
str. 1 

 

 

Protokół Nr IX/2015 

z dziewiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 29 grudnia 2015 r. – godz.10
00

. 

Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, radcę prawnego gminy Pana Andrzeja Mogielińskiego, 

sołtysów, i zaproszonych gości. 

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 14 radnych, sesja dysponuje 

wymaganym kworum, co oznacza, że Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały  

w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 22 grudnia 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? 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Waganiec. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków zgłoszonych na VIII Sesji VII kadencji 

Rady Gminy Waganiec.  

      7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 r. 

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

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2015-2021. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Waganiec na 2016 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

znajdujących się na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 

a)  dyskusja nad projektem uchwały, 

b)  podjęcie uchwały. 

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

Zespołu Indescyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 58, obręb 

Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/2, obręb 

Michalin od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/3, obręb 

Michalin od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 13, obręb 

Niszczewy od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa 

Michalin na lata 2015-2021. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata  

2015-2021. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefowo na lata  

2015-2021.            

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

23. Interpelacje radnych i zapytania. 

24. Wolne wnioski. 

25. Zamknięcie IX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

 

Głosowanie. 

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

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

 

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

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

protokołu z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekt protokołu z VIII sesji odbytej w dniu  30.11.2015 r. były wyłożony do 

wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym 

dokładnego zapoznania się z jego treścią, do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, 

ani uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu VIII sesji bez 

czytania.  

Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 

Następnie w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 

protokołu z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

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

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

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

 

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 IX sesji Rady Gminy, 

prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Patrycję Butlewską. 

 

 

 



str. 4 

 

Ad.5 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Na obrady przybył radny R. Zwierzchowski – godz. 10
40

 

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 w omawianym okresie wydał dwa zarządzenia Wójta 

Gminy: 

Zarządzenie nr 67.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy Waganiec. 

Dokonano zmian w związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie czynności i obowiązków 

pracowników. 

Dodano w formie załącznika organizację działalności kontrolnej w urzędzie. 

Utraciły moc niżej wymienione zarządzenia: 

- nr 52/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., 

- nr 32.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., 

- nr 60.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., 

- nr   2.2015 z dnia 07 stycznia 2015 r. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi d/s. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 68.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na rok 2015 Zmienia się kwota dochodów z 17.696.038,24 zł na 17.670.386,24 zł,  

w tym: dochody bieżące z 14.730.812,14 zł na 14.705.160,14 zł, 

z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ufp w kwocie 88.981,18 zł 

Dochody majątkowe 2.965.226,10 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ufp 

- 145.045,00 zł. 

Zmienia się kwota wydatków z 17.592.656,09 zł na 17.567.004,09 zł, w tym: wydatki bieżące  

z 13.399.225,49 zł na 13.373.573,49 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

z 6.303.618,49 zł na 6.303.805,88 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań  

z 4.311.756,45 zł na 4.311.483,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty   

2.464.534,87 zł na 2.438.968,87 zł, dotacje na zadania bieżące 196.050,00 zł, obsługa długu 

45.000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5ust.l pkt2i3ufp 78.265,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.193.430,60 zł, z tego: inwestycje  

i zakupy inwestycyjne 4.193.430,60 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 227.490,00 zł. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i podano do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Następnie Wójt przedstawił informację z pracy referatów Urzędu Gminy za okres od  

30 listopada – 28 grudnia 2015 r. 

Referat ds. budownictwa i dróg.  

Budownictwo, wydano: 9 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 1 wyrys z nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,  

2 decyzje o warunkach zabudowy, 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości,  

1 postanowienie opiniujące podział nieruchomości. 

Wszczęto: 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Drogownictwo, zakupiono znaki drogowe: znak D-43 koniec obszaru zabudowanego - 2 szt., 

znak A-17 „dzieci" - 1 szt. 
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Energetyka, wydano zgodę na prace związane z zapewnieniem zasilania elektroenergetycznego 

oraz podłączenie nowego odbiory - domu mieszkalnego w miejsc. Kolonia Święte. 

Wystosowano wnioski do operatora systemu dystrybucji o przebudowę sieci 

elektroenergetycznej w związku z koniecznością rozwiązania: kolizji linii NN z wjazdem na 

drogę publiczną w Kaźmierzynie - kolizji linii SN z planowaną do realizacji linią oświetleniową 

w miejscowości Sierzchowo 

Rozwiązano umowę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu: przepompownia 

ścieków P-7 Plebanka, z dniem 30.11.2015 r. 

Wystosowano wniosek o zawarcie aneksu do umowy sprzedaży i dystrybucji energii 

elektrycznej w zakresie dodania 2 punktów poboru energii dla oświetlenia drogowego 

w miejsc. Konstantynowo (stacja transformatorowa Turzynek 3) oraz Przypust (stacja 

transformatorowa Przypust 1) w ramach porozumienia nr EOS-457/2015 w sprawie 

podwyższenia standardu oświetlenia drogowego (fundusz sołecki). 

 

Referat rolnictwa i ochrony środowiska  

Dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch obiektów inwentarskich — 

tuczami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 - obręb 

Przypust, gmina Waganiec": zawiadomiono o wszczęciu postępowania, wystąpiono do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. o wydanie opinii dla 

realizacji tego przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy o uzgodnienie warunków jego realizacji (przesyłając raport oddziaływania na 

środowisko). 

Dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednego obiektu inwentarskiego - 

tuczami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 - obręb 

Przypust, gmina Waganiec": zawiadomiono o wszczęciu postępowania, wystąpiono do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. o wydanie opinii dla 

realizacji tego przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy o uzgodnienie warunków jego realizacji (przesyłając raport oddziaływania na 

środowisko). 

Rozliczono z WFOŚ i GW w Toruniu umowę dotacji przedsięwzięcia pn. „demontaż, transport  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec" i otrzymano 

kwotę w wysokości 32 604,33 zł., która pokryła koszty usunięcia wyrobów azbestowych z 23 

posesji. 

W zakresie wydawanych zezwoleń na usuwanie drzew: wydano 11 decyzji na usunięcie drzew, 

wystąpiono do Starostwa Powiatowego z dwoma wnioskami na usunięcie drzew rosnących na 

gminnych działkach, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Bydgoszczy o uzgodnienie usunięcia drzew w pasie drogi krajowej. 

Przesłano trzy indywidualne protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód do 

potwierdzenia przez Wojewodę - dla gospodarstw chcących uzyskać kredyt preferencyjny. 

Wydano 2 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych oraz udzielono 

odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości podłączenia do sieci wodociągowej przetwórni 

w miejscowości Plebanka. 

Przygotowano dokumentację dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

dotyczącą wydania decyzji środowiskowej dla Parku Wiatrowego Waganiec IV 

(Konstantynowo, Brudnowo, Sierzchowo) w związku ze skargą Emaru Sp. z o.o. w Poznaniu na 

postanowienie umorzenia postępowania administracyjnego przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze we Włocławku. 

 

 Referat ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego 

Uradzeń było 2, były również 2 zgony, zameldowania na pobyt stały 1, przemeldowania na 

terenie gminy 5, zameldowania na pobyt czasowy 1, poświadczenia zameldowania 7, 

transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego 2, sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu 

cywilnego 2, wydano odpisów aktów stanu cywilnego 25 (w tym: odpisy wielojęzyczne 1, 

odpisy zupełne 3, odpisy skrócone 21), udostępnienie danych na wniosek 6, przyjęto wniosków 

o wydanie dowodu osobistego 54, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego 2, liczba 

migracji aktów stanu cywilnego  13. 
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Referat ds. Kadr i działalności gospodarczej 

W dniu 30.11.2015 r. została rozwiązana umowa o pracę z Panem Jackiem Jóźwiakiem i Panem 

Jackiem Zawidzkim z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pan Zawidzki i Jóźwiak 

zatrudnieni byli na stanowiskach pracy animatorów zajęć sportowych - instruktor sportu  

w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012", w wymiarze czasu pracy % etatu (umowa na 

czas określony od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r.). 

