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Protokół Nr XVI/2016 

z szesnastej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

zwołaną na dzień 31 sierpnia 2016 r. – godz.10
00

. 

 

Następnie powitał wszystkich na nowo otwartej sali posiedzeń, radnych, Wójta – Piotr Kosik, Zastępcę 

Wójta – Arkadiusza Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, sołtysów. Powitał również zaproszonych 

gości tj. nowego dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie Pana Artura Gajewskiego, dyrektora Zespołu 

Szkół im. I. Jana Paderewskiego w Zbrachlinie Panią Violettę Smulską oraz dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach Panią Mirosławę Grzegórską.  

Poinformował, że remont trwał kilka miesięcy, ale pomieszczenie wygląda bardzo ładnie, przestronnie  

i robi wrażenie. 

 

Wójt – poinformował, że jest to niespodzianka dla obecnych na sali, gdyż oficjalne otwarcie będzie  

w dniu 4 września br. podczas uroczystości obchodów 25-lecia gminy Waganiec i Dożynek Gminno – 

Parafialnych. Jednak chciał, aby radni i sołtysi tej kadencji pierwsi mogli jak gdyby przetestować to 

pomieszczenie, jest ono większe od poprzedniej sali narad i chłodniejsze, uważa, ze warunki się 

polepszyły. Będzie tu również Referat Gospodarki Komunalnej, są też pomieszczenia biurowe  

i socjalne.   

 

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. 

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

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 24 sierpnia 2016 r.  

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

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

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

obrady. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

a) wystąpienie dyrektorów szkół, 

b) wystąpienie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

c) dyskusja.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok. 

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

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 
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8. Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2016 roku 

a) przedstawienie opinii RIO, 

b) dyskusja. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

33 miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości 

Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec 

na lata 2016 – 2020”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 

– 2018. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Interpelacje radnych i zapytania. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Brak propozycji z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zaproponował poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty: 

- jako punkt 5 proponowanego porządku obrad, przed punktem „informacja Wójta z pracy w okresie 

międzysesyjnym”:  

„ Rozstrzygnięcie Konkursu „Najładniejsza Posesja 2016 

a) wręczenie nagród”. 

 

- jako punkt 7 proponowanego porządku obrad, po punkcie „informacja Wójta z pracy w okresie 

międzysesyjnym”:  

„Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Zbrachlinie”  

 

- jako punkt 8 proponowanego porządku obrad:  

„Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Niszczewach” 

 

- jako punkt 9 proponowanego porządku obrad:  

„Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie”  
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- jako punkt 11 proponowanego porządku obrad, po punkcie „przygotowanie szkół do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego:  

„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu”. 

 

- jako punkt 12 proponowanego porządku obrad:  

„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu”. 

 

- jako punkt 13 proponowanego porządku obrad:  

„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie wspólnie proponowane zmiany do  

porządku obrad.  

 

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

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

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5.  Rozstrzygnięcie Konkursu „Najładniejsza Posesja 2016”. 

a) wręczenie nagród. 

6. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Zbrachlinie. 

8. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Niszczewach. 

9. Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie. 

10. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

a) wystąpienie dyrektorów szkół, 

b) wystąpienie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

c) dyskusja.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok. 

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

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

15. Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2016 roku. 

a) przedstawienie opinii RIO, 

b) dyskusja. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Waganiec. 

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

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

33 miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości 

Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec 

na lata 2016 – 2020”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 

– 2018. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

22. Interpelacje radnych i zapytania. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

z uwzględnieniem przegłosowanych zmian.  

 

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 protokołów z XIV i XV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

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

protokołów z XIV i XV sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekty protokołów z XIV sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r. i XV sesji odbytej  

w dniu 20 lipca 2016 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed obradami w celu 

umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z ich treścią, do rozpoczęcia sesji nie 

zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie 

protokołów z XIV i XV sesji bez czytania.  

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

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

z XIV i XV 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 protokoły z XIV i XV sesji VII kadencji Rady Gminy,  

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

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
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Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Rada Ewa Pietrus – wyraziła zgodę. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

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

kandydatury radnej Ewy Pietrus na sekretarza obrad XVI 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 Ewę Pietrus. 

 

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

Panią Ewę Pietrus. 

 

Ad.5 

Rozstrzygnięcie Konkursu „Najładniejsza Posesja 2016”. 

 

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

rozstrzygnięcie konkursu „Najładniejsza Posesja 2016”, informując, że w tym punkcie jest przewidziane 

wręczenie nagród, jednak ze względu na to, że zaproszeni goście nie przybyli na obrady przedstawi 

informacje na temat rozstrzygnięcia tego konkursu: organizatorem konkursu jest Wójt Gminy 

Waganiec. Konkurs organizowany był w następujących kategoriach: dom jednorodzinny (kategoria A), 

dom wielorodzinny (kategoria
1
 B), zagroda rolnicza (kategoria C). 

W przeprowadzonym konkursie dla zgłoszonych budynków jednorodzinnych w kat. A, przyjęto 

następujące kryteria: stan i estetyka budynków, estetyka posesji, obiekty sanitarne, inne rozwiązania 

warte naśladowania. 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Waganiec Nr 22.2016 z dnia 

13 maja 2016 r. w składzie: Pani Jadwiga Czekała, Pani Jadwiga Michalska, Pani Henryka Malinowska, 

Pani Iwona Góralska, Pani Anna Lewandowska, Pan Wojciech Mańkowski, dokonała dwukrotnej 

wizytacji w trakcie trwania konkursu. 

W wyznaczonym terminie do 31 maja 2016 r. zgłoszenia udziału dokonali: Państwo Alina i Stanisław 

Dobrowolscy- Plebanka, (kat. A), Państwo Aneta i Jan Stróżyńscy - Niszczewy, (kat. A), Pani Kamila 

Majewska – Brudnowo, (kat. A), Pani Katarzyna Kurczewska - Michalin, (kat. A), Pan Teofil 

Tomaszewski - Waganiec, (kat. A), - Pani Teresa Malinowska - Waganiec, (kat. A), Ks. Henryk 

Chabasiński - Zbrachlin, (kat. A), Państwo Katarzyna i Piotr Kotrych -Ariany, (kat. A), Państwo Maria i 

Piotr Bon - Kaźmierzyn, (kat. A), Państwo Agnieszka Tyburska i Wojciech Jędrusik - Ariany (kat A). 

Po dokonanej ocenie, na podstawie dwóch wizytacji - komisja ustaliła następującą kolejność: 

I miejsce - Ks. Henryk Chabasiński - Zbrachlin – 26, 0 pkt, II miejsce - Państwo Maria i Piotr Bon - 

Kaźmierzyn  – 25,0 pkt, III miejsce - Państwo Katarzyna i Piotr Kotrych -Ariany – 21,5 pkt. 

Wyróżnienia: Państwo Aneta i Jan Stróżyńscy - Niszczewy – 21,2 pkt, Pan Teofil Tomaszewski – 

Waganiec – 18,2 pkt, Pani Kamila Majewska - Brudnowo - 17,3 pkt, Państwo Agnieszka Tyburska i 

Wojciech Jędrusik - Ariany – 16,6 pkt. Pani Katarzyna Kurczewska - Michalin – 16,2 pkt, Państwo 

Alina i Stanisław Dobrowolscy- Plebanka – 12,5 pkt, Pani Teresa Malinowska – Waganiec - 10,9 pkt. 

 

Sprawozdanie komisji z rozstrzygnięcia konkursu „Najładniejsza posesja 2016 roku" na terenie gminy 

Waganiec – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad.6 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że w okresie od 27 czerwca do 29 sierpnia 2016 r. zostało 

podjętych 15 zarządzeń Wójta Gminy, w tym:  
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Zarządzenie nr 30.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: sposobu postępowania 

pracowników Urzędu Gminy Waganiec wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące 

zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności  

z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Sekretarzowi Gminy. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 31.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie. 

Treść ogłoszenia stanowiło załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i podane zostało do publicznej wiadomości.  

 

Zarządzenie nr 32.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia III przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego i powołania komisji przetargowej. 

Termin przetargu ustalono na dzień 16 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy 

Waganiec. 

Sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego nr 8 w Wagańcu o powierzchni 25,70 m², przy ul. Wspólnej 1.  

Powołał komisję przetargową w składzie: Edward Musiał, Anna Bierzyńska, Małgorzata Szatkowska  

i Maria Kopaczyk. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 33.2016 z dnia 25.07.2016 roku w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Waganiec 

na 2016 rok. 

Zmiana dochodów z 16.106.417,17 zł na 16.225.279,73 zł, w tym: dochody bieżące z kwoty 

15.424.112,17 zł na 15.542.974,73 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - 16.728,00 zł, 

natomiast dochody majątkowe  682.305,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  - 

41.650,00 zł.                                                                  

Zmiana wydatków z 15.993.810,59 zł na 16.112.673,15 zł, w tym: wydatki bieżące z  14.689.264,11 zł 

na 14.808.126,67 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  6.501.779,01 zł; wydatki 

związane z realizacją statutowych zadań z 4.448.191,67 zł na  4.448.204,70 zł; świadczenia na rzecz 

osób fizycznych z 3.359.605,43 zł na 3.478.454,96 zł; dotacje na zadania bieżące - 359.688,00 zł;  

obsługa długu  - 20.000,00 zł. 

Wydatki majątkowe 1.304.546,48 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.304.546,48 zł, w tym:  

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  - 

74.000,00 zł.     

