminy Waganiec. Jest już wstępny 

projekt takiej uchwały, który jest konsultowany z gminami ościennymi na terenie, których 

funkcjonuje taka pomoc. Projekt uchwały i regulamin jest przygotowany po to, aby nie pominąć, 

aby było to sprawiedliwie rozdysponowane.  

 

Mieszkaniec Gminy Arkadiusz Najder, wnioskuje do władz gminy o zainteresowanie się 

zabytkiem „Kapliczką” w miejscowości Sierzchowo i wyremontowaniem jej. 

Wójt – rozmawiał z właścicielem tej nieruchomości problem polega na tym, że te nieruchomości 

nie należy do majątku gminy. W pierwszej kolejności gmina powinna wykupić tą nieruchomość, 

potem ewentualny remont. Ta kapliczka, to jest zabytek klasy zerowej i jest wpisana do rejestru 

zabytków. Tu temat jest otwarty, ale są takie przeszkody jak wcześniej wspomniał. 

 

Radny Dariusz Butlewski, wniosek o przycięcie topoli w miejscowości Zbrachlin, droga 

powiatowa od posesji Państwa Sobczak do posesji Pani Malinowskiej. 

Wójt – z tego, co wie to nie będą one przycięte, tylko poszedł wniosek o wycięcie drzew. 

Poinformował również, że wnioskowany hydrant został wymieniony i działa. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

 

Radna J. Czekała – zwróciła się z prośbą odnośnie punktu w sprawie informacji Wójta  

z realizacji wniosków z poprzednich sesji, aby był on na początku sesji. Uzasadniła tym, że pod 

koniec już nie ma wszystkich sołtysów, czy też radnych i dlatego taka informacja powinna być 

na początku jak wszyscy są. 
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Wójt P. Kosik – stwierdził, ze on nie widzi problemu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jeśli chodzi o porządek obrad, to nie ma 

przeszkód natury formalno prawnej, aby ten punkt „informacja Wójta Gminy z realizacji 

wniosków zgłoszonych na VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec” był na początku obrad 

sesji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że nie było chętnych do zadawania 

pytań i interpelacji, zamknął punkt 16 porządku obrad interpelacje radnych i zapytania.  

 

Ad.18 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański– dokonał otwarcia punktu 18 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Kołowrocki – poinformował, że zbliża się Wszystkich Świętych, a droga prowadząca 

do cmentarza w Brudnowie jest zniszczona, należałoby ją poprawić, tam nie trzeba dużo, ale jest 

kilka dziur. Dlatego składa wniosek o jej naprawienie, gdyż jest to wizytówka gminy. 

Następny wniosek o naprawienie drogi od Wiktoryna do Michalina, jest tragiczny przejazd ta 

drogą, przydałby się ten materiał na drogę w Konstantynowie, w tej kolonii gdzie mieszka Pan 

Sołtys, tam mieszkańcy czekali cierpliwie na wiatraki i tam też należałoby zrobić ten odcinek 

pomiędzy posesją Państwa Malickich, Michałek i Klimaczak. 

Tam jak się przejeżdża jak jest sucho, to jest możliwie przejechać tą drogą, jednak jak popada,  

to jest tragicznie na tym odcinku. 

Następna droga to od szkoły w stronę Ossówki, w stronę wiatraka, ta droga się kruszy  

i konieczne jest zabezpieczenie przed zimą, bo na wiosnę nie będzie drogi. Tą drogą jeździ 

autokar i wozi dzieci do szkoły. 

Złożył również wniosek o tablicę sołecką do m. Brudnowo, gdyż nie ma jej wcale. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że do końca kadencji każda wieś będzie miała nową tablicę 

sołecką. 

 

Radny M. Kołowrocki – zgłosił zapotrzebowanie na dwa pojemniki na śmieci  

z przeznaczeniem do szkoły w Brudnowie. 

 

Wójt P. Kosik – pojemniki w 95% zostały rozwiezione do prywatnych odbiorców, obecne będą 

rozwożone do szkół, remis strażackich, placów zabaw. 

 

Radny M. Misiak – składa wniosek o wymianę lampy solarnej w m. Zbrachlin przy torach 

kolejowych. Przez ten przejazd kolejowy jeżdżą mieszkańcy Bertowa, Włoszycy, Wólnego. 

Wnioskuje również o równiarkę na drogę od Plebanki do Włoszycy. 

Złożył również wniosek o lustro na skrzyżowaniu przy Gali w Zbrachlinie, wówczas będzie 

bezpieczny wyjazd, jadąc od cmentarza nie widać drogi powiatowej. 