W dniu  11.12.2015  r.  zakończył odbywanie  stażu  Pan   Marek Michałek,  który odbywał staż 

w okresie czasu od~12.06.2015 r. do 11.12.2015 r. 

W ramach zakończonej umowy Nr 203/2015 o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, 

spełniając zapis § 2 umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę na czas określony od 

dnia 14.12.2015 do dnia 13.01.2015 r. z Panią Kamilą Majewską w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

W dniu 22.12.2015 r. została rozwiązana umowa o pracę z Panią Elżbietą Wiśniewską 

zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika placowego, spełniając 

zapis § 2 w ramach umowy Nr 10/2015 o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych. Umowa o 

pracę na czas określony od dnia 23.11.2015r. do dnia 22.12.2015 r. 

 

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

Waganiec w okresie od   30.11.2015 r. do   22.12.2015 r. wykonywały 2 osoby, były to prace 

porządkowe na terenie Gminy Waganiec, łącznie odpracowano 90 godzin. 

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole, wpłynęło 7 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonano 7 wpisów do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 

Promocja Zdrowia, zostały podpisane deklaracje przystąpienia do realizacji następujących 

programów zdrowotnych w 2016 r.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród 

dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-

Pomorskim. Program dofinansowany w 50% z budżetu województwa (przewidywana liczba 

mieszkańców objętych projektem 24 osoby); Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C  

w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Program dofinansowany w 50% z budżetu 

województwa (przewidywana liczba mieszkańców objętych projektem 46 os); Kujawsko-

Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej; Program 

finansowany z budżetu województwa. Naszą rolą będzie promocja programu. 

 

Referat zamówień publicznych 

W dniu 07 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert w sprawie zamówienia publicznego na: „Dostawę 

oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych  

i budynkach jednostek organizacyjnych gminy". Przed upływem terminu składania ofert 

wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Trans-Kol Paliwa sp.  

z o.o. ul. Toruńska 186 Koło Baza Paliw-Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39 Piotrków 

Kujawski. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. 

Wykonawca zaoferował niezmienny w czasie trwania umowy upust cenowy odejmowany od 

ceny hurtowej producenta netto wynoszący: 145,05 zł/1000 litrów. Umowę ww. wykonawcą 

podpisano w dniu 22 grudnia br. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: od dnia 01 

stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

 

 Referat wymiaru podatku 

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku, które zostało rozpatrzone pozytywnie na kwotę 

183,00 zł, wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku rolnego na kwotę 609,00 

zł, które zostało rozpatrzone pozytywnie, wydano 16 zaświadczeń w sprawach podatkowych, 

udzielono odpowiedzi na 9 pism różnych, wpłynęły 2 podania o udzielenie ulgi z tytułu nabycia 

gruntów, które zostały rozpatrzone pozytywnie, wydano 112 decyzji zmieniających wymiar 

podatku na 2015 rok. 
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Referat gospodarki odpadami komunalnymi 

Wystawiono, 97 faktur za wodę i wprowadzone ścieki, 57 faktur za najem lokali mieszkalnych  

i użytkowych, 57 wezwań do zapłaty za wodę i wprowadzone ścieki, 10 wezwań do zapłaty za 

czynsz, 1 pozew za czynsz i opłaty za najem lokalu mieszkalnego, 3 wnioski o nadanie klauzuli 

(woda i ścieki). 

Wydano, 4 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - na kwotę 792,20 zł miesięcznie  

(na okres 6 miesięcy), 2 decyzje przyznające dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej. 

 

Referat ds. poboru podatków i opłat 

W podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym wystawiono 106 upomnień na 

kwotę 37.166,20 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.850,00 zł. Liczba podatników zalegających 

z płatnościami 212. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osoby zalegające z płatnościami 216. 

 

W trakcie wypowiedzi Pana Wójta, na obrady przybył radny Radosław Zwierzchowski,  

godz. 10
35

. 

 

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

w tym punkcie. 

 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

 

Wójt, P. Kosik – poinformował, że jak wcześniej wspomniał uporano się z wieloma 

problemami, były równie problemy związane z oświatą, gdzie w pewnym czasie gmina stanęła 

przed problemem finansowym związanym z placówkami oświatowymi na terenie gminy. 

Jednak znaleziono rozwiązanie, zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę dla 

nauczycieli, na nagrody dla nauczycieli przyznanych przez dyrektorów. 

Wpłynęły wnioski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego dla Wójta Gminy o przyznanie nagród 

Wójta, w większości przypadków min. również ze względów finansowych, ale nie tylko zostały 

rozpatrzone negatywnie. Stwierdził, że nagroda Wójta nie może to być nagroda, która jest od tak 

rozdawana wedle jakiegoś schematu, czy ustaleń takim osobom, które znajdują się na liście 

przedstawionej prze związek. Postanowił od tego roku zmienić zasady obowiązujące przy 

przydzielaniu nagród Wójta. 

Jeżeli ma to być większą rangą i postanowił, że każdego roku taką nagrodę nie będzie dostawało 

jak w latach poprzednich kilkunastu nauczycieli, jak w przypadku nagród dyrektorów, tylko 

jeden nauczyciel. Jeżeli ma być to Nagroda Wójta, to jest wyróżnienie, prestiżowe z samej 

definicji i od tego roku, jeżeli będzie Nagroda Wójta przyznawana, to tylko jednemu 

nauczycielowi. W obecnym czasie wpłynęło kilkanaście wniosków do Nagrody Wójta, z których 

to nauczycieli wybrał jednego, obecnego na sali Pana Tomasza Centkowskiego, dlatego też 

chciałby wyróżnić i wręczyć Nagrodę Wójta Panu Tomaszowi Centkowskiemu, nauczycielowi 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. Jest to wyróżnienie za szczególne 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej oraz pozaszkolnej. 

Poinformował, że każdy z obecnych na sali zna Pana Centkowskiego z tyt. jego działalności  

w chórze, w scholach, angażuje się bardzo mocno w życie kulturalne, duchowe najmłodszej 

dziatwy i nie tylko. Z tego, co dobrze pamięta to otrzymał Pan Tomek Nagrodę Belfra Powiatu.  

I jeszcze bardziej utwierdza to w przekonaniu, że nagroda jest jak najbardziej zasadna. 

Następnie odczytał treść Nagrody Wójta Gminy Waganiec, która została przyznana Panu 

mgr Tomaszowi Centkowskiemu, za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, opiekuńczej oraz działalności pozaszkolnej na rzecz Szkoły Podstawowej im. 

Orła Białego. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie postawę godną naśladowania. Życzy 

nieustającej satysfakcji z podejmowanych wyzwań i osiągniętych sukcesów zawodowych, 

codziennej pogody ducha oraz realizacji życiowych pasji. 

Nastąpiła ceremonia wręczenia Nagrody Wójta Gminy Waganiec Panu Tomaszowi 

Centkowskiemu.  
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Pan Tomasz Centkowski – podziękował za uznanie i wyróżnienie.  