Uległy zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości. 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zarządzenie nr 34 z dnia 26.07.2016 roku w sprawie: opracowania gminnego planu ewakuacji 

ludności (III stopnia).  

Ewakuacja III stopnia prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny. 

Decyzję o jej przeprowadzenie podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub organy wojskowe.  

Opracowanie planu i aktualizację powierzyłem ref. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 35.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie 

Powołałem Komisję Konkursową w składzie:  

- Arkadiusz Żak - przewodniczący, Mieczysław Kołowrocki, Mirosława Centkowska - przedstawiciele 

organu prowadzącego;  

- Małgorzata Gontarek i Elżbieta Urbańska - przedstawiciele nadzoru pedagogicznego;                                    

-  Halina Suchara - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 
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-  Sylwia Kowalska - przedstawiciel Rady Rodziców; 

- Violetta Świątkowska i Krzysztof Haziak - przedstawiciele związków zawodowych.  

Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.  

 

Zarządzenie nr 36.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie.  

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim 

Kuratorem Oświaty przedłużył Pani mgr Violetcie Smulskiej powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół na okres od 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.   

 

Zarządzenie nr 37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. Po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy 

przedłużył Pani mgr Mirosławie Grzegórskiej powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Niszczewach na okres od 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.   

 

Zarządzenie nr 38 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 

2016 rok. 

Zmiana dochodów z 16.225.279,73 zł na 17.219.045,73 zł, w tym: dochody bieżące z 15.542.974,73 zł 

na 16.536.740,73 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  - 16.728,00 zł,                 

dochody majątkowe - 682.305,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 

41.650,00 zł.                 

Zmiana wydatków z  16.112.673,15 zł na 17.106.439,15 zł, w tym: wydatki bieżące z kwoty  

14.808.126,67 zł na 15.801.892,67 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.501.779,01 

zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań z 4.448.204,70 zł na  4.476.692,70 zł; świadczenia 

na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.478.454,96 zł na 4.443.732,96 zł; dotacje na zadania bieżące -  

359.688,00 zł; obsługa długu -  20.000,00 zł, wydatki majątkowe  -  1.304.546,48 zł, z tego: inwestycje i 

zakupy inwestycyjne -  1.304.546,48 zł,w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  - 74.000,00 zł.     

Uległy zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości. 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

             

Zarządzenie nr 39.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Termin składania do 8 września 2016 r.  

Wykonanie zarządzenia powierzył dyrektorom szkół. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 40.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

 

Powołał Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty 

Kotowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie: 

Zbigniew Czajkowski - przewodniczący, Mirosława Leszczyńska - nadzór pedagogiczny, Mirosława 

Grzegórska - dyrektor szkoły, Anna Szajerska i Beata Stachowiak eksperci z listy MEN, Krzysztof 

Haziak - przedstawiciel związku zawodowego. 

Termin egzaminu wyznaczono na 23 sierpnia 2016 r.  

Wykonanie zarządzenia powierzył Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 
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Zarządzenie nr 41.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie.  

Zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie.  

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.   

 

Zarządzenie nr 42.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół w Brudnowie.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie Panu 

mgr Arturowi Gajewskiemu na okres od 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.   

 

Zarządzenie nr 43.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: określenia podstawowych 

parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec  

na 2017 r. 

Do prac nad projektem budżetu gminy Waganiec na 2017 rok przyjmuje się następujące wskaźniki 

realnego przewidywanego wykonania 2016 roku: dochodów bieżących (w tym: podatków) – 100 %, 

wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem nauczycieli) – 105 %, placówki oświatowe planują 

wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 oraz 

osobistym zaszeregowaniem, odrębnie dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, 

pozostałe wydatki bieżące – 95 %, dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej  

z zawartych umów, wydanych decyzji, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oparciu  

o posiadaną wycenę nieruchomości, a w przypadku jej braku na podstawie wartości przewidywanych, 

dochody z tytułu udziałów w podatkach oraz subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów, 

dochody na zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponentów środków, dotacja dla instytucji 

kultury w wysokości dotacji przydzielonej w 2016 roku pomniejszona o kwoty zwiększeń dokonane  

w ciągu roku. Instytucja załącza specyfikację planowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz 

działalności statutowej. 

Wykonanie zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych 

gminy, Kierownikom referatów Urzędu Gminy i osobom zajmującym samodzielne stanowiska.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 44.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: przekazania majątku  

i dokumentacji Zespołu Szkół w Brudnowie 

Przekazanie majątku Zespołu Szkół w Brudnowie na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

dotyczy: majątku szkoły, dokumentacji. 

Osobą przekazującą majątek Zespołu Szkół w Brudnowie jest pan Tadeusz Szudzik, a osobą 

przejmującą jest pan Artur Gajewski. 

Termin przekazania majątku i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ustalił na dzień  

31.08.2016 r. Wykonanie zarządzenia powierzył panu Tadeuszowi Szudzikowi. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.  

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację z pracy referatów tut. Urzędu. 

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

z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. została zawarta umowa w dniu 05.07.2016 r.  

o skierowanie do odbycia stażu 1 osoby bezrobotnej na okres czasu od 05.07.2016 r. do 15.12.2016 r. 

(Andrzej Kołowrocki –stanowisko: pracownik administracyjny). 

W związku z udzieleniem urlopu bezpłatnego Panu Krystianowi Kwiatkowskiemu od dnia 01.08.2016 r. 

do 31.08.2016 r., od dnia 01.08.2016 r. zatrudniona zastała Pani Klaudia Wasielewska na stanowisku 

referenta ds. budownictwa i dróg (umowa na zastępstwo). 

W ramach zakończonej umowy Nr 1/2016 o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, spełniając 

zapis § 8 umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę na czas określony od dnia 03.08.2016  

do dnia 02.09.2016 r. z Panem Andrzejem Zając w pełnym wymiarze czasu pracy (stanowisko: 

pracownik gospodarczy. 
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Praca dozorowana: nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec  

w okresie od 23.06.2016 r. do 29.08.2016 r. wykonywało 10 osób (prace porządkowe na terenie Gminy 

Waganiec. Łącznie odpracowano 210 godzin. 

Organizacja imprez: w dniu 04.09.2016 r. odbędą się uroczystości z okazji Dożynek Parafialno-

Gminnych oraz Jubileuszu 25-lecia utworzenia Gminy Waganiec. Tegoroczne dożynki przygotowują 

sołectwa Kaźmierzyn i Konstantynowo.                          

Działalność Gospodarcza: wpłynęło 14 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, dokonano 14 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

Sprawozdanie z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: wysłano do zaopiniowania przez 

Wojewodę 5 szt. indywidualnych protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w 

wyniku ujemnych skutków przezimowania w 2016 r. 

W związku pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kuj. powiadomiono 

hodowców trzody chlewnej o szkoleniu poświęconemu Afrykańskiemu pomorowi świń. 

Powiadomiono właścicieli lasów (w sposób zwyczajowo przyjęty) o podjęciu prac obserwacyjno-

pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności, w celu dokonania 

oceny ich stanu zdrowotnego w relacji do zmieniających się warunków środowiska. 

 

Powiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty o organizowanej bezpłatnej zbiórce przez firmę 

AgoOPC przepracowanych olejów, filtrów i baniek oraz przekazano listę osób zainteresowanych 

odbiorem wymienionych odpadów. 

Przekazano do Starostwa Powiatowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

Delegatury we Włocławku pismo mieszkańca Zosina informujące o niewłaściwym składowaniu 

odpadów z tworzyw sztucznych przez RUSOCCY s.c.P. Rusocka, K. Rusocki, J. Rusocki Śliwkowo 23 

przetwarzającej odpady na podstawie wydanej decyzji przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 

Kuj. w wyniku, której nastąpiło nadmierne namnażanie owadów. 

Wystąpiono do posiadacza nieruchomości w miejscowości Włoszyca o wyeliminowanie zagrożenia 

wynikającego z niewłaściwego utrzymania psów (zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi). 

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy z prośbą o podjęcie 

działań mających na celu wykoszenie nieużytkowanych gruntów Skarbu Państwa w miejscowości 

Michalin (koło Państwa Ziomko). Wydano 7 szt. decyzji na usuniecie drzew. 

 

Dokonano oględzin wiatrołomu topoli w miejscowości Waganiec i sporządzono na tą okoliczność 

protokół oraz wykonano zdjęcia. 

Sporządzono wnioski do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. o usunięcie: 1 szt. jesionu 

wyniosłego przy ul. Lipowa 37 (obumarły), 1 szt. jesionu i 1 szt. kasztanowca rosnących w pasie drogi 

gminnej, dz. nr 13/2 (zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku mieszkalnego). 

Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Odolionie z prośbą o złożenie wniosku do Wójta Gminy 

Waganiec o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. obumarłych topoli w miejscowości Plebanka. 

Wydano 6 szt. warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych, 4 szt. warunków 

technicznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, 5 szt. zapewnień dostawy wody, wydano 2 szt. 

zapewnień zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej. 

Udzielono odpowiedzi na wniosek PKP dotyczący przyłączenia budynków mieszkalnych PKP do sieci 

kanalizacyjnej (budynki przy ul. Kolejowa 11 i 13). 

Uzgodniono projekt budowy oświetlenia drogowego na dz. nr 11, obręb Wójtówka (miejsc. Plebanka) 

oraz na dz. 22/1 i 54 w Nowym Zbrachlinie - w zakresie kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

Komisja konkursowa dokonała dwukrotnej wizytacji zgłoszonych dziesięciu uczestników w konkursie 

„Najładniejszą posesja 2016” na terenie gminy Waganiec, ustaliła ilość uzyskanych punktów oraz 

kolejność miejsc. 

Podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Waganiec”, przekazano do WFOŚiGW w Toruniu 

dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie dotacji dla tego przedsięwzięcia oraz 

podpisano umowę na dotację WFOŚiGW.  
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Z pracy referatu zamówień publicznych: w dniu 28 czerwca br. podpisano umowę na „Demontaż, 

transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec”  

z Z.G.K. „GRONEKO” M. Gronowski, M. Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie. Wykonawca 

zaoferował następujące ceny brutto: za demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest za 1 Mg - 540,00 zł, natomiast za transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest za 

1 Mg - 540,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 30 września br. 

W dniu 01 lipca br. podpisano umowę na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Waganiec realizowaną w ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach 

gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015"  

z  Firmą  Handlowo-Usługową „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22 87-704 Bądkowo. 

Wykonawca zaoferował za wykonanie 1 kpl. przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków  

z prawem opcji i bez prawa opcji cenę netto: 9.870,00 zł, w tym za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej cenę netto: 200,00 zł, a za wybudowanie cenę netto: 9.670,00 zł. Termin 

wykonania zamówienia: 14 października br. 

W dniu 18 sierpnia br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

“Przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 14 września br. 

 

Z pracy referatu gospodarki komunalnej: w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 10
00 

odbył się III przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wagańcu, przy ul. Wspólnej 1. 

Zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. nikt nie 

wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu (I przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się dnia 21 

grudnia 2015 r., II przetarg 18 kwietnia 2016 r. zakończone wynikiem negatywnym). 

 

Z pracy referatu gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 413 faktur za wodę i wprowadzone 

ścieki, 281 faktur za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, 9 wezwania do zapłaty za wodę  

i wprowadzone ścieki, 4 wezwania do złożenia korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 3 wnioski o wszczęcie egzekucji (woda i wprowadzone ścieki), 1 wniosek o nadanie 

klauzuli. 

Wydano: 10 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – na kwotę  1.546,34 zł, miesięcznie (na 

okres 6 miesięcy), 12 decyzji przyznających dodatek energetyczny odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej. 

 

 Z działalności referatu podatków, wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku, które zostało rozpatrzone 

negatywnie, 20 zaświadczeń w sprawach podatkowych, udzielono odpowiedzi na 16 pism różnych. 

Wpłynęło 5 podań o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, które zostały rozpatrzone pozytywnie, 

wpłynęło 1 podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej, które zostało rozpatrzone pozytywnie, 71 wniosków 

o zwrot podatku akcyzowego, które są w trakcie rozpatrywania. 

 

Z działalności referatu ds. budownictwa i dróg wydano: 17 zaświadczeń o braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 1 zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 13 decyzji o warunkach zabudowy, 2 wypisy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 2 zawiadomienia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości, 

5 zaświadczeń o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości, 4 decyzji zatwierdzającą podział 

nieruchomości. 

Wszczęto: 13 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 6 postępowań w sprawie 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Drogownictwo: wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej  

w miejscowościach (Wykonawca - firma „Drogi i Mosty” Włocławek, koszt 23 377, 84 zł brutto). 

Wykonano chodnik w ciągu drogi gminnej - ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Owocowej do marketu 

DINO wraz z przejściem dla pieszych - inwestor: Centrum Wynajmu Nieruchomości, Krotoszyn (DINO 

POLSKA S.A.), wydano 2 zgody na ułożenie kabla energetycznego nN dla zasilenia budynków 

mieszkalnych. 

Energetyka: podpisano umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej: oświetlenia drogowego  

w miejscowościach: Sierzchowo, Kolonia Święte, Józefowo, Wólne, Przypust, Michalin. 
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Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: 7 urodzeń, 4 

małżeństwa, 11 zgonów, 11 zameldowań na pobyt stały, 5 zameldowań na pobyt czasowy, 8 

wymeldowań, 10 przemeldowań na terenie gminy, 17 poświadczeń zameldowania, 1 nadanie numeru 

PESEL, 12 udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych, 1 transkrypcja 

zagranicznego aktu stanu cywilnego, 1 uzupełnienie aktu stanu cywilnego, 6 zapewnień dot. zawarcia 

małżeństwa, 5 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 1 oświadczenie o 

powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 91 wydanych odpisy aktów stanu 

cywilnego, 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 9 sporządzonych aktów stanu cywilnego, 24 migracje 

aktów stanu cywilnego, przyjęto 134 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 5 zgłoszeń utraty 

dowodu osobistego, 434 porównania Rejestru Mieszkańców z Rejestrem PESEL. 
 

Odnośnie realizacji wniosków z XIV sesji Rady Gminy Waganiec VII kadencji z dnia 27 czerwca  

2016 r., Wójt Gminy poinformował, że wniosek Pani Sołtys Nowego Zbrachlina Honoraty Szudzik  

w sprawie ponawia wniosek w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowy Zbrachlin i wniosek 

radnego Mieczysława Kołowrockiego, to wnioski wymagają rozpoczęcia całej procedury z tym 

związanej i na pewno się przeciągnie w czasie.  

Wniosek sołtysa Sierzchowa Pana Wysockiego Tomasza w sprawie ponowienia wniosku o uzupełnienie 

oznakowania w miejscowości Sierzchowo z numerami posesji (przy skrzyżowaniach np. od Nr – do Nr), 

- wniosek do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, trwa obecnie zamawianie tablic.   

 

Odnośnie wniosku radnej Jadwigi Michalskiej, o pokrycie emulsją ubytków drogi w miejscowości 

Michalin (załatanie dziur) – wniosek do realizacji po dożynkach gminnych. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Wójtowi Gminy za udzieloną informację i otworzył 

dyskusje. 

Następnie w związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad.   

 

Ad. 7 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Zbrachlinie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie poprosił Wójta Gminy Piotra 

Kosik o wręczenie Zarządzenia Nr 36.2016 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie Pani Violetcie Smulskiej.  

 

Nastąpiło uroczyste wręczenie. 

  

Wójt Gminy P. Kosik – dokonał wręczenia Zarządzenia Nr 36.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia  

4 sierpnia  2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie Pani Violetcie Smulskiej. 

 

            Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i o samorządzie gminnym oraz po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Zbrachlinie, w uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy Przedłużył 

Pani mgr Violetcie Smulskiej powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Zbrachlinie na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 

31 sierpnia 2021 r. 

Uprawnienia i obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także przepisy 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi.  

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.  
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Dyrektor V. Smulska – podziękowała za zaufanie i powierzenie obowiązków dyrektora następnej 

kadencji, która będzie trudna, bo trzeba będzie się zmierzyć z nowymi przepisami, które związane są  

z oświatą, ale prace nad wynikami i działalnością szkoły będą głównym celem. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Pani dyrektor za udział w sesji i zamknął punkt 7 

porządku obrad. 

 

Ad. 8 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Niszczewach. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt dotyczący również przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach poprosił Wójta 

Gminy Piotra Kosik o wręczenie Zarządzenia Nr 37.2016 Wójta Gminy Waganiec w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach 

Pani Mirosławie Grzegórskiej.  

 

Nastąpiło uroczyste wręczenie. 

 

Wójt Gminy P. Kosik – dokonał wręczenia Zarządzenia Nr 37.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia  

4 sierpnia  2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Orła Białego w Niszczewach Pani Mirosławie Grzegórskiej.  

 

             Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i o samorządzie gminnym oraz po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach,  

w uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy, Wójt Gminy Waganiec 

przedłużył Pani mgr Mirosławie Grzegórskiej powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Niszczewach na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2016 r. do 

dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Uprawnienia i obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także przepisy ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi.  

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.  

  

Dyrektor M. Grzegórska – podziękowała za zaufanie i zobowiązała się wypełniać swoje obowiązki tak 

jak do tej pory. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Pani dyrektor za udział w sesji i zamknął ten punkt 

porządku obrad. 

 

Ad. 9 

Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt dotyczący powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie poprosił Wójta Gminy Piotra Kosik o wręczenie Zarządzenia  

Nr 42.2016 Wójta gminy Waganiec w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  

w Brudnowie Panu Arturowi Gajewskiemu, który w wyniku przeprowadzonego postępowania 

konkursowego został wybrany na dyrektora tej szkoły.   

 

Nastąpiło uroczyste wręczenie. 

Wójt Gminy P. Kosik – dokonał wręczenia Zarządzenia Nr 42.2016 Wójta gminy Waganiec z dnia  

16 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie Panu 

Arturowi Gajewskiemu.  

            Na podstawie ustawy o systemie oświaty i o samorządzie gminnym w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie Panu mgr Arturowi 

Gajewskiemu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia  1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
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Uprawnienia i obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także przepisy ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.  

   

Uzasadnienie 
W wyniku ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie, 

komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Waganiec wyłoniła kandydata w drodze 

przeprowadzonego postępowania konkursowego. Przewodniczący komisji zgodnie z § 8 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu 

na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej niezwłocznie powiadomił organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego oraz 

przekazał organowi dokumentację postępowania konkursowego. 

Konkurs został zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy Waganiec Nr 41.2016 z dnia 16 sierpnia  

2016 r. Mając powyższe na uwadze powierzam stanowisko dyrektora Zespół Szkół w Brudnowie Panu 

mgr Arturowi Gajewskiemu od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31.08.2021 r., tj. na pięć lat szkolnych. 

