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Protokół Nr XV/2016 

z piętnastej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 20 lipca 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 20 lipca 2016 r. na godz. 14
00

. 

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

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 

Wójta Gminy w trybie nadzwyczajnym. 

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

obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, sesja dysponuje wymaganym kworum, 

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

porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

przesłanym w dniu 18.07.2016 r. otrzymali proponowany porządek obrad.  Problematyka podana 

w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projekcie uchwały, 

przygotowanej stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

i przekazanej pod obrady Rady Gminy. 

W przesłanych materiałach proponuje zmianę do punktu 4 proponowanego porządku obrad, 

gdyż tytuł projektu uchwały uległ pewnej modyfikacji. 

 

Przesłane materiały w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 

Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogóle Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatytułowanego „Dobry zawód to przyszłość”. 

 

Propozycja zmiany w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 

Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogóle Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem 

wszechstronnego rozwoju”. 

Projekt uchwały po zmianach został wyłożony radnym do wglądu przed sesją. 

 

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

obrad. 

Głosowanie. 

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

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

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

proponowanego porządku obrad? 
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Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, 

działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogóle 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem 

wszechstronnego rozwoju”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Zamknięcie XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

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

Głosowanie. 

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

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

 

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

porządek obrad w wersji przedłożonej. 

 

Ad.3 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 

Radna Jadwiga Michalska – 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 XV sesji Rady Gminy, 

prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

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

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na sekretarza obrad 

XV sesji Panią Patrycję Butlewską Wiceprzewodniczącą Rady. 

 

Ad.4 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, 

działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogóle 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie 

zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogóle Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatytułowanego 

„Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”. 

 

Następnie przedstawił projekt tej uchwały – stanowi on załącznik Nr 2 do protokołu. 

Poinformował, że niniejsza uchwała służyć ma rozpoczęciu partnerskiego przedsięwzięcia 

pomiędzy Gminą Waganiec, jako partnera Lean Tech Robert Markowiak, polegającego na 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 

10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”. 

Całkowita planowana wartość projektu, określona w Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014-2020 wynosi 800 000, 00 

złotych. Docelowa wartość projektu zostanie określona po wypełnieniu kryteriów 

szczegółowych wyboru projektu oraz przygotowaniu wniosku w ramach konkursu z 

zastrzeżeniem, iż nie może przewyższyć kwoty 800 000, 00 złotych. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości usług edukacyjnych.              

 

Następnie otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu radnemu M. Misiak. 

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, dla kogo będzie to szkolenie i na jakich 

zasadach będzie przeprowadzane? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym, że Zastępca Wójta A. Żak jest 

najbardziej zorientowany w tym projekcie uchwały, to poprosił o zabranie głosu i udzielenie 

odpowiedzi na zapytanie oraz udzielenia bardziej szczegółowych informacji nt. koncepcji tego 

projektu. 

 

Zastępca Wójta A. Żak – poinformował, że już od pewnego czasu informowani są radni  

o przygotowaniu, w tej chwili już negocjowaniu Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno -

Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego, w ramach tej strategii są uwzględnione różne 

zadania zarówno te miękkie, czyli dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak  

i twarde z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ten projekt zakłada dofinansowanie w ramach projektów miękkich, czyli z EFS. Dotyczy on 

kształcenia ogólnego, czyli kształcenie ogólne może, być zarówno na poziomie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, jak i szkół średnich, ale te szkoły są zadaniami dotyczącymi 

powiatu, wiec gmina nie inwestuje. W ramach projektu mogą brać udział szkoły zarówno 

podstawowe, jak i gimnazja.  

 Jeśli chodzi o gminę Waganiec, niestety jedna ze szkół, czyli szkoła w Niszczewach nie 

może być objęta tym projektem, dlatego że jednym z kryteriów, które kwalifikuje do możliwości 

uzyskania finansowania, są wyniki egzaminów, czy też sprawdzianów w zależności czy to 

gimnazjum, czy szkoła podstawowa, które muszą być gorsze niż średnia województwa. 