 

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.6 

Informacja Wójta Gminy z realizacji wniosków zgłoszonych na VIII Sesji VII kadencji 

Rady Gminy Waganiec.  
 

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

Wójta Gminy z realizacji wniosków zgłoszonych na VIII Sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec.  

Poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu. 

 

Wójt, Piotr Kosik – poinformował, że na ostatniej VIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2016 r. 

zgłoszono 14 wniosków z góry przeprosił, że nie wszystkie wnioski zostały zrealizowane, jednak 

jak wszyscy wiedzą, że jeżeli tych wniosków jest kila, czy też kilkanaście, to w ciągu miesiąca 

nie da się wszystkich zrealizować. 

Przedstawił wnioski, które zostały wykonane: 

Wniosek Pani Sołtys Józefowa, Henryki Kułakowskiej w sprawie wystąpienia do rolników  

z nakazem i informacją o ukaraniu ich za podorywanie i niszczenie dróg oraz wniosek Pana 

Mariusza Malickiego Sołtysa Konstantynowa w sprawie wniosku mieszkańców Konstantynowa 

o niepodorywanie drogi za Panem Wiwatowskim, jest to trasa autokaru szkolnego, droga jest 

bardzo podorana i stwarza duże niebezpieczeństwo. 

Poinformował, że zostały wysłane smsy drogą telefoniczną i na stronie została umieszcza 

informacja na stronie z prośbą o niepodorywanie tych dróg. Ta informacja będzie wysyłana 

cyklicznie i wówczas może zwróci uwagę mieszkańców na ten problem. 

 

Wnioski Pani Sołtys Józefowa, Henryki Kułakowskiej w sprawie równiarki na drogę  

w Józefowie i nawiezienie dwóch transportów gruzu i ferezowiny (przy posesji Pana 

Doligalskiego, Czajkowskiego i Skusa). Naprawienie drogi w miejscowości Józefowo przy 

posesji Państwa Grochulskich tj. utwardzenie i wyrównanie. 

Wójt stwierdził, że informował mieszkańców, że na dzień dzisiejszy nie posiadał frezowiny, był 

nawieziony żużel w stronę przejazdu kolejowego. Dwa transporty żużla poszły, na tzw. sagówkę 

(przy posesji Pana Śmiesznego), jeżeli będzie potrzeba nawiezienia większej ilości tej szlaki, to 

skieruje tam pracowników interwencyjnych.  

 

Kolejny wniosek Pani Sołtys Zbrachlina, Henryki Malinowskiej o załatanie dziur na drodze  

w miejscowości Zbrachlin, za Ośrodkiem Zdrowia tzw. „Brudnowianka”, zostały tam 

skierowane dwa transporty żużla, jeśli będzie potrzeba więcej, to prosi o informację. 

 

Wniosek Pani Sołtys Nowego Zbrachlina Honoraty Szudzik, która złożyła wniosek o równiarkę 

w Nowym Zbrachlinie od Pana Kulpy do Pana Mierzwickiego, Pan Wójt skierował tam gminna 

równiarkę, jednak ona zaraz wróciła do bazy, gdyż było za mokro, i technicznie nie było 

możliwości do wyrównania tej drogi. 

Oczywiście w przyszłym roku na tą drogę zostanie nawieziony materiał, aby poprawić jej stan tj. 

podniesienia tej drogi i jej utwardzenie. 

 

Drugi wniosek Pani Sołtys o tablicę z miejscowością Nowy Zbrachlin przy boisku sportowym, 

jest to droga powiatowa i w związku z tą zawiłością organizacji ruchu zleconej przez powiat 

wystosował pismo, czy jest możliwość ustawienia tego znaku. 

 

Wniosek Sołtys Wólnego Pani Iwony Góralskiej o rozwiezienie frezowiny znajdującej się przy 

szkole w Wólnem oraz dołożenie jeszcze 2 - 3 przyczep na drogę w miejscowości Wólne,  

w kierunku Państwa Biegała, Gajdzińskich, poinformował, że wniosek został zrealizowany. 
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Wniosek Sołtys Michalina i radnej Pani Jadwigi Michalskiej w sprawie naprawy drogi od szkoły 

w Niszczewach do Wiktoryna tj. nawiezienie frezowany i uwałowanie, poinformował, że został 

ten wniosek zrealizowany poprzez nawiezienie na tą drogę wnioskowanego żużla. 

 

Wniosek radnego Pana Marcina Misiak, w sprawie przyspieszenia naprawy lampy solarnej 

znajdującej się przy przejeździe kolejowym w m. Nowy Zbrachlinie. 

Jeśli chodzi o lampy, to skontaktował się z firmą i uzyskał informację, że mogą oni wymieniać 

tylko żarówkę, aby światło było umieszczone na dół, a nie dookoła. Jedną rzeczą, jaką gmina 

miała zrobić, to wykręcić tą żarówkę, przesłać do tej firmy, aby została wymieniona. Jeżeli to się 

sprawdzi, to w miejscowości Michalin, gdzie są tam też lampy solarne kuliste zostanie,  

to wymienione. 

 

Poinformował, że wniosków było więcej, jednak kolejne wnioski będą realizowane po nowym 

roku. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do zebranych na sali, czy są 

pytania do Pana Wójta? 

Następnie w związku z brakiem zapytań, zamknął ten punkt porządku obrad.  

 

Ad.7 

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

 

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

zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok. Poinformował, że radni otrzymali II projekt 

uchwały. 

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

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

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

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

 

Zwiększono po stronie dochodów budżetowych o 3.400,00 zł kwoty planowane do 

pozyskania przez placówki oświatowe, głównie z odpłatności za przedszkole.  

 

Pozyskaną w ten sposób kwotę przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych.  

 Dokonano zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej               

w zakresie kwot  pochodzących z dotacji celowej, a przewidzianych na realizacją zadań 

wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych na kwotę 14.007,24 zł (w materiałach podano inną kwotę, 

jednakże po ostatnich zmianach ta podane przez mnie jest właściwa).  

     

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych 

oraz przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół dokonując przesunięć pomiędzy poszczególnymi 

paragrafami klasyfikacji budżetowej, nie zwiększając planów finansowych na łączną kwotę 

29.980,00 zł.    

Dokonano również zmian w zakresie planu wydatków realizowanych na wydzielonych 

rachunkach jednostek oświatowych na kwotę 40,00 zł.  

 

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

i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

Budżetu i przedstawienia opinii komisji odnośnie proponowanych zmian budżetowych, o które 

wnosi Wójt po stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 



str. 10 

 

W związku z nieobecnością Pani P. Butlewskiej na posiedzeniu komisji głos zabrała 

zastępca przewodniczącej komisji Pani J.Michalska. 

Poinformowała, że komisja budżetowa nie ma żadnych uwag do proponowanych zmian 

budżetowych na 2015 r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych i opiniuje je pozytywnie. 

 

Dyskusji brak. 

 

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

gminy Waganiec na 2015 rok i zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. 

II projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu. 
 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/71/2015 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 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec 

na lata 2015-2018. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na 

lata 2015-2018. 

Poinformował, że przedstawi opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2015 -2018. 

 

Uchwała Nr 7/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015 -2018. 

Skład orzekający w osobach: przewodnicząca – Halina Strzelecka, członkowie: Elżbieta 

Osińska, Jan Sieklucki, zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec. 

Uchwała RIO – stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Waganiec na lata 2014-2017 – stanowi on załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Dyskusji Brak. 