 

Dyrektor Artur Gajewski – podziękował, Panu Wójtowi, poinformował, że już pełnił obowiązki 

dyrektora i ma nadzieję sprostać oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych tą szkołą. Stwierdził, że 

jak Pani dyrektor Smulska wspomniała oświata to jest taka rzecz, która się ciągle zmienia, a przyszły 

rok przyniesie jeszcze więcej zmian. Pracę rozpoczyna od 1 września br., jednak już się spotkał  

z nauczycielami i zapoznał z budynkiem szkoły. Ma plany na przyszłość, co by można było zrobić, 

usprawnić. Nie ukrywa, że będzie potrzebował od Rady i organu prowadzącego współpracy i uważa, że 

będzie ona przebiegała pomyślnie. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Panu dyrektorowi za udział w sesji i zamknął  

punkt 9 porządku obrad, poinformował, że następnym punktem jest przygotowanie szkół do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego, dlatego też poprosił dyrektorów szkół o pozostania na sali.  

 

Ad.10 

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu dotyczącego przygotowania szkół do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego, poprosił o wystąpienie dyrektorów poszczególnych placówek 

oświatowych z terenu gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu Panią Violettę Smulską Dyrektora 

Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie. 

 

Dyrektor V. Smulska – poinformowała, że od przyszłego roku do Zespołu Szkół w Zbrachlinie będzie 

uczęszczać 328 osób (tutaj przedszkolaków jest 80 pozostałe osoby, to uczniowie szkoły podstawowej  

i gimnazjum).  

Szkoła do początku roku jest przygotowana, wiadomo, że oczekiwania dyrektora, nauczycieli  

i rodziców są zawsze duże, myśli, że w przyszłoroczny budżet umożliwi realizację planów, a w tym 

roku w toku realizacji jest wymiana poszycia dachu na sali gimnastycznej oraz załączników, ta 

inwestycja zakończy się do dnia 15 września br. Nie zakłóci to funkcjonowania placówki, dlatego, że 

poszycie dachu jest zakładane od strony, gdzie jest wejście uczniów, więc będzie zablokowana dalsza 

część boiska i tu żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie będzie. Została również 

wymalowana jedna z klas tj. geograficzna, która była w najgorszym stanie. Przed wakacjami rodzice się 

zaangażowali i remontują 2 klasy. Również zostały wymalowane pomieszczenia kuchenne.  

W przyszłorocznym będzie konieczne zaplanowanie całej kuchni, dlatego, że placówka w Zbrachlinie 

gotuje ogólnie ok. 200 obiadów, i nieraz więcej, i mniej. Wcześniej była przygotowana na 150 szt. teraz 

jest wydawane w cateringu dodatkowo 75 obiadów, dlatego uważa, że to jest takie dodatkowe, ale 

ważne zadanie.      
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Sprawą dyskusyjną jest również sprawa z wydłużeniem funkcjonowania przedszkola z racji tego, że 

zarządzenie mówi o tym, że powinno być 11 osób w pełnym wymiarze, więc to dopiero okaże się od  

1 września, gdzie zostanie to określone, jeśli się okaże, że jest mniejsza ilość dzieci, to niestety nie 

będzie mogła sprostać temu zadaniu, gdyż chodzi tu o finanse. 

Podsumowując, stwierdziła, że szkoła jest gotowa do rozpoczęcia zajęć. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Pani dyrektor za udzielone informacje i poprosił  

o zabranie głosu Panią Mirosławę Grzegórską Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Niszczewach. 

 

Dyrektor M. Grzegórska – poinformowała, że szkoła w Niszczewach jest gotowa do rozpoczęcia roku 

szkolnego zarówno jak nauczyciele i obsługa, czekają na dzieci i rodziców. 

Ma nadzieję, że współpraca będzie się układała, jak przez tyle lat bardzo owocnie z organem 

prowadzącym. Liczy jednocześnie, że środki finansowe do końca tego roku, a już na pewno w nowym 

budżecie będą troszeczkę większe, ponieważ w tym roku szkoła ma trochę zadań do remontu. Rozumie, 

że 2 lata temu szkoła była remontowana, dokładnie i ładnie i duże środki zostały wyłożone w placówkę. 

Ale pozostało jeszcze parę rzeczy, które należałoby naprawić, dopracować, więc, to troszeczkę skłania 

w stronę organu prowadzącego, jeśli chodzi o środki finansowe. Jest również w szkole kłopot z obsługą 

przy wydawaniu posiłków, ponieważ jest tylko jeden etat pracowników obsługi. Troszkę to koliduje, 

gdyż jest to po pół etatu dla dwóch pań, jednak ta osoba jest zawsze niezbędna do wydawania posiłków, 

tj. 40 obiadów, a więc troszkę pracy jest. Do tej pory udawało się pozyskać pomoc w wyniku 

organizowanych staży przez Powiatowy Urząd Pracy, jednak obecnie to się staje dość trudne, ponieważ 

PUP wymaga zatrudnienia. 

W tej chwili złożony został również wniosek o staż, jednak nie ma jeszcze odpowiedzi, liczy, że 

wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

W tym roku zostało wykonane ogrodzenie wokół stawika, w którym w związku z opadami przybywa 

wody, dlatego też staje się niebezpieczny. Również wykonano remont, jeśli chodzi o pomieszczenie do 

wydawania posiłków, założono panele. Jest pełna obsada kadry nauczyciel, wszyscy mają odpowiednie 

kwalifikacje, dlatego też jak wcześniej wspomniała szkoła jest gotowa do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, ile łącznie z przedszkolakami jest 

uczniów w szkole podstawowej? 

 

Dyrektor M. Grzegórska – poinformowała, że łącznie z przedszkolakami jest 70 dzieci. Jest tendencja 

rosnąca w porównaniu do zeszłego roku. Jeśli będzie zmiana systemu i będzie szkoła podstawowa 

ośmioklasowa, to wówczas na pewno w szkole przybędzie uczniów. 

 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, od kiedy te zmiany wejdą w szkole 

odnośnie likwidacji gimnazjum? 

 

Dyrektor M. Grzegórska – poinformowała, że od 2017 roku, klasa VI obecna będzie klasą VII, jeśli 

wszystkie planowane zmiany wejdą. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poprosił o podanie ilości uczniów w szkole podstawowej bez 

przedszkolaków? 

 

Dyrektor M. Grzegórska – stwierdziła, że jest to 45 uczniów szkoły podstawowej. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu Pana Artura Gajewskiego Dyrektora 

Zespołu Szkół w Brudnowie. 

 

Dyrektor A. Gajewski – poinformował, że Zespół Szkół w Brudnowie jest również przygotowany do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
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Z tego, co się zorientował, to naukę rozpocznie 134 uczniów, dokładną specyfikację szkoły pozna już  

w trakcie, jest co prawda w tej placówce już od tygodni, ale nie we wszystko się jeszcze wdrożył. 

Jednak może przedstawić informację na temat tego, co zostało w szkole wykonane, jakie remonty. 

W czasie wakacji został wyremontowany kompleksowo korytarz górny Zespołu Szkół, tam zostały 

położone gładzie, pomalowano ściany, sufit, wymieniono cieknący właz, wymieniono stolarkę 

drzwiową na całym korytarzu górnym, można powiedzieć, że ten cały korytarz górny wygląda na XXI 

wiek. A pozostałe sprawy, jakie pozostały, to tylko tzw. kosmetyka. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował Panu dyrektorowi za udzieloną informację  

i poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Zbigniewa Czajkowskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty – poinformował, że komisja w dniu 25 sierpnia 2016 r. odbyła 

wyjazdowe posiedzenie, odbyły się wizytacje w szkołach, począwszy od Zbrachlina. Potwierdza, to jest 

szkoła gotowa do przyjęcia uczniów. 

Potrzeby zawsze szkoły mają różne, ale już w budżecie przyszłorocznym komisja oświaty będzie 

wnioskować o środki finansowe na remonty szczególnie dolnego korytarza szkoły.  

Natomiast, jeśli chodzi o szkołę podstawową w Niszczewach, to również komisja potwierdza, że jest 

gotowa do przyjęcia uczniów. Ale tutaj Pani dyrektor nie przypomniała o tym, co wskazała w trakcie 

wizytacji komisji, że w dachu są dziury i on przecieka, co spowodowało zacieki w salach. 

Pani dyrektor, to komisji wskazała, to jest skutek przeciekającego dachu nie wie czy jest tam jeszcze 

gwarancja obowiązująca, czy też nie, ale trzeba to usunąć, gdyż szkoda środków finansowych na 

malowanie jak ten dach ciągle przecieka.   

Jeden z członków komisji zna się na takich pracach i stwierdził, że prawdopodobnie dachówka nie trafia 

w łatę i zostaje dziura, nie jest załatana pod tymi gwoździami i przecieka. 

 

Dyrektor M. Grzegórska – poinformowała, że nie informowała o tym, gdyż jest już firma, która 

remontuje ten dach. Jeśli chodzi o ten dach, to wykonanie było fatalne i to się mści teraz, zresztą już też 

była korekta prze tą firmę z Włocławka przeprowadzona i wciąż jest ten sam problem i w zasadzie tych 

samych miejscach jest ten zaciek. 

Stwierdziła, że czeka na Prezesa tej firmy, który obiecał spotkanie, jednak przeciąga się to już miesiąc. 