Wystarczy dla jednego przedmiotu, ale niestety myszą być, jeśli chodzi o szkołę w Niszczewach, 

to jest tak, że te wyniki są, i z jednej strony należy się cieszyć, że o pewien taki margines ten 

wynik w przypadku jednego z tych przedmiotów jest wyższy i dlatego szkoła w Niszczewach nie 

może się kwalifikować. Ogranicza się ten projekt do dwóch Zespołów Szkół, czyli Zespołu 

Szkół w Zbrachlinie, Zespołu Szkół w Brudnowie. 
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Założenie jest takie, że w projekcie weźmie udział 320 uczniów łącznie, ze szkoły podstawowej  

i gimnazjum. Tych uczniów, na różnym poziomie edukacyjnym, są 3 grupy, czyli uczniowie, 

którzy uczą się średnio, ta grupa będzie największa, uczniowie, którzy uczą się słabo  

i uczniowie, którzy są wybitni.  

Te trzy grupy będą objęte tymi zadaniami. Zadania dotyczą nabycia kompetencji kluczowych, te 

kompetencje zostały określone, jako materiały przyrodnicze, jako języki obce w tym obszarze 

będzie można przeprowadzić zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem pewnych instrumentów 

łącznie z narzędziami informatycznymi. 

Ten projekt będzie zakładał min. zakup doposażenie tych ze szkół w narzędzia informatyczne, 

czyli komputery najprawdopodobniej laptopy. Oczywiście są pewne ograniczenia, co do ilości 

największa grupa dla tych średnio uczących może być 15 osobowa, więc dla Zespołu Szkół nie 

będzie można kupić więcej niż 15 szt. sprzętu informatycznego. W ramach wyposażenia tych 

stanowisk będzie można zakupić narzędzia uzupełniające, jest to pomysł tej firmy, która będzie 

liderem w ramach tego projektu, jest to zakup elementów związanych z klockami lego, 

elementów polegających na budowie różnych urządzeń, obiektów, kształtów, które będą 

napędzane i poruszane różnymi siłownikami, silnikami łącznie z programowaniem przy użyciu 

tych komputerów. Firma, która jest liderem do projektu ma to już sprawdzone i się to sprawdza 

również u uczniów, gdyż zachęca dzieci do elementów mechatroniki, informatyki, czyli 

przyszłościowe kwestie. Oczywiście nikogo nie można zmuszać, ale zakłada się to, że przy 

doposażeniu tych sal i szkół i dodatkowych zajęciach i możliwości rozwoju oraz nabycia tych 

kompetencji, to zainteresowanie będzie. Ta ilość została ograniczona, nie odpowiada ona 

faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczają do tych Zespołów. Zmniejszona została 

proporcjonalnie ta ilość oczywiście w oparciu o informacje od dyrektorów szkół, żeby 

ograniczyć ryzyko związane z wykonaniem wskaźników, które są i niestety są wymagane przy 

okazji uzyskiwania tego dofinansowania i później rozliczane. Tych uczniów obecnie jest ok. 411 

w tych trzech szkołach - 355 w dwóch szkołach, ograniczono do 320. Ale założenie projektu jest 

takie, że jak rozpocznie się w 2017 roku i potrwa do 2018 r., więc jeszcze dojdzie kilkadziesiąt 

uczniów do klas I, i tutaj są założenia, że jest ten margines bezpieczeństwa wystarczający i nie 

będzie problemu z wskazaniem tych wskaźników wymaganych.  

Poziom dofinansowania został radnym przedstawiony, założenia tego projektu są takie, żeby 

Gmina Waganiec nie ponosiła żadnego koszu. To znaczy żadnego kosztu finansowego, udział 

Gminy Waganiec przy realizacji ma polegać na udziale nie finansowym, czyli tylko obowiązek 

zapewnienia tych sal do przeprowadzenia zajęć. 

Nie ryzykuje się w tej chwili niczym, oprócz pewnego zaangażowania związanego  

z przygotowaniem i później, jeśli to dofinansowanie zostanie przyznane, to później szkoły będą 

musiały te sale zapewnić. Założenie również jest takie, aby później do realizacji, czy też 

przeprowadzenia tych zajęć dodatkowych zatrudnieni byli nauczyciele z Zespołu Szkół z terenu 

gminy, aby nasi nauczyciele prowadzili te zajęcia. 

Jeśli chodzi o kwestie tych zajęć dodatkowych wyposażenie pracowni, tutaj też są pewne progi, 

których nie można przekroczyć, ale informacja jest również taka, że wyposażenie szkoły będzie 

mogło polegać również na wyposażeniu sali przyrodniczej. Także w zestawieniu z tym sprzętem 

komputerowym z tym dodatkowym wyposażeniem i taką salą przyrodniczą, to wydaje się, że 

byłoby to ewidentne korzyści, jakby udało się zdobyć to dofinansowanie.  