 

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

i przeszedł do przegłosowania projekty uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015-2018, w wersji zaproponowanej. 

 

Radny R. Zwierzchowski opuścił obrady. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/72/2015 w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015-2018 – stanowi ona 

załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

przez Radę Gminy. 

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2016 rok. Poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały. 

 

Zaproponował zmianę na str. 5 projektu uchwały tj. preliminarz wydatków otrzymał brzmienie: 

„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.” 

Treść „uzależnień” została zastąpiona treścią „alkoholowych”. I w uzasadnieniu do tej uchwały 

też jest drobna zmiana tj. „ w sprawie przyjęcia” została wprowadzony wyraz „Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.”    

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok  

z uwzględnieniem proponowanych zmian. 

 

Otworzył dyskusję nad tym punktem. 

W związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad i przeszedł do głosowania nad 

projektem niniejszej uchwały w wersji przedłożonej – stanowi on załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Radny R. Zwierzchowski, powrócił na obrady. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/73/2015 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Waganiec na 2016 rok. 
 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Waganiec na 2016 rok. Poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt uchwały, 

poprosił o wgląd do tych materiałów, gdyż podobnie jak w poprzedniej uchwale w uzasadnieniu 

zmieni się jeden wyraz dodany w nagłówku tj. „w sprawie przejęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2016 rok”. 

 

Otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Brak dyskusji z sali. 

  

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

punkcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2016 rok z uwzględnieniem 

zaproponowanej zmiany – stanowi on załącznik Nr 9 do protokołu. 
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Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/74/2015 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2016 rok – 

stanowi ona załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Waganiec. 

 

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

uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec. 

Poprosił o wgląd do materiałów, stwierdził, że jest drobna zmiana, jeżeli chodzi o uchwałę  

i uzasadnienie tj. w uchwale w § 1 wyrażenie „zatwierdzonych uchwałą” zostało zastąpione 

treścią „zatwierdzonych uchwałą”.  

W uzasadnieniu zmiana dotyczy daty, chodzi o uchwałę z dnia 29.12.2015 r., tutaj nastąpiła 

omyłka pisarska. 

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Waganiec z uwzględnieniem poprawek – stanowi on załącznik Nr 11 

do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Dyskusji brak w tym punkcie. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zarządził głosowanie nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/75/2015 w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 12 do 

protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy, następnie na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę (godz. 11
10

) 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznowił obrady ( godz. 11
20

) . 

Otworzył następny punkt porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2016. 

 

Poinformował, że punkt ten został rozpisany na podpunkty, i zgodnie z ta kolejnością będzie 

prowadzony ten punkt tj. 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 
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W materiałach radni otrzymali projekt tej uchwały, następnie przedstawił projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2016 - stanowi ona załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 
W dalszej kolejności porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 7/P/2015 

Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 

2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2016 r. 

Skład orzekający w osobach: przewodnicząca – Halina Strzelecka, członkowie: Elżbieta 

Osińska, Jan Sieklucki, postanowili zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej 

Gminy Waganiec na 2016 rok. 

Uchwała RIO – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Poinformował, że radni otrzymali również w materiałach opinie ze szkół znajdujących się na 

terenie gminy, są to opinie o projekcie Planu Finansowego Szkół na 2016 r. Rada Pedagogiczna  

i Rada Rodziców z Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach 

zaopiniowały negatywnie ten projekt, natomiast Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Brudnowie 

zaopiniowała pozytywnie projekt planu budżetu przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum 

w Zespole Szkół w Brudnowie na 2016 r.- stanowią one zał. 15 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zgodnie z podpunktem c, poprosił przewodniczących 

stałych Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii i wniosków radnych. 

Poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, Panią Patrycję Butlewską. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, P. Butlewska – poinformowała, że nie była obecna na 

ostatnim posiedzeniu komisji, dlatego tez prosi o zabranie głosu przewodniczącą komisji Panią 

Jadwigę Michalską. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji J.Michalska - członkowie komisji zapoznali się  

z materiałami dotyczącymi projektu budżetu Gminy Waganiec i autopoprawkami do budżetu na 

posiedzeniach komisji. 

Wywiązała się dyskusja na temat dotacji na dofinansowanie remontu Kościoła w Przypuście  

i zakupu miernika prędkości dla Policji.  

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt budżetu i autopoprawki do projekt budżetu 

Gminy Waganiec na 2016 r. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że nie wszyscy obecni na sali mają 

materiały do wglądu, dlatego też poinformował, że jest, to dotacja na dofinansowanie remontu 

Kościoła w Przypuście kwota 15.000,00 zł, i dofinansowanie zakupu miernika prędkości, jako 

fundusz wsparcia Policji kwota 5.000,00 zł.  

Poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie tego wsparcia. 

 

Wójt P. Kosik – poinformował, że wnioskodawcą jest Komendant Policji, a legislatorem jest 

Rada Gminy Waganiec.  

To wsparcie finansowe było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. To 

dofinansowanie pozytywnie przyjęło większość gmin w powiecie aleksandrowskim jak nie 

wszystkie, dofinansowano też Powiatową Straż Pożarną w formie zakupu samochodu bojowego, 

taką samą pomoc gmina Waganiec udzieliła w zeszłym roku, było to 5 tys. zł w zeszłym roku 

również Komendant Powiatowy Policji wnioskował o pomoc finansową w zakupie samochodów 

policyjnych w zeszłym roku nie uzyskał takiej pomocy, ponieważ tą pomoc uzyskała straż 

pożarna, w tym roku ponowił Pan Komendant ten wniosek również wnioskował o kwotę 5 tys. zł 

na zakup miernika prędkości, Wysoka Rada po burzliwych dyskusjach zdecydowała się wyrazić 

zgodę na finansowanie w takiej kwocie. To jest duża kwota i nie jest duża kwota mając na 

uwadze w ostatnim okresie zwiększone patrole policji na naszym terenie.  
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Uważa, że jest to dobry pomysł, gdyż dzięki temu jest zwiększone bezpieczeństwo na terenie 

gminy. Komendant przydzielił na teren gminy dyżury dzielnicowego Pana Radosława 

Kłonowskiego, który pełnił dyżur w każdy wtorek od 13
00

- 14
00

 w pomieszczeniu Centrum 

Wzajemnej Pomocy, w budynku obok Urzędu Gminy. Jest to drugi aspekt współpracy pomiędzy 

Komendantem Powiatowym Policji a Gminą Waganiec. Następną rzeczą, jaką Pan Komendant 

pomógł rozwiązać, to usuniecie uciążliwych mieszkańców w miejscowości Michalin, byli to 

Romowie ponad 20 osób w jednym mieszkaniu, pomimo tego, że tam zameldowana była tylko 

jedna osoba. Były częste prośby mieszkańców tej miejscowości o pomoc w tak uciążliwych 

sąsiadach. Były powiadomione odpowiednie służby i nie można było rozwiązać tego problemu. 

Jednak przy pomocy Pana Komendanta, który sprowadził Służbę Celną, w przeciągu kilku 

miesięcy ten kłopot został rozwiązany. Ta posesja już została sprzedana innemu właścicielowi. 

Stwierdził, że ta współpraca jest coraz lepsza, Pan Komendant stara się pomagać Gminie 

Waganiec.  
 