 

Radny Dariusz Butlewski, członek komisji oświaty – poinformował, że zna się na zakładaniu pokryć 

dachowych i jego zdaniem jest blacha odwrotnie położona i nie trafia łata w łatę, tylko fala pod falę  

i dlatego powstają zacieki. Te podkłady są wkręcone obok, a jak firma nie mogła trafić to wykręcała  

i pozostało ok. 5-6 dziur obok siebie, rynny są odwrotnie pozakładane nie przodem na zewnątrz, tylko 

odwrotnie. 

 

Przewodniczący komisji oświaty – poinformował, że był odbiór tego dachu i nie zostało to zauważone, 

jednak warunki atmosferyczne przetestowały ten dach i są efekty. Ogólnie można powiedzieć, że szkoła 

jest gotowa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

Kolejna szkołą był Zespół Szkół w Brudnowie, wówczas komisja rozmawiała z ustępującym Panem 

dyrektorem Tadeuszem Szudzikiem. Prace remontowe jak obecny Pan dyrektor powiedział, to korytarz 

został pięknie wykonany, pochłonęło to znaczną gotówkę, ale jest ładnie i budynek jest gotowy do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego tam wówczas trwały tylko prace kosmetyczne. 

 

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

 

Radny M. Kołowrocki, członek komisji oświaty – poinformował, że jeśli chodzi tu o ten nieszczęsny 

dach w szkole w Niszczewach, to proponuje, jeśli jest on jeszcze na gwarancji powołać jakąś komisję   

i wziąć się za tą naprawę. Ktoś przykręcając tą blachę nie trafiając w odpowiednie miejsce narobił  

w blasze dziur, było wszystko dobrze dopóki nie padał porządny deszcz. Jak zaczęło padać, to powstały 

zacieki. Jeśli jest blacha położona odwrotni, jeśli jak tu kolega radny wspomniał rury nie tak jak trzeba, 

to wykonawca powinien przyjechać i naprawić. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do dyrektorów szkół, w związku z tym, 

że rodzice mieli możliwość wyboru wcześniej posłać swoje dzieci do szkoły, to chciałby wiedzieć jak  

w poszczególnych szkołach ta sytuacja się przedstawia? 

 

Dyrektor V. Smuklska – poinformowała, że w klasie I będzie troje dzieci młodszych, pozostałe dzieci 

są siedmiolatkami. 

Natomiast w grupie 6 - latków będzie 24 dzieci w grupie 5-latków 23 dzieci, w grupie 4 – latków 15 

dzieci. Pozostałe wyraziły chęć pozostania w przedszkolu.   

 

Dyrektor M. Grzegórska – poinformowała, że tak jak w szkole sąsiedniej 50% rodziców posłało dzieci 

do klasy I sześciolatków, a pozostali 50% pozostawiło. 

 

Dyrektor A. Gajewski – poinformował, że niestety tego jeszcze nie wie ile dzieci pójdzie do klasy I  

a ile zostanie. Przeprasza, jednak to nastąpi z początkiem rozpoczęcia roku szkolnego, wówczas 

nauczyciel przedszkola przekaże te informacje. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że jeśli chodzi o dach w Niszczewach, to Wójt 

pomoże wyegzekwować, jeżeli jest jeszcze gwarancja – naprawę pogwarancyjną poprzez poprawienie 

tych usterek. 

Następnie zamknął dyskusje w tym punkcie i w związku z tym, iż w dniu jutrzejszym jest rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego, to nie będzie zatrzymywał dyrektorów, podziękował za przybycie i udział  

w obradach. 

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że przechodzi do porządku obrad i do punktów,  

o które została rozszerzona sesja, tzn. uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej przez gminę 

Waganiec Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Otworzył następny punkt porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu,  

Projekty tych uchwał radni otrzymali w dniu wczorajszym na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy, 

przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.  

Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, na realizację zadania pn. „Remont 

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

(chodzi tu o drogę w m. Kaźmierzyn) zabezpieczono w tegorocznym budżecie gminy kwotę  

150.638,00 zł. Kwota oferowana przez Gminę Waganiec spełnia zasady przyjęte przez Zarząd Powiatu 

Aleksandrowskiego w Stanowisku z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości 

dofinansowania prowadzonych zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez 

Powiat Aleksandrowski i lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Partycypacja Gminy stanowiła 31 

% planowanych wydatków.  

 Stosownie do zapisów § 2 ust. 1 umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu zawartej w dniu 18 kwietnia 2016 r. faktyczna wartość 

dofinansowania powinna zostać określona po rozstrzygnięciu przetargowym.  Wartość zrealizowanych 

prac zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 24.08.2016 roku wynosi 211.363,20 zł, przy 

wartości kosztorysowej 485.926,32 zł. Dofinansowanie oferowane przez Gminę Waganiec ulega, zatem 

zmniejszeniu ze 150.638,00 zł do kwoty 65.523,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu w wersji zaproponowanej. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/118/2016 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

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

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, przedstawił projekt 

przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Poinformował, że w związku z wnioskami radnych, sołtysów i mieszkańców, a także w nawiązaniu do 

deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Waganiec, a Powiatem Aleksandrowskim w zakresie 

priorytetów dotyczących wspólnego realizowania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy Waganiec, zachodzi pilna potrzeba realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 2613 C Przypust – Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu  

o numerze J.N.I. 01020796” (przy ul. Dworcowej). W celu realizacji przedmiotowego zadania 

konieczne jest przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej. Kwota 50.000,00 zł oferowana przez 

Gminę Waganiec służyć ma sfinansowaniu przygotowania stosownej dokumentacji technicznej dla w/ w 

drogi powiatowej, a w przypadku niewykorzystania całej przekazanej kwoty pomocy finansowej na 

powyżej wskazany cel pozostałą część Gmina Waganiec przekaże na poczet wkładu własnego 

związanego z realizacją przedmiotowego zadania w 2017 roku. 

 Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie w zasadniczy sposób na poprawę bezpieczeństwa 

ludności korzystającej z drogi powiatowej, która służy bardzo często, jako skrót do przemieszczania się 

lub też objazd w wykonywaniu transportu i której to wykorzystywanie w znaczącym stopniu odciąża 

drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Waganiec. Ponadto realizacja tego zadania doprowadzi 

do przebudowy szlaku komunikacyjnego (drogi powiatowej) prowadzącego do dworca kolejowego  

w Wagańcu, a tym samym wykorzystywanego przez znaczną liczbę mieszkańców Gminy Waganiec, jak 

również osoby spoza terenu Gminy Waganiec.   

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję.  

 

Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, termin wykonania tych dwóch inwestycji 

drogowych wspólnych z powiatem, na kiedy jest termin wykonania? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że jak rozumie w pierwszym zadaniu chodzi o drogę  

w Kaźmierzynie. 

 

Radny Z. Czajkowski – stwierdził, że tu chodzi o tą, co przed chwilą została podjęta ta wspólna 

inwestycja. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że przed chwilą została podjęta uchwała dotycząca 

dofinansowania drogi powiatowej w Kaźmierzynie. Została skorygowana – Rada Gminy podjęła 

uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na wyższym poziomie po przetargowo okazało się, że 

są oszczędności, dlatego należało dostosować ten poziom. Kwestia drogi w Kaźmierzynie została 

załatwiona 24 sierpnia br. i dokonano odbioru końcowego w tej chwili następuje rozliczenie tego 

zadania. 

Jeśli chodzi o kwestie związaną z drogą Przypust – Waganiec, czyli tzw. ul. Dworcową, udało się 

doprowadzić do sytuacji gdzie powiat jest również zainteresowany realizacją tego zadania, tej 

inwestycji ta pomoc finansowa na poziomie 50 tys. zł służyć ma przygotowaniu dokumentacji 

technicznej związanej z przebudową. Należało przyśpieszyć prace w tym zakresie, dlatego, że w ramach 

tej drogi przewidziana jest przebudowa przepustu.  
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Ten przepust, dlatego jest zinwentaryzowany posiada ten numer, który również jest w nazwie zadania 

pozwoli ubiegać się o to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. 

Dofinansowanie jest na poziomie 50% tylko, że wniosek o to dofinansowanie trzeba składać do lutego. 

Dlatego tą dokumentację należy przygotować wcześniej odpowiednio, aby był jeszcze czas na złożenie 

tego wniosku. I w przyszłym roku zakłada się, że w 2017 roku będzie realizacja – finalizacja tego 

zadania. Założenie jest również takie, że jeśli pozostanie jakaś kwota z 50 tys. zaplanowanych, że gmina 

Waganiec przekaże ja w ramach udziału własnego 31% tych zasad, które zostały wcześniej ustalone, już 

na realizację tego zadania w 2017 roku. 

Także termin do końca 2017 r. natomiast dokumentacja w tym roku musi zostać wykonana ze względu 

na środki, które są zapisane w budżecie na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował za udzielone wyjaśnienia, w związku z brakiem 

pytań zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/119/2016 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

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

Ad.13 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu i przedstawił projekt uchwały 

– stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 

Poinformował, również, że tak jak w poprzedniej uchwale na wniosek radnych, sołtysów  

i mieszkańców, a także w nawiązaniu do deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Waganiec,  

a Powiatem Aleksandrowskim w zakresie priorytetów dotyczących wspólnego realizowania zadań  

z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Waganiec, zachodzi pilna potrzeba realizacji 

ścinania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec. W celu 

przeprowadzenia przedmiotowego ścinania poboczy Gmina Waganiec oferuje kwotę 5.000,00 zł, która 

służyć ma wsparciu realizacji w 2016 roku wskazanych prac w powyższym zakresie. 