 

Sołtys Konstantynowa M. Malicki – wnioskuje o tablice informacyjne w miejscowości 

Konstantynowo wraz z numeracją, jest to sześć posesji w kolonii Konstantynowo, wieś jest 

rozbita na te sześć dróg. I oznakowanie w kierunku posesji Państwa Bierzyńskich tam też nie ma 

numeracji w drugą stronę, od strony drogi powiatowej, aż do posesji Jargiłło. 

Wnioskuje również o naprawę zjazdu z torów w Konstantynowie, do Sierzchowa, tam przy 

posesji Państwa Szczerbiak z tej drogi kamienistej, wystają dwa duże ostre, kamienie. Jest to  

w pasie kolei. 

 

Sołtys Bertowa P. Kuliński – zgłosił kradzież znaku „ograniczenie tonażu” w miejscowości 

Bertowo.  
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Wójt P. Kosik – stwierdził, że może się postarać, aby tam ograniczenie tonażu było, tylko jest to 

problem, czy tam jeżdżą samochody z 20 tonami? Ostatnio był przypadek, że kierowca firmy  

Ekoskład, nie chciał wjechać samochodem ciężarowym po śmieci w drogę gminna, gdzie był 

znak 10 ton. Jest też problem z ciężarówkami odbierającymi buraki, również z kombajnami 

kopiącymi buraki. To nie jest droga tranzytowa i uważa, że tam nie ma takiego ruchu. 

 

Sołtys Bertowa P. Kuliński – poinformował, że był tam znak i uważa, że jest potrzebny, gdyż 

tam mieszka i widzi, jakie samochody jeżdżą i niszczą drogę. 

 

Zastępca Wójta – poinformował, ze w m-cu kwietniu zostały przeprowadzone prze powiat 

kontrole na terenie gminy Waganiec, kilku dróg gminnych. I otrzymano zalecenie, które 

skutkować będzie tym, że za chwilę więcej znaków będzie musiało zniknąć, w związku z tym, że 

te znaki zostały postawione bez zmiany organizacji ruchu. Wszystko to, co jest na drogach 

oznaczeniem, a to nie jest zgodne z organizacją ruchu, musi zostać usunięte.  

Nie wie, czy był to taki przypadek, bo na pewno gmina nie usunęła tego znaku, ale  

w najbliższym czasie trzeba będzie kilka takich znaków usunąć, które są postawione bez zmiany 

organizacji ruch. A gdzie niegdzie została gmina zobowiązana do dołożenia tych znaków, które 

w organizacji funkcjonują, a których nie ma. 

 

Radna J. Czekała – poinformowała, że miała telefon od mieszkańca gminy Pana Paryś, aby coś 

gmina pomogła w sprawie migoczących, świecących wiatraków, które podczas wschodu słońca 

biją w okna posesji, to utrudnia życie mieszkańcom z tej strony wiatraków. Jest to tak uciążliwe  

i powstaje światłocień. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że w tym przypadku należy zająć stanowisko. Zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady o przygotowanie wspólnego pisma w tej sprawie. 

 

Radny W. Stefański – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie tablica, która została zabrana 

przez pracowników do naprawy? 

Wnioskuje o naprawę drogi, uzupełnienie kamieniem w m. Włoszyca, stwierdził, że nie chce 

równiarki, tylko nawiezienia. 

 

Radna J. Czekała – złożyła wniosek o wydłużenie czasu pracy lamp ulicznych  

w m. Sierzchowo i na terenie całej gminy. 

 

Radny D. Butlewski - złożył wniosek o równiarkę i wał od Zbrachlina w kierunku Starego 

Zbrachlina (Brudnowianka). 

 

Radna J. Michalska - wnioskuje o wyrównanie drogi w m. Lewin i zamontowanie tablicy 

ogłoszeniowej w tej miejscowości, są to wnioski mieszkańców Lewina. 

Wniosek o naprawę drogi w m. Kolonie Święte i o naprawę drogi w m. Wiktoryn i ograniczenie 

tonażu na tej drodze, gdyż była ona naprawiona przez Pana Wójta i obecnie jest to samo na tej 

drodze, co przed naprawą. 

 

Radny Z. Czajkowski – złożył wniosek o oznakowanie miejscowości Józefowo „teren 

zabudowany” lub „ograniczenie prędkości” ( droga przy posesji Państwa Głowackich), jeżdżą 

tam samochody, ścigacze bardzo szybko. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że mieszkaniec Wiktoryna Wojciech 

Marut złożył wnioski na piśmie, z prośbą o przedstawienie ich na obradach: 

1. Umieszczenie znaku informacyjnego Wiktoryn 2, 3, 3A, 4, 4A przy skrzyżowaniu dróg 

gminny 160512C z 160525C. 