   

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, Pana Radosława Zwierzchowskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, R. Zwierzchowski – poinformował, że Komisja 

Rewizyjna na swoim posiedzeniu również zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. i nie wnosi uwag do tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Panu Zbigniewowi Czajkowskiemu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Z. Czajkowski – poinformował, że komisja również 

analizowała projekt budżetu, spotkała się dwa razy nad tą analizą, były różne dyskusje, 

natomiast wracając do dofinansowania zakupu miernika prędkości, jako fundusz wsparcia Policji 

kwota 5.000,00 zł, to uważa, że są to dobrze przeznaczone pieniądze. W przeszłości Gmina 

Waganiec również brała udział w dofinansowaniu zakupu radiowozu, było to w latach 90-tych. 

Dwie sesje wstecz było spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Aleksandrowie 

Kujawskim, były przez Komendanta udzielane informacje na temat bezpieczeństwa na terenie 

gminy. I uważa, że po tym spotkaniu Wójt i Pani Skarbnik podjęli decyzję, aby umieścić to 

zadanie w projekcie budżetu. Z jednej strony pragnie się bezpieczeństwa, a z drugiej strony się 

czegoś obawia. Komisja Oświaty przyjęła pozytywnie tą propozycję. 

Opinia Komisji Oświaty, jest pozytywna do przedstawionego projektu budżetu Gminy Waganiec 

na 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Jarosława Budnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, J. Budny - poinformował, że Komisji Rolnictwa 

zapoznała się z projektem budżetu i nie wnosi żadnych uwag, przyjmując budżet Gminy 

Waganiec na 2016 r. jednogłośnie. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że odnośnie zakupu miernika pomiaru 

prędkości tak jak wcześniej wspomniała Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, te dwie 

propozycje do projektu budżetu wywołały ożywioną dyskusję.  

 

Komisje Stałe Rady Gminy dwukrotnie spotykały się na posiedzeniach, aby przeanalizować 

projekt budżetu, aby ewentualnie wnieść poprawki do projektu budżetu. Najbardziej ożywiona 

dyskusja i najdłużej trwająca dotyczyła zakupu tego miernika prędkości i jego dotacji z budżetu 

gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są chętni do dyskusji nt. 

budżetu Gminy Waganiec na 2016 r.? 
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Brak dyskusji z sali. 

 

Następnie podziękował radnym, przewodniczącym komisji za przedstawienie opinii na temat 

przedłożonego projektu budżetu przez Wójta Gminy na 2016 r.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do podpunktu 12 porządku obrad tj. 

autopoprawek do projektu budżetu Gminy Waganiec na 2016 r.     

Poinformował, że przedstawi autopoprawki Wójta Gminy, które będą głosowane oddzielnie, 

zgodnie z ich kolejnością. 

 

Obrady opuściła radna P. Butlewska – godz. 11
50

 

 

Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Waganiec na rok 2016 – podane pod głosowanie 

przez Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Wydatki 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 3020 

„ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejszenie 7.500,00 zł.  

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

7.500,00 zł. „ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. 

 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4010 

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejszenie 129.600,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

129.600,00 zł, „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4040 

„ Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie 7.800,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

7.800,00 zł „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4110 

„Składki na ubezpieczenie społeczne” zmniejszenie 24.600,00 zł.  

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

24.600,00 zł, „Składki na ubezpieczenie społeczne” 

 
Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zmniejszenie 10.410,00 zł 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

10.410,00 zł „Składki na Fundusz Pracy” 

 

 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejszenie 4.500,00 zł 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

4.500,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia” 

 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4240 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek zmniejszenie” 600,00 zł 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

600,00 zł „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek zmniejszenie” 

 

Dział 801, rozdz. 80101, paragraf 4440 

„Odpis na ZFŚS” zmniejszenie  5.500,00 zł 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

5.500,00 zł „ Odpis na ZFŚS”. 

 

Dział 801, rozdz. 80103, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zmniejszenie 720,00 zł 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

720,00 zł „Składki na Fundusz Pracy” 

 

Dział 801, rozdz. 80103, paragraf 4330 

„Zakup usług przez jst od innych jst zmniejszenie” 4.500,00 zł 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 4.500,00 

zł „Zakup usług przez jst od innych jst zmniejszenie”. 

 
Dział 801, rozdz. 80104, paragraf 4010 

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejszenie 1.460,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

1.460,00 zł „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80104, paragraf 4040 

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie 120,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 120,00 zł 

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80104, paragraf 4010 

„Składki na ubezpieczenie społeczne” zmniejszenie 270,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 270,00 zł 

„Składki na ubezpieczenie społeczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80103, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zmniejszenie 35,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 35,00 zł 

„Składki na Fundusz Pracy”. 

 

Dział 801, rozdz. 80104, paragraf 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejszenie 2.865,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

2.865,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia”. 

 

Dział 801, rozdz. 80104, paragraf 4240 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek” zmniejszenie 200,00 zł. 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 200,00 zł 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 3020 

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejszenie 14.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

14.000,00 zł „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. 

 

Obrady opuścił radny Zwierzchowski – godz. 12
10

 

 

Dział 801, rozdz. 80104, paragraf 4210 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników” zmniejszenie 232.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

232.000,00 zł „Wynagrodzenie osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4040 

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie 16.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

16.000,00 zł „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4110 

„Składki na ubezpieczenie społeczne” zmniejszenie 44.700,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

44.700,00 zł „Składki na ubezpieczenie społeczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zmniejszenie 7.140,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

7.140,00 zł „Składki na Fundusz Pracy”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejszenie 5.700,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie  

5.700,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4240 

„ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek” zmniejszenie 400,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 400,00 zł 

„ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek” 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4260 

„Zakup energii” zmniejszenie 650,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 650,00 zł 

„Zakup energii”. 

 

Dział 801, rozdz. 80110, paragraf 4440 

„ Odpis na ZFŚS” zmniejszenie 10.500,00 zł. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 

10.500,00 zł „ Odpis na ZFŚS”. 

 

Dział 801, rozdz. 80113, paragraf 4010 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników” zwiększenie 2.140,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

2.140,00 zł „Wynagrodzenie osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80114, paragraf 4010 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników” zwiększenie 17.040,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie  

17.040,00 zł „Wynagrodzenie osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80114, paragraf 4360 

„Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych” zmniejszenie 600,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 600,00 zł 

„Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych”. 

 

Dział 801, rozdz. 80146, paragraf 4700 

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejszenie  

368,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 368,00 zł 

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” 

 

Dział 801, rozdz. 80149, paragraf 4010 

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększenie 1.460,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 1.460,00 zł 

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80149, paragraf 4040 

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększenie 120,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 120,00 zł 

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80149, paragraf 4110 

„Składki na ubezpieczenie społeczne” zwiększenie 270,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 270,00 zł 

„Składki na ubezpieczenie społeczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80149, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zwiększenie 35,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 35,00 zł 

„Składki na Fundusz Pracy”. 

 

Dział 801, rozdz. 80149, paragraf 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie 2.865,00 zł. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 2.865,00 zł 

„Zakup materiałów i wyposażenia”. 

 

Dział 801, rozdz. 80149, paragraf 4240 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek” zwiększenie 200,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 200,00 zł 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek”. 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 3020 

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększenie 21.500,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie  

21.500,00 zł „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4010 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników” zwiększenie 361.600,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie  

361.600,00 zł „Wynagrodzenie osobowe pracowników”. 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4040 

„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększenie 23.800,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie  

23.800,00 zł „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4110 

„Składki na ubezpieczenie społeczne” zwiększenie 69.300,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 69.300,00 

zł „Składki na ubezpieczenie społeczne”. 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zwiększenie 8.300,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 8.300,00 zł 

„Składki na Fundusz Pracy”. 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększono 10.200,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie  

10.200,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia” 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4240 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek” zwiększenie 1.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 1.000,00 zł 

„Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek”. 