 Realizacja przedmiotowych prac wpłynie w zasadniczy sposób na poprawę bezpieczeństwa 

ludności korzystającej z dróg powiatowych, które służą bardzo często, jako skróty do przemieszczania 

się lub też objazdy w wykonywaniu transportu i których to wykorzystywanie w znaczącym stopniu 

odciąża drogi gminne zlokalizowane na terenie Gminy Waganiec. Ponadto realizacja tych prac 

doprowadzi do odwodnienia/ udrożnienia/ spływu wód opadowych z nawierzchni dróg powiatowych, co 

przyczyni się do wstrzymania postępującej ich degradacji, będącej następstwem zatrzymywania wody 

na jezdniach, szczególnie w okresach zimowych. Wykonanie przedmiotowych prac w znaczącym 

stopniu poprawi warunki korzystania z tychże dróg powiatowych przez znaczną liczbę mieszkańców 

Gminy Waganiec, jak również osoby spoza terenu Gminy Waganiec.   

 

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

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, czy w tym punkcie mogą zabrać 

głos sołtysi? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że nie w tym punkcie, jednak udziela głosu 

wyjątkowo. 

 

 Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – poinformował, że zna ustawę o samorządzie terytorialnym 

i wie, kiedy sołtysi mogą zabierać głos. 

 



str. 19 

 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że zaprasza Pana sołtysa na obrady do Włocławka 

czy też Torunia, czy ktoś tam udzieliłby sołtysowi głosu – głos zabierają tylko radni. Sołtysi mają ten 

głos udzielony w wolnych wnioskach. 

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – poinformował, że mu się kraje serce, że gmina ma 

pomagać powiatowi. To powiat gminie powinien pomagać. Tu na tej sali radni podnoszą ręce  

i pomagają finansowo powiatowi. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przypomniał sołtysowi, że z tych dróg, poboczy i chodników 

korzystają mieszkańcy gminy i znajdują się one na terenie gminy, w innym przypadku nie podjęta  

by została żadna decyzja o wsparciu finansowym powiatu aleksandrowskiego. Natomiast myśli, że to 

jest jeden powód, dla którego powiat takie zasady przyjął, że 31% do każdego zadania, jeśli gmina chce, 

aby powiat chciał realizować zadanie, zdecydowano się przystąpić do tych zadań i je realizować. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że jak rozumie, to Panu sołtysowi chodziło o kwestię 

związaną z procedowaną uchwałą obecnie, czyli dofinansowanie do ścinania poboczy? 

Przy okazji załatwiania kwestii związanej z realizacją zadania dotyczącego ul. Dworcowej, dlatego, że 

wcześniej uczestniczył w odbiorze dróg, które wspólnie były realizowane, już miał okazję zobaczyć 

nowy sprzęt tj. ścinarkę poboczy, którą to zakupił Zarząd Dróg Powiatowych, uznano, że warto byłoby 

rzeczywiście doprowadzić do sytuacji ścinania tych poboczy przy drogach powiatowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec. Ta Kwota 5 tys. zł jest naprawdę kwotą symboliczną. 

Uważa, że jest to dobry ruch, pomimo, że jest to dofinansowanie, czy udzielenie pomocy finansowej dla 

powiatu. Ale cały czas jest mowa o drogach, które są na terenie gminy Waganiec. I dlatego tu nie można 

rozgraniczać, tylko, dlatego, że kto inny jest zarządcą drogi. W większości jednak korzystają z tych dróg 

mieszkańcy gminy Waganiec. Ta kwota 5 tys. zł jak wcześniej wspomniał, jest to kwota symboliczna,  

z tego względu, że na terenie gminy Waganiec zlokalizowanych jest 36 km dróg powiatowych, pobocza 

są dwa, więc trzeba tą ilość pomnożyć razy dwa, tj. ponad 70 km poboczy przy drogach powiatowych. 

Ostatni kosztorys ofertowy dotyczy ścinania poboczy, to naprawdę w tym wariancie optymistycznym, 

który spowodował to, że tak znacznie było można ograniczyć udzielenie tej pomocy finansowej na 

drogę powiatową w Kaźmierzynie. Przewidywany koszt związany ze ścinaniem poboczy na poziomie  

1 zł netto, czyli 1,23 zł brutto, za 1 mb. I teraz przemnożyć to ponad 70 km przez tą kwotę to będzie 

kwota ok. 90 tys. zł., i to jest w tym wariancie bardzo optymistycznym, który jest bardzo nierealny, bo 

kosztorys zgodnie z taryfikatorem jeśli chodzi o ścinanie poboczy, jest na poziomie prawie 8 zł netto, 

czyli ok. 9,5 zł brutto za 1m ścinania poboczy. Dlatego to jest bardzo dobre rozwiązanie przy założeniu, 

że wydatkować należałoby ok. 90 tys. zł. 

Zaproponowano takie rozwiązanie na ścinanie poboczy, gdyż czekając na powiat to nastąpiłoby bardzo 

późno, czekałoby się latami, gdyż powiat tych dróg ma też dużo. 

Natomiast przy takim rozwiązaniu te prace będą przyspieszone gmina jest na drugim miejscu, pierwsze 

ścinanie poboczy odbędzie się w gminie Koneck, tam jest ok. 50 km dróg powiatowych.  

Razem z Wójtem ma nadzieję, że te prace wszystkie zostaną skończone przed zimą, ale jeśli nie, to 

będzie się szukać innych rozwiązań, aby te prace przeprowadzić w okresie odpowiednim i nie będzie  

z tym żadnych problemów. 

Stwierdził, że współfinansowanie realizacji tych zadań i tych prac na takim poziomie symbolicznym 

wydaje się, że można uznać za wydatek właściwy i uzasadniony, myśli, że gdyby w powiecie wówczas, 

gdy jeszcze tam funkcjonował i też proponował takie rozwiązanie, tego współfinansowania było więcej 

z samorządami lokalnymi, to w dniu dzisiejszym byłoby dużo mniej problemów z drogami. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – stwierdził, że chce powiedzieć wszystko ładnie – pięknie, bo 

powiat cały czas coś od gminy chce i gmina te pieniądze powiatowi dokłada, a jak na obrady jest 

zaproszony Starosta Powiatu, czy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – to zawsze jest totalna 

odmowa, albo im nie pasuje, albo są inne wytłumaczenia. To są osoby niekompetentne. Na pewno radni 

mają dużo pytań do Starosty, a on jak tylko objął urząd, to nie był w gminie Waganiec, a jest proszony. 
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Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że pewnie jest tak, że Starosta ma tych obowiązków 

bardzo dużo. Razem z Wójtem spotyka się bardzo regularnie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego  

i dosyć często, i to nie jest tak, że inne samorządy już załatwiły w tym roku zadania na przyszły rok.  

To tylko gmina Waganiec podejmuje uchwały w tym zakresie i ma, co do tego pewność, że będzie te 

zadania realizowała. 

Jeśli chodzi o obecność na sesji myśli, że będzie to w stanie do zorganizowania, jednak będzie to 

wymagało trochę dłuższego okresu czasu. 

Jednak nie chce się odnieść do tego czy w tej kadencji takowe zaproszenie zostało do Starosty  

i Dyrektora Zarządu Dróg wystosowane, bo z tego, co wiadomo, to nie było. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – poinformował, że w tamtej kadencji był też radnym i obecnego 

Zastępcy Wójta tu nie było i jak Starosta był zaproszony, to za każdym razem był i się jeszcze nie 

zdarzyło, aby poprzedni Starosta odmówił przyjazdu. A obecny Starosta i Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych niestety nie może odwiedzić tej gminy. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że zapraszany był Dyrektor ZDP i z tego, co 

pamięta, to przybył jego zastępca na spotkanie, jednak czy Pan Starosta był zapraszany, to musi 

sprawdzić. Oczywiście nie ma przeszkód, aby zaprosić Pana Starostę i Pana Dyrektora ZDP, jeżeli jest 

taka wola radnych. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że może wyjdzie poza zakres swoich kompetencji  

i myśli, że jest w stanie zadeklarować, że uzgodniony zostanie takowy termin spotkania zarówno ze 

Starostą, jak i z Panem Dyrektorem, tak jak wspomniał wcześniej Pan Przewodniczący.  

    

Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – poinformował, że droga powiatowa na 

skrzyżowaniu w Wagańcu, od Nieszawy przy figurce jest odcinek nie obcięty, a w niedzielę na 

uroczystościach gminnych będzie dużo przyjezdnych gości, a zarośla są po pas, jest to odcinek 800 m to 

zgłaszała już do pracownika. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że przyjmie ten wniosek i postara się, aby ta sprawa 

do czasu dożynek została załatwiona. 

 

Radny Jarosław Budny – stwierdził, że jeśli jest temat przy drogach, to ta droga od Nieszawy w stronę 

Zbrachlina, tu były wożone potężne ilości kruszywa na budowę autostrady ze żwirowni, później były 

wożone też takie same ilości kruszywa ze żwirowni na wiatraki, tam tylko trochę te pobocza naprawili, 

ale naprawdę droga została bardzo zniszczona. Powstały bardzo duże garby, a powiat wstawił 

ograniczenie do 10 ton, dlatego że zostały naruszone wszystkie przepusty pod drogą i teraz jest tam 

bardzo duże zagrożenie - były uzgodnienia z powiatem na to wyraził zgodę i nie naprawił tej drogi 

powiatowej. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – odniósł się do tej kwestii, że powiat miał uzgodnioną naprawę.  

Tej drogi związanej z inwestycją wiatrakową, ale w odniesieniu do wiatraków, które jeszcze nie 

powstały, więc jeśli zostanie zrealizowany ten proces związany z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę  

i rzeczywiście te wiatraki powstaną, to zakłada, że nastąpi to i będzie droga wyremontowana. 