 

 Jeżeli Rada Gminy podejmie ten projekt uchwały, to w oparciu o tą uchwałę, będzie 

gmina zobowiązana, ale również zainteresowana tym, aby jak najszybciej zawrzeć z tą firmą 

umowę, już w zasadzie jest umowa wstępna partnerska przygotowana na tą okoliczność, jednak 

nie ma takiego obowiązku. Obowiązek przedłożenia tej umowy partnerskiej jest na etapie 

podpisywania umowy o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie tego konkursu zostało określone na 

początek 2017 roku – Urząd Marszałkowski wstępnie tak to określił, pół roku zajmuje ocena 

takich wniosków, ale zakłada, że to rozstrzygniecie w tym czasie nastąpi i to rozstrzygnięcie 

będzie dla gminy pozytywne. I dla tej firmy, która będzie beneficjentem i partnerem wiodącym.  
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Sytuacja związana z sesją nadzwyczajna niestety jest wynikiem bardzo krótkiego okresu, który 

został wskazany na składanie wniosków.  

 

Ten okres został określony od 14 - 29 lipca br.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu radnemu Z. Czajkowskiemu. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – stwierdził, że zastępca Wójta wspomniał, że będą to zajęcia 

dodatkowe, wiadomo, że uczniowie mają pewną ilość godzin obowiązkowych, co dzień. Jaka 

będzie to ilość tych godzin zajęć dodatkowych, czy będzie to obowiązkiem i czy oni będą chętni, 

gdyż będzie to dodatkowe obciążenie do każdego ucznia? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – dopytał również, w jakich godzinach będzie się to 

odbywało? 

 

Zastępca Wójta A. Żak – stwierdził, że precyzyjnie będzie to określone w tym wniosku, gdyż 

jest on w tej chwili w trakcie przygotowywania. Ale zasada jest taka, aby były to zajęcia 

dodatkowe, więc jest to kwestia ponad programowa. Oczywiście plan lekcji jest do 

zrealizowania, to nie ma jakby bezpośredniego związku z pracą szkoły, natomiast jest to 

nastawienie na te kompetencje kluczowe, po to, aby uzupełnić potrzeby wynikające również  

z diagnozy. W tej chwili dyrektorzy tych obydwu Zespołów Szkół są zobowiązani do 

przygotowania diagnozy w zakresie potrzeb, czyli to, co wynika z programu nauczania i tych 

elementów dodatkowych mają przedstawić w diagnozie. I te elementy zostaną we wniosku 

uwzględnione, oczywiście te, które wpisują się w kryteria, aby była możliwość uzyskania 

dofinansowania.  

Na pewno zajęcia dodatkowe, na pewno w godzinach poza lekcyjnych. 

 

 Jeżeli chodzi o zapytanie o obowiązkowości, to już wcześniej wspomniał, że nie można 

zmusić nikogo do tych zajęć, ale te pomysły, które zostały przedstawione, są bardzo ciekawe  

i uważa, że jak też uczniowie zobaczą, to na miejscu jak to funkcjonuje, to wydaje się, że to 

zainteresowanie powinno być. I należy to promować wśród uczniów, rodziców, chociażby 

nawet, że nie ponosi się kosztów finansowych. 

Tematy są bardzo ciekawe, i tych zajęć nie będzie tak dużo, one zostaną wycenione, na 

odpowiednim poziomie i w ramach tej kwoty, wartości całego projektu będzie można się 

poruszać. 

 

 Założenie jest takie, aby na jednego ucznia wartość tego projektu nie przekroczyła 

2.500,00 zł i stąd wartość tego projektu tj. 320 uczniów, jest to łącznie 80.000,00 zł wartość 

całego projektu. 

Jeśli chodzi o trwałość tego projektu, to po zakończeniu projektu i rozliczeń, ten sprzęt, to 

wyposażenie i pracownia przechodzi na własność gminy, oczywiście zostanie przekazane do 

szkół, które brały udział w projekcie.  

 

Brak dyskusji. 

  

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 

10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie ogóle Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem 

wszechstronnego rozwoju”. 
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Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XV/178/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, 

poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogóle Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatytułowanego „Nowoczesna 

i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju” – stanowi ona załącznik Nr 3 do 

protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad.5 

Zamknięcie XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

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

20 lipca 2016 r. – godz. 14
40 

 

Protokołowała:  