 

Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4260 

„Zakup energii” zwiększenie 650,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 650,00 zł 

„Zakup energii”. 
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Dział 801, rozdz. 80150, paragraf 4440 

„Odpis na ZFŚS” zwiększenie 16.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie  

16.000,00 zł „Odpis na ZFŚS”. 

 

Dział 801, rozdz. 80195, paragraf 4440 

„Odpis na ZFŚS” zmniejszenie 16.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zmniejszenie  

16.000,00 zł „Odpis na ZFŚS”. 

 

Dział 854, rozdz. 80401, paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zmniejszenie 300,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zmniejszenie 300,00 zł 

„Składki na Fundusz Pracy”. 

 

Dział 854, rozdz. 85415, paragraf 3240 

„Stypendia dla uczniów” zmniejszenie 1.800,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zmniejszenie 1.800,00 

zł „Stypendia dla uczniów”. 

 

Dział 854, rozdz. 85446 paragraf 4700 

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększenie 8,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 8,00 zł 

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. 

 

Obrady opuścił radny Z. Czajkowski – godz. 12
25

 

 

Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 4010 

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększenie 2.050,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 2.050,00 zł 

„Wynagrodzenia osobowe pracowników”. 

 

Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 4070 

„Wynagrodzenie bezosobowe” zwiększenie 3.000,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 3.000,00 zł 

„Wynagrodzenie bezosobowe”. 

 

Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 4110 

„Składki na ubezpieczenie społeczne” zwiększenie 910,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 910,00 zł 

„Składki na ubezpieczenie społeczne”. 

 

 

Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 4120 

„Składki na Fundusz Pracy” zwiększenie 130,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 130,00 zł 

„Składki na Fundusz Pracy”. 
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Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 4440 

„Odpis na ZŚS” zwiększenie 100,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zwiększenie 100,00 zł 

„Odpis na ZFŚS”. 

 

Na obrady powrócił radny R.Zwierzchowski – godz. 12
35

 

 

Dział 926, rozdz. 92601 paragraf 42650 

„Zakup energii” zmniejszenie 4.490,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zmniejszenie  

4.490,00 zł „Zakup energii”. 

 

Dział 700, rozdz. 70095 paragraf 4590 

„Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” zmniejszenie 1.600,00 zł. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki zmniejszenie 1.600,00 

zł „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych”. 

 

Autopoprawki – stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że autopoprawki zostały przegłosowane, 

projekt budżetu po zmianach wynosi: dochody 14.100.000,00 zł, wydatki  14.100.000,00 zł. 

Przedstawił również uzasadnienie zmian do autopoprawek: poz. 1-48 w ramach środków 

zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych wyodrębniono 

środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży. 

Poz. 49-55 wypełnienie postanowień umowy 1419/1003/ORI/JJ/2010 zawartej w dniu 

17.08.2010 r. z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa 

kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”.  

 

Następnie poinformował, że radni przystąpią do głosowania projektu uchwały budżetowej wraz 

z przegłosowanymi autopoprawkami do projektu budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok. 

Kto z Pań i Panów radnych jest „za” przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2016 wraz z uwzględnieniem przegłosowanych autopoprawek? 

 

Głosowanie.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym – jednogłośnie (13 głosów 

„za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/76/2015  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2016 – stanowi ona załącznik nr 17 

do protokołu. 

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

budżetową na 2016 rok. 
 

Ad.13 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

znajdujących się na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie 

Gminy Waganiec, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 
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Radni w materiałach otrzymali II projekt tej uchwały, są tutaj tylko dwie zmiany wprowadzone, 

w stosunku do pierwotnego projektu.  

W I projekcie było ujęte „w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących 

się terenie Gminy Waganiec, nie stanowiących jej wyłącznej własności”  

Zmiana na brzmienie „w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym 

na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym jej wyłącznej własności”. 

Jako załącznik Nr 1 jest wniosek o udzielenie dotacji, który również ma zapis jak w I projekcie, 

propozycja zmiany zgodnie z II projektem. Jeżeli chodzi o załącznik Nr 2, to on również 

otrzymał takie brzmienie jak w II projekcie uchwały. 

 

Otworzył dyskusją nad projektem proponowanej uchwały. 

Brak dyskusji z sali nad przedmiotową uchwałą. 

 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym jej wyłącznej 

własności, z uwzględnienie zmian – projekt stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/77/2015 w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym 

jej wyłącznej własności – stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 

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

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania. Radni otrzymali II projekt uchwały, poprosił o wgląd, następnie odczytał 

II projekt uchwały.   

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję odnośnie przedstawionego projektu 

uchwały. 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania – stanowi on zał. Nr 20 do protokołu. 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/78/2015 w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – stanowi ona 

załącznik nr 21 do protokołu. 



str. 23 

 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

Poinformował, że ta uchwała była głosowana na ostatniej sesji, jednak Nadzór Prawny 

Wojewody miał drobne uwagi do treści tej uchwały. Po konsultacjach i uzgodnieniach zaistniała 

konieczność wycofania z obrotu prawnego poprzedniej uchwały i podjęcia poprawnie tej 

uchwały w zmienionej postaci. 

Następnie przedstawił treść proponowanego projektu uchwały – stanowi on załącznik Nr 22 do 

protokołu. 

  

Na obrady powrócił radny Z. Czajkowski. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję do proponowanej uchwały. 

Brak dyskusji z sali nad przedmiotową uchwałą.  

 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w 

miejscowości Michalin i Wiktoryn”– stanowi ona załącznik nr 23. do protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy i na wniosek radnych zarządził 5 min. przerwę (godz. 12
40

) 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 58, obręb 

Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznowił obrady (godz. 12
50

) i otworzył 

następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  

nr 58, obręb Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie. 

Poinformował, że ta uchwała i następne uchwały są przedmiotem nieodpłatnego nabycia przez 

Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym przez Polskie Koleje Państwowe. 

 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej nr 58, obręb Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie i poddał jego treść pod głosowanie – stanowi on zał. Nr 24 do protokołu. 
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Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej nr 58, obręb Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie – stanowi ona załącznik Nr 25 do protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad. 17  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/2, obręb 

Michalin od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/2, obręb Michalin od Polskich 

Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

Odczytał projekt proponowanej uchwały – stanowi on zał. Nr 26 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji z sali.  

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zarządził głosowanie nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/81/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej nr 112/2, obręb Michalin od Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie– stanowi ona załącznik Nr 27 do protokołu. 
 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad. 18  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/3, obręb 

Michalin od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

Obrady opuścił radny M. Misiak. 

  

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

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/3, obręb Michalin od Polskich Kolei Państwowych 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

Przedstawił projekt proponowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 28 do protokołu. 
Otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 
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Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej nr 112/3, obręb Michalin od Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie – stanowi ona załącznik nr 29 do protokołu. 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad. 19  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 13, obręb 

Niszczewy od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 13, obręb Niszczewy od Polskich Kolei 

Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Odczytał projekt uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 30 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję nad przedmiotową uchwałą. 

Dyskusji brak. 

 

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

uchwały zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Na obrady powrócił radny M. Misiak. 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej nr 13, obręb Niszczewy od Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie – stanowi ona załącznik nr 31. do protokołu. 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.20  

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa 

Michalin na lata 2015-2021. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 20 porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Michalin na lata 

2015-2021. Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem Planem 

Odnowy Miejscowości – Sołectwa Michalin, poprosił o wgląd do tych materiałów i przedstawił 

projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 32 do protokołu.  