 

Radny Jarosław Budny – powstały tam duże garby i należałoby, chociaż docelowo ściąć te garby, 

sfrezować je, gdyż stwarzają one bardzo duże niebezpieczeństwo. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że aby móc sfrezować pewną część nawierzchni,  

to doprowadziłoby to do sytuacji przebudowy, ale niestety jeszcze ten proces musi być odłożony. 

Stwierdził, że razem z Wójtem o tych kwestiach pamiętają i zresztą, to, co jest proponowane  

to współfinansowanie, współrealizacja na drogach powiatowych, to wynika między innymi z wniosków 

radnych, sołtysów, mieszkańców, i to jest konsekwencja właśnie tego. 
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Brak chętnych do zebrania głosu. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu w wersji zaproponowanej. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/120/2016 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

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

 

Ad.14 

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

 

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

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

dzisiejszym został wyłożony do wglądu II projekt tej uchwały. 

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

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

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

i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

 

W pierwszej kolejności przedstawiła dochody. 

 Zwiększono planowane dochody budżetowe o 3.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników 

majątkowych pozyskanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.  

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu usług transportowych wykonywanych sprzętem 

stanowiącym mienie gminy zwiększono o 500,00 zł.  

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 3.000,00 zł pochodzące z darowizn otrzymanych 

na poczet dożynek gminnych.  

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. zwiększono 

plan dotacji celowych o 355,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 

na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 r.  

 

 Urealniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększając 

wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o 500,00 zł, 

odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań o 1.000,00 zł, podatku od środków transportowych 

o 8.000,00 zł; zmniejszono natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych o 30.000,00 zł.  

 Na podstawie decyzji Ministra Finansów została przyznana kwota 2.000,00 zł ze środków 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

 Urealniono kwoty dotacji celowych otrzymanych jako zwrot wydatków wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego w 2015 r., zmniejszając zaplanowane w budżecie kwoty o 998,76 zł.  

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszono              

o 18.000,00 zł.  

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. zwiększono 

plan dotacji celowych o 2.688,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
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Urealniono wprowadzoną do budżetu gminy na podstawie promesy udzielonej przez 

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę dotacji na 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Waganiec”. Na podstawie umowy zawartej dnia 27 lipca 2016 r. planowaną 

kwotę 64.124,00 zł zmniejszono do 34.626,96 zł.  

Zwiększono o 2.500,00 zł kwoty planowane do pozyskania od mieszkańców zainteresowanych 

budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o 1.250,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego 

regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wydatki.  

Na opłacenie kosztów badania wody wypływającej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym 

Zbrachlinie przeznaczono dodatkową kwotę 2.200,00 zł, a na energię elektryczną zużywaną przez 

urządzenia pracujące na Stacji dołożono 5.000,00 zł.  

Zmniejszono o 85.115,00 zł środki przewidziane jako pomoc finansowa dla Powiatu 

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

powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Wartość wykonanych prac znacznie 

odbiega od wartości kosztorysowej, stąd konieczna korekta wysokości środków które będą przekazane 

na rachunek bankowy Powiatu.  

 Zaplanowano do realizacji dwa kolejne zadania w ramach współpracy z Powiatem 

Aleksandrowskim. Pierwsze to przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP na 

długości 975 m wraz z przebudową przepustu. Zaoferowano dofinansowanie ze strony gminy w kwocie 

50.000,00 zł. Drugie zadanie dotyczy ścinania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na 

terenie naszej gminy, zaoferowano 5.000,00 zł.  

Zmniejszono o 320,00 zł kwoty na dokonanie opłat w ramach utrzymania dróg gminnych.  

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania 

inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 

25.000,00 zł.  

Zmniejszono natomiast o 3.700,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów utrzymania 

obiektów komunalnych w Niszczewach, Brudnowie, Zbrachlinie, Arianach i Wagańcu.  

 

 Środki w kwocie 20.000,00 zł przewidziane na adaptację pomieszczeń w budynku przy  

ul. Dworcowej 9 na Klub Pracy, w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie przemieszczono 

do planu finansowego Urzędu Gminy, co pozwoli na opłacenie końcowych prac związanych z adaptacją 

pomieszczeń (18.600,00 zł) oraz 1.400,00 zł na pokrycie kosztów remontu pomp pracujących  

w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.  

 

 Zwiększono o 13.000,00 zł środki niezbędne na pokrycie kosztów regulacji mienia 

komunalnego.  

 Zwiększono o 1.437,00 zł środki na opłacenie kosztów opracowania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.   

 W ramach środków będących do dyspozycji Urzędu Gminy dokonano zmiany ich przeznaczenia 

na łączną kwotę 12.986,00 zł, natomiast w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów 

funkcjonowania gminnej orkiestry kwotę 1.000,00 zł.  

 Kwotę 3.000,00 zł otrzymaną w ramach darowizn przeznaczono na organizację zaplanowanych 

na 4 września 2016 r. dożynek gminnych. Na pokrycie kosztów planowanej imprezy wyasygnowano 

dodatkowe 7.000,00 zł.  

 Na pokrycie kosztów zatrudnienia na dodatkowy okres osób dotychczas pracujących w ramach 

prac publicznych przeznaczono kwotę 2.780,00 zł.  

Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w kwocie 355,00 zł przeznaczono na zakup materiałów 

w ramach realizacji zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania 

danych i dowodów osobistych.  

Zrealizowano wnioski Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbrachlina z dnia  

20 czerwca 2016 r. i 18 sierpnia 2016 r. przeznaczając dodatkową kwotę 5.000,00 zł na zakup 

materiałów do remontu pomieszczeń oraz na zakup paliwa do pojazdów.  
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W dniu 26 sierpnia 2016 r. wpłynął wniosek Prezesa Jednostki OSP z Plebanki z prośbą  

o przeznaczenie 3.000,00 zł na opłacenie usługi położenia posadzki i tynków w remizie.  

 

Zmniejszono o 2.080,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Gminnego 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Rozwiązano część rezerwy celowej zaplanowanej na pokrycie wydatków związanych  

z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp.   

Z dotychczasowej kwoty 90.500,00 zł pozostawiono 25.000,00 zł. Kwotę 65.500,00 zł przeznaczono na 

realizację innych zadań budżetowych. 

 Kwotę 2.000,00 złotych pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie w celu 

podnoszenia, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 

(wniosek 51/04/16 z 26 kwietnia 2016 r.).  

 Realizując wnioski Dyrektorów szkół oraz Kierownika ZOS dokonano zmiany przeznaczenia 

dotychczas zaplanowanych środków (ZSz Zbrachlin na kwotę 17.550,00 zł, ZSz Brudnowo 10.550,00 

zł, SP Niszczewy 1.035,00 zł oraz Zespół Obsługi Szkół na kwotę 9.200,00 zł).  

 Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 sierpnia  

2016 r.(KS.321.17.2016) dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz GOPS-u na łączną 

kwotę 16.650,00 zł.  

 Kwotę 2.688,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składki 

zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.  

Zmniejszono o 29.497,04 zł kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. 

Zabezpieczoną w budżecie kwotę 2.367,00 zł na opłacenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie 

wymaganego w 2014 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w związku z jej zawieszeniem przeznaczono 

na realizację innych zadań budżetowych.  

O kwotę 6.400,00 zł zmniejszono planowane środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy.  

  Zrezygnowano z budowy hali magazynowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków  

w Wójtówce, wycofując kwotę 5.000,00 zł. Ponadto kwotę 10.000,00 zł przemieszczono z poz. zakup 

usług remontowych do poz. zakup materiałów w ramach planowanego remontu budynku oczyszczalni 

ścieków. Zwiększono natomiast o 14.526,24 zł kwoty na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej 

przy drogach gminnych.  

 

Zmniejszono o 1.000,00 zł środki na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych. 

 

 Zmniejszono o 3.800,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie usług na kompleksie boisk „Orlik 

2012” oraz w budynku socjalnym w Zbrachlinie. Zwiększono natomiast o 9.590,00 zł środki na 

opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na Orliku.   

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zmieniono plan wydatków 

ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej na kwotę 22,00 zł.  

 

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

i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – z uwagi na nieobecność Pani Patrycji Smykowskiej 

przewodniczącej Komisji Budżetu Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

poprosił o zabranie głosu zastępcę przewodniczącą komisji Panią Jadwigę Michalską 

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

Gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych. 
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Zastępca przewodnicząca Komisji Budżetu - poinformowała, że komisja budżetowa na posiedzeniu 

analizowała proponowane zmiany, Pani Skarbnik udzielała wyjaśnień. Komisja Budżetu nie ma 

żadnych uwag do proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków 

budżetowych i opiniuje je pozytywnie. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – opuścił obrady.  

 

Dyskusji brak. 

 

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

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

II projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. 
 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/121/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

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

wniosek Radnych zarządził 15 minutową przerwę, godz. 12.10. 

 

Ad.15 

Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2016 roku 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady godz. 12.35 i przeszedł do 

następnego punktu tj. realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2016 roku, poinformował, że 

radni na stałych komisjach Rady Gminy analizowali wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r.  

 

Następnie przedstawił Uchwałę Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku – 

stanowi ona zał. Nr 10 do protokołu. 

Skład Orzekający Nr 1 RIO w osobach: Przewodnicząca Halina Strzelecka, członkowie Jan Seklucki   

i Elżbieta Osińska postanowili zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2016 r. 

 

Po przerwie na obrady nie powrócił radny Jarosław Budny 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji do przedmiotowego tematu. 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął punkt 15 przyjętego porządku obrad. 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Waganiec. 