2. Zapewnienie bezpiecznego wjazdu oraz zjazdu z DK1 na drogę gminną 160525C. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem wniosków z sali, zamknął listę 

wniosków i poprosił o zabranie głosu sekretarza obrad Panią P. Butlewską i przedstawienia 

wniosków. 
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Sekretarz obrad P. Butlewska – przedstawiła wnioski zgłoszone na VII Sesji Rady Gminy: 

Radny Mieczysław Kołowrocki 

1. Wnioskuje o tablice informacyjną – sołecką w m. Brudnowo.  

2. Wnioskuje o naprawę drogi w m. Brudnowo w stroną Ossówki (przy wiatraku) jest to trasa 

autokaru szkolnego, potrzebny jest zimny asfalt, aby tą drogę zabezpieczyć, gdyż obecnie 

się ona kruszy.  

3. Naprawę drogi w m. Konstantynowo na odcinku przy posesji Państwa Malickich, 

Michałek i Klimczak. 

4. Naprawę drogi z Wiktoryna w kierunku Michalina oraz naprawę drogi w kierunku 

cmentarza w m. Brudnowo – załatanie dziur. 

5. Składa wniosek o postawienie pojemników na śmieci przy szkole i przy placu zabaw  

w m. Brudnowo. 

 

Radny Marcin Misiak 

1. Wnioskuje o wymianę lamy ulicznej – solarnej i ustawienie czasu pracy tej lamy stojącej 

przy torach kolejowych w Nowym Zbrachlinie. 

2. Wnioskuje o zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu w Nowym Zbrachlinie (przy 

restauracji Gala), brak widoczności wyjeżdżając na drogę powiatową. 

3. Wnioskuje również o równiarkę na drogę od Plebanki (wzdłuż sadu) w kierunku 

Włoszycy, Bertowa i Wólnego. 

 

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki 

1. Składa wniosek o tablice informacyjne z nazewnictwem i numeracją  

w m. Konstantynowo przy rozwidleniu dróg, wieś jest podzielona na sześć dróg  

(w Kolonii Konstantynowo 6 posesji, i Konstantynowo, gdzie mieszkają Państwo 

Bierzyńscy od strony drogi powiatowej). 

2. Wniosek o wyrównanie drogi kolejowej, jest to zjazd z Konstantynowa przy torach do 

Sierzchowa, z uwagi na wystające duże ostre kamienie w pasie tej drogi. 

 

Radna Jadwiga Czekała 

1. Składa wniosek o pomoc mieszkańcom Sierzchowa w sprawie migoczących wiatraków, 

które wytwarzają światłocień i ten odblask odbija się w oknach i utrudnia życie tym 

mieszkańcom, wniosek Państwa Paryś. 

2. Składa również wniosek o wydłużenie czasu pracy lamp ulicznych w m. Sierzchowo i na 

terenie całej gminy. 

 

Radny Wacław Stefański 

Wnioskuje o naprawę drogi, uzupełnienie kamieniem w m. Włoszyca. 

 

Radny Butlewski 

1. Składa wniosek o równiarkę od Zbrachlina w kierunku Starego Zbrachlina 

(Brudnowianka). 

 

Radny Jadwiga Michalska 

2. Składa wniosek o wyrównanie drogi w m. Lewin i zamontowanie tablicy ogłoszeniowej 

w tej miejscowości.   

3. Wniosek o naprawę drogi w m. Kolonie Święte. Wnioskuje również o naprawę drogi  

w m. Wiktoryn i ograniczenie tonażu na tej drodze. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski 

1. Wnioskuje o oznakowanie miejscowości Józefowo „teren zabudowany” lub 

„ograniczenie prędkości” ( droga przy posesji Państwa Głowackich). 
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Wnioski mieszkańca Wiktoryna Wojciecha Marut złożone na piśmie: 

1. Umieszczenie znaku informacyjnego Wiktoryn 2, 3, 3A, 4, 4A przy skrzyżowaniu dróg 

gminny 160512C z 160525C. 

2. Zapewnienie bezpiecznego wjazdu oraz zjazdu z DK1 na drogę gminną 160525C. 

 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła wnioski zgłoszone na VII Sesji VII kadencji Rady 

Gminy Waganiec. 

 

Ad.19 

Zamknięcie VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 19 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad VII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

obrad VII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 28 października 

2015 r. – godz. 15
25 

 

Protokołowała:  