 

Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu sołtysowi sołectwa Bertowo  

P. Kulińskiemu. 
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Sołtys Sołectwa Bertowo P. Kuliński – poinformował, że punkt 20, 21 i 22 dotyczą tego 

samego zagadnienia, tylko dotyczą różnych miejscowości. 

Poinformował, że zwrócił się z tym zapytaniem, gdyż taki wniosek złożył w 2010 roku  

o przygotowanie Plany Odnowy Miejscowości Bertowo. Minęło już 5 lat, a na ten wniosek nie 

dostał odpowiedzi i planu nie ma. Był to wniosek, który złożyła Rada Sołecka razem z sołtysem. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – poinformował, że dobrze się stało, że Pan sołtys przywołał daty, 

oczywiście sprawdzi tą sprawę i na pewno, jeśli taki wniosek został złożony, to przystąpi się do 

takowych prac na Planem Odnowy Miejscowości wsi Bertowo. 

Tutaj wyjaśniając tą sytuację dzisiejszych uchwał, dlaczego chodzi o te trzy miejscowości, są to 

dokumenty strategiczne, z których musi wynikać potrzeba między innymi dotycząca remontów, 

czy też napraw dróg gminnych. 

Doskonale obecni na sali wiedzą, że przymierza się gmina do składania wniosków w ramach 

nowej perspektywy unijnej na pozyskanie dofinansowania właśnie na drogi gmin i te trzy plany 

odnowy miejscowości mają służyć argumentowaniu i uzasadnieniu min. również potrzeb  

w zakresie remontów dróg gminnych, które zostały wskazane w ramach tego dofinansowania.  

Te plany są przygotowane w tym czasie po to, aby nie było wątpliwości, co do zgodności  

z dokumentem strategicznym. Plany Odnowy miejscowości są traktowane, jako dokument 

strategiczny i dlatego jest ta potrzeba, aby zostały przyjęte.  

 

Sołtys Sołectwa Bertowo P. Kuliński – poprosił, o odpowiedź pisemną na ten wniosek, który 

został złożony przez sołectwo. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – poinformował, że już wstępnie powiedział, że sprawdzi ten wniosek  

i zostanie udzielona odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu sołtysowi sołectwa Michalin i radnej  

J. Michalskiej. 

 

Radna J.Michalska – poinformowała, że sołectwo Michalin miało dwa zebrania, pierwsze 

zebranie odbyło się w dniu 18.12.2015 r., które się odbyło, ale bez podjęcia decyzji.  

Mieszkańcy poprosili, aby była obecność Pana Wójta, w dniu wczorajszym tj. 28.12.2015 r. 

odbyło się ponowne zebranie. Plan Odnowy Miejscowości został przyjęty pod jednym 

warunkiem, że Pan Wójt się zobowiązał do naprawy, czy budowy tej drogi do szkoły. W tą 

drogę idzie cały fundusz sołecki i ona ciągle jest zniszczona, mieszkańcy mają o to pretensje, że 

nie jest ona należycie naprawiona. Poinformowała, że plan jest przyjęty, ale mieszkańcy 

zobowiązali ja o złożenie wniosków do Wójta w tej sprawie. Jednak złoży je w punkcie 

dotyczącym wolnych wniosków. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – udzielił głosu radnemu W. Stefańskiemu. 

 

Radny W. Stefański – zwrócił się z zapytaniem, czy te drogi, które są rozgraniczone, to trzeba 

je ponownie zgłosić do projektu? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że Plan Odnowy Miejscowości,  

w związku z tym, że gmina aplikuje o środki, które dotyczą tych trzech miejscowości, to, dlatego 

są te plany, jeśli gmina będzie się ubiegała o środki zewnętrzne, to również będzie musiał być 

zrobiony Plan Odnowy Miejscowości. A w innym przypadku, to nie jest potrzebne. 

 

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

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości – Sołectwa Michalin na lata 2015-2021.  
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Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/84/2015 w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Michalin na lata 2015-2021 – stanowi ona załącznik 

nr 33 do protokołu. 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.21 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata  

2015-2021. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata  

2015-2021.  

Poinformował, że miejscowość Wiktoryn odbyło się zebranie wiejskie w dniu 18.12.2015 r.  

i mieszkańcy przyjęli Plan Odnowy Miejscowości Wiktoryn. 

Radni w materiałach otrzymali projekt uchwały wraz załącznikiem Planem Odnowy 

Miejscowości Wiktoryn na lata 2015-2021.  

Poprosił o wgląd do tych materiałów i zaproponował jedną zmianę do uzasadnienia w tytule był 

ujęty zapis ”Sołectwo” zastąpić go zapisem „Miejscowości”. 

 

Następnie odczytał projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 34 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję. 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata 2015-2021. 

 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/85/2015 w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata 2015-2021 – stanowi ona załącznik Nr 35 do 

protokołu. 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.22 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefowo na lata  

2015-2021.            

 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefowo na lata 2015-2021.  

Poinformował, że mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dniu 21.12.2015 r. przyjęli Planu 

Odnowy Miejscowości Józefowo na lata 2015-2021. 

Poprosił o wgląd do materiałów i tak jak w poprzedniej uchwale zaproponował jedną zmianę do 

uzasadnienia w tytule był ujęty zapis ”Sołectwo” zastąpić go zapisem „Miejscowości”. 

 

Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 36 do 

protokołu. 

Otworzył dyskusję. 

Rada Gminy nie podjęła dyskusji.            
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Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął dyskusję i poddał 

pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Józefowo na lata 2015-2021. 

 

Głosowanie.  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr IX/86/2015 w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Józefowo na lata 2015-2021 – stanowi ona załącznik nr37 do 

protokołu. 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad.23 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania.  

Otworzył dyskusję 

 

Sołtys Michalina i radna J.Michalska – poinformowała, że występuje w sprawie wszystkich 

sołtysów, było spotkanie przed świętami z Kierownikiem GOPS w sprawie przygotowania list 

do rozdania jabłek dla mieszkańców, i wówczas sołtysi dyskutowali na temat docenienia ich 

pracy. 

Podatnicy nie wszyscy płacą do sołtysów podatki, mają prawo do wyboru, przelewy, kasę gminy 

lub do sołtysa. Sołtysi nie otrzymują za to tych pieniędzy, tych pro centówek, tej pracy wciąż 

przybywa, są kurendy, powiadomienia i inne prace, które sołtys musi wykonać. 

Pamięta jak kiedyś doceniani sołtysa, otrzymał materiały biurowe, teczki, rowery. Rozumie, że 

w tej chwili nie stać gminy na takie prezenty, ale te podstawowe rzeczy biurowe, to uważa, że to 

nie jest duży koszt mogłoby to być dla sołtysów. Poprosiła, aby inni sołtysi się też 

wypowiedzieli. 

 

Sołtys Sołectwa Bertowo P. Kuliński – stwierdził, że jak najbardziej przychyla się do 

wypowiedzi Pani sołtys, radnej J. Michalskiej.  

Przypomniał, że też sam występował z wnioskiem do rady gminy o podwyżkę diet dla sołtysów 

tj. o ustalenie ich na bazie 75% w stosunku dla radnych. Padały takie słowa, że sołtysi nic nie 

robią i że sołtysom się nic nie należy. I wystarczy im to, co mają. Uważa, że „nie” prosi, aby 

rada gminy nad tym się zastanowiła i ewentualnie ten wniosek wzięła pod uwagę, gdyż nie 

będzie ponawiał wniosku, bo to nie ma sensu ponownie pisać. 

 

Wójt Gminy P. Kosik – stwierdził, że pewnie wygodniej by było jakby przemilczał tą sprawę, 

jednak nawiązując do przedmówców, to, gdy jest taka wola, taki pomysł, to zawsze należy to 

zgłaszać przed wrześniem przyszłego roku, zawnioskować do budżetu gminy na zwiększenie 

środków na podniesienie diet. 

W dniu dzisiejszym jest sesja, którą w większości przeznaczono na przyjęcie budżetu gminy na 

2016 r., jeżeli takowe wydatki nie były zaplanowane na przyszły rok, to trudno będzie znaleźć na 

nie środki finansowe. Należy ustalić pewne fakty przed opracowaniem projektu budżetu na 2017 

rok i przedyskutować tą sprawę. 

Nie chce się wypowiadać na ten temat, czy to jest dużo, czy to jest mało, to jest kwestia do 

dyskusji. 

Stwierdził, że nie przypomina sobie, że padały słowa od jego osoby, że się sołtysom nic nie 

należy, żeby sobie sami kupowali, nie wie skąd to sołtys słyszał? 
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Wiadomo, że sołtysi wykonują dużą pracę, że rzeczywiście te wpływy z płacenia podatków nie 

są takie jak przed kilkunastoma laty opłaty z tego tytuły zmieniły się diametralnie, mieszkańcy 

płacą przez Internet, jest więcej osób zmotoryzowanych, średnio każdy mieszkaniec raz  

w tygodniu jest przy urzędzie gminy, i dlatego bardzo możliwe, że jest to temat do dyskusji na 

przyszłoroczny budżet. Jest otwarty do dyskusji, ale musi to być rozmowa merytoryczna, bez 

niepotrzebnych emocji. 

 

Sołtys Sołectwa Bertowo P. Kuliński – poinformował, że Pan Wójt był wówczas radnym jak 

ten wniosek był składany. Wniosek był ponawiany, były zabezpieczone pieniądze w budżecie. 

Nie będzie operował nazwiskami, kto mówił, że sołtysom się nic nie należy, gdyż to pamięta.  

W imieniu sołtysów wie, co oni robią i ile maja pracy. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, że nie ma chętnych 

do zadawania pytań i interpelacji radnych, zamknął punkt 16 porządku obrad. 

 

Ad.24 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 24 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny, sołtys M. Kołowrocki – zwrócił się do Pana Wójta i złożył wniosek o nawiezienie żużla 

ok. 20 cm na odcinek 100 m drogi od szkoły w Brudnowie w kierunku krajówki naprzeciwko 

wiatraka, jest to trasa autokaru szkolnego. 

Poinformował, że wnioskuje również o utwardzenie drogi ok. 50 m w Kolonii Konstantynowo 

(przy posesji Pana Pietrzaka). 

 

Radny W. Stefański – składa wniosek o trzy transporty frezowiny na dokończenie drogi, która 

była naprawiona od Bertowa (od torów) do posesji Pana Zapiec. 

 

Radna, sołtys J.Michalska – poinformowała, że jak wcześniej wspomniała, to teraz składa 

wniosek mieszkańców Michalina i prosi o odpowiedź na piśmie, o wyjaśnienie zasadności 

złożenia projektu drogi Michalin – Wiktoryn 160512C, a nie uwzględnieniu drogi, o którą 

wnioskowali mieszkańcy Niszczewy – Wiktoryn i wskazanie personalnych osób 

sporządzających i zatwierdzających ten projekt. 

Wnioskuje również o dwa znaki „ograniczenie tonażu” na drodze serwisowej i przy wjeździe 

przy przystanku autobusowym w Michalinie. 

 

Radny J.Budny – poinformował, że składa wniosek o naprawienie odkrytej stalowej rury przy 

drodze w m.Przypust (od krzyża w kierunku Pani Bojenko), w celu udrożnienia i usprawnienia 

nowo robionego odwodnienia tej drogi. Obecnie podczas deszczu ta naprawa nie pomogła  

i woda płynie po jezdni. 

Wnosi również o uzupełnienie frezowiną ubytków drogi od szosy do krzyża  

w m.Przypust. 

 

Radny, sołtys J.Urbański - wnioskuje o wyrównanie drogi w m. Siutkowo w kierunku torów 

kolejowych przez zsunięcie kamienia z pobocza tej drogi. 

Następny wniosek dotyczy równiarki, aby nie wysyłać równiarki jak są opady deszczu, gdyż  

miało to miejsce w m. Stary Zbrachlin - Sitkowo i powstało błoto na tej drodze,  

i dobrze by było zgłaszać sołtysowi, radnemu jak będą te prace planowane i przeprowadzane. 

 

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

wniosków, zamknął listę wniosków zgłoszonych na IX Sesji VII kadencji Rady Gminy w dniu 

29 grudnia 2015 r. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił zgłoszone wnioski i poddał ich realizację pod 

głosowanie. 

 

Radny, sołtys M. Kołowrocki 

1. Składa wniosek o nawiezienie żużla ok. 20 cm na odcinek 100 m drogi od szkoły  

w Brudnowie w kierunku krajówki naprzeciwko wiatraka, jest to trasa autokaru 

szkolnego. 

2. Wnioskuje również o utwardzenie drogi ok. 50 m w Kolonii Konstantynowo (przy 

posesji Pana Pietrzaka). 

Radny W. Stefański 

1. Wniosek o trzy transporty frezowiny na dokończenie drogi, która była naprawiona od 

Bertowa (od torów) do posesji Pana Zapiec. 

Radna, sołtys J.Michalska  

1. Wniosek o wyjaśnienie zasadności złożenia projektu drogi Michalin – Wiktoryn 

160512C, a nie uwzględnieniu drogi, o którą wnioskowali mieszkańcy Niszczewy – 

Wiktoryn i wskazanie personalnych osób sporządzających i zatwierdzających ten projekt. 

2. Składa również wniosek o dwa znaki „ograniczenie tonażu” na drodze serwisowej  

i przy wjeździe przy przystanku autobusowym w Michalinie. 

Radny J.Budny 

1. Wnioskuje o naprawienie odkrytej stalowej rury przy drodze w m.Przypust (od krzyża w 

kierunku Pani Bojenko), w celu udrożnienia i usprawnienia nowo robionego odwodnienia 

tej drogi. 

2. Wnioskuje o uzupełnienie frezowiną ubytków drogi od szosy do krzyża w m.Przypust. 

Radny, sołtys J.Urbański 

1. Wnioskuje o wyrównanie drogi w m. Siutkowo w kierunku torów kolejowych przez 

zsunięcie kamienia z pobocza tej drogi. 

2. Zgłasza wniosek, aby nie wysyłać równiarki jak są opady deszczu, gdyż  

miało to miejsce w m. Stary Zbrachlin - Sitkowo i powstało błoto na tej drodze,  

i wnioskuje również o zgłaszanie sołtysowi, radnemu o takich pracach na ich terenie. 

 

Wnioski przegłosowane w obecności 14 radnych – 14 głosów „za przyjęciem” wniosków do 

realizacji przez Wójta Gminy. 

 

Ad.25 

Zamknięcie IX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 25 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad IX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

obrad IX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 29 grudnia 

2015 r. – godz. 13
50 

 

Protokołowała: 

 