 

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

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec, 

przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 11 do protokołu. 

Otworzył dyskusję  

 

Dyskusji brak.  

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję poddał pod głosowanie przedmiotową 

uchwałą. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/122/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 12 do 

protokołu. 

 

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

Ad.17 

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

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Waganiec. 

 

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

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

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec, przedstawił projekt 

uchwały i otworzył dyskusję –projekt uchwały stanowi on załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Dyskusji brak.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję poddał pod głosowanie przedmiotową 

uchwałą. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/123/2016 w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 14 do 

protokołu. 

 

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

Ad.18 

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

33 miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 33 miesięcy i odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy, przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on 

załącznik Nr 15 do protokołu. 

Otworzył dyskusję  

 

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

głosowanie przedstawioną uchwałę. 

Poinformował, że radny Jerzy Urbański nie będzie brał udziału w głosowaniu, zostanie z niego 

wyłączony w związku z interesem prawnym radnego. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 11 radnych – przy 10 głosach „za” (10 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było – radny Jerzy Urbański nie brał udziału w głosowaniu) podjęła 

uchwałę Nr XVI/124/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 33 miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy – stanowi ona załącznik 

Nr 16 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła uchwałę. 

Na obrady powrócił radny Jarosław Budny. 

 

Ad.19 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości 

Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny 

Waganiec, przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 17 do protokołu. 

Otworzył dyskusję  

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że pamięta jak pierwotnie ta droga wyglądała. 

Wyjeżdżając z tej drogi po prawnej stronie, przejazd przez drogę asfaltową w stronę Starego Zbrachlina. 

Później jak nastąpiła samowolka budowlana – samowolnie został przebieg drogi zmieniony 15 lat temu, 

to jest wygoda tylko dla tego rolnika przy, którego gruncie ta droga przebiega. Dla mieszkańców to jest 

pewnego rodzaju utrudnienie. Pomimo, że to było nielegalnie, to gmina zainwestowała i utwardziła tą 

drogę, jednak to dziś jest bez sensu, aby tą drogę przenosić, w poprzednie właściwe miejsce zgodne  

z planami. 

Stwierdził, że zostało to zmienione 15 lat temu przez obecnego wówczas Wójta – Piotra Marciniak. 

Mieszkańcy korzystają z tej drogi kiedyś mieli prosty wyjazd, a obecnie musza się cofać robiąc objazd 

do Starego Zbrachlina.  

 

Wójt Piotr Kosik – poinformował, że do tej pory by nie było to wiadome, gdyby nie farma wiatrowa, 

która zaplanowała tam przebieg kabla. Wiadomo projektant, który projektuje przebieg linii inwestorowi, 

który będzie budował farmę wiatrową, nanosił to zgodnie z mapą, gdyż nie zna terenu, i tam było, że 

przeprowadził ten kabel wzdłuż drogi, która była na mapie, potem okazało się przy uzgodnieniach, że 

takiej drogi już nie ma.  

  

Radni nie podjęli dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję poddał pod głosowanie przedmiotową 

uchwałą. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 11 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymującymi” 

podjęła uchwałę Nr XVI/125/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych  

w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec - stanowi ona załącznik Nr 18 do protokołu. 

 

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

Ad.20 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec 

na lata 2016 – 2020”. 

 

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

w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec na lata 2016 – 2020”, 

poinformował, że w materiach radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem. 

Zaproponował zamianę zapisu w projekcie uchwały w związku z błędem pisarskim tj. zmiana numeru 

drogi z „160535 C” na zapis „160533 C”, są to cztery wersety, gdzie ten numer należy zmienić. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 

19 do protokołu. 
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Otworzył dyskusję. 

  

Zwrócił się z zapytaniem do Wójta, przypominając pytanie radnego Misiaka, które zadał na spotkaniu  

w dniu wczorajszym na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy tj. „Czy te drogi, które są wpisane  

w projekt tej uchwały, będzie to ich ostateczny kształt, czy też w trakcie, gdy zmienią się okoliczności 

zewnętrzne i zaistnieją inne uwarunkowania, to projekt tej uchwały i drogi przewidziane do 

geodezyjnego wyodrębnienia – uporządkowania będą zmienione, czy ich przybędzie, czy niektóre 

zostaną skreślone? 

 

Wójt Piotr Kosik – poinformował, że uchwała została wywołana z konieczności opracowania tego 

planu, który została nałożony na jednostki samorządowe. A w przypadku naszej gminy nie został on 

zrealizowany wcześniej. To Najwyższa Izba kontroli na to zwróciła uwagę podczas przeprowadzonej 

kontroli w zeszłym roku. Niezwłocznie po zaleceniach Pana inspektora NIK przystąpiono do prac 

związanych z opracowaniem dokumentacji związanej z eliminowaniem tego uchybienia. Wszystkie 

dokumenty zostały opracowane, zostały też wzięte pod uwagę opinie pracowników i Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, który wskazywał, które drogi w pierwszej kolejności muszą być naprawione. To 

jest pierwszy etap związany z przedsięwzięciem, jakie gmina rozpoczęła – poprzez przygotowanie się 

do gruntownego remontu, modernizacji ponad 20 km lokalnych dróg gminnych. Oczywiście nie ma tu 

mowy o drogach, które są realizowane w ramach porozumienia z powiatem, ponieważ te drogi będą 

realizowane dodatkowo. 

Zdecydował się na ten krok z tego powodu, gdyż sytuacja na drogach gminnych wymaga tego, aby jak 

najszybciej zareagować, a po drugie NIK zaleciła przeprowadzenie takiego planu, takiego remontu stąd 

takie działania. 

Czy będzie się trzymał takiego planu nie jest w stanie na chwilę obecną powiedzieć, gdyż ostateczny 

kształt remontowanych dróg będzie zatwierdzony przez Radę Gminy – przedstawi swoje propozycje. 

Ponieważ wstępny projekt został przeprowadzony, pierwsze prace związane z rozgraniczeniem 

głównych dróg takich kluczowych na terenie gminy, te prace zostały już ukończone, obecnie 

opracowywana jest mapka, która będzie się różniła od tej, co radni otrzymali. 

Ta mapa zostanie dostarczona radnym i będzie tam już ujęte, do jakich dróg będzie się przystępować,  

w pierwszej kolejności one się pokryją z programem, który będzie uchwalony w dniu dzisiejszym.  

Na pewno sytuacja będzie się klarowała w 2017 r. kiedy Rada Gminy podejmie odpowiednie uchwały 

dotyczące zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych na remont tych dróg. 

Myśli, że kolejne lata uporządkują plany rozwoju sieci dróg gminnych na kolejne lata i w końcu odbędą 

się remonty tych dróg. 

Stwierdził, że jest pewien jak radni otrzymają tą mapę, to będą pytania, kto z Wójtem ustalał przebieg 

tych dróg? 

Poinformował, że nikt, nie ustalał, wziął to na swoją odpowiedzialność ze względu, że tych dróg jest tak 

wiele i interesy poszczególnych grup, sołectw są tak odrębne, że nie mógł sobie pozwolić na to, że np. 

przyjąć zasadę, iż dla każdego radnego po równym odcinku dróg. Ponieważ są takie odcinki, które 

wymagają niezwłocznego remontu, albo są takie sołectwa, okręgi wyborcze przez tereny, których 

przechodzi trasa autokaru szkolnego i wówczas jak się wytłumaczyć? 

Wówczas nie wiedziałby, co powiedzieć, i dlatego sam podjął takie decyzje i są to drogi, które 

przebiegają przez wszystkie okręgi wyborcze i nie ma drogi, która by ominęła sołtysa lub radnego, tylko 

to nie jest proporcjonalnie. Wprost proporcjonalnie byłoby wtedy, gdyby gmina wyglądała tak, aby 

wszystkie drogi były pionowo lub poziomo, czyli każdy by miał tyle samo dróg o takiej samej długości, 

wtedy można wybrać jakiś środek. Ale w przypadku, kiedy w jednym sołectwie jest lepsza droga,  

a w drugim jest gorsza, w innym trwają już prace związane z modernizacją np. dróg powiatowych, lub 

też jest przygotowana do realizacji inwestycji związanej z budową wiatraków i tam należy się 

powstrzymać, gdyż tu nie byłoby sensu wydawania środków finansowych właśnie na taką drogę, gdzie 

nie wiadomo, kiedy wejdzie tam inwestor i całej tej drogi nie zniszczy i nie przebuduje wg. własnych 

potrzeb. 

Jak wcześniej wspomniał zostanie ta mapa przedstawiona i wtedy jest gotowy na dyskusję, wstępne 

symulacje kosztów związanych z robotami zostały przeprowadzone średnio licząc, jeżeli chodzi  

o wykonanie tej inwestycji projekt zakłada wykonanie ok. 22 km dróg różnymi metodami, ponieważ  

w niektórych przypadkach będzie położony dywanik asfaltowy w niektórych emulsja z gryzem tzn. 

podwójne zamknięcie.  
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W niektórych przypadkach potrójne zamknięcie, czyli rożne metody wykonywania tych robót. Cały 

koszt inwestycji będzie opiewał na kwotę ok. 3,5 mln zł, jest to ogromna kwota, ale po konsultacji, że 

jest gminę na to stać i bez duszy na ramieniu można podejmować takie uchwały nie blokując sobie 

możliwości również inwestycji na innych płaszczyznach. Należy się tylko zastanowić, na jaki okres 

czasu tą inwestycję się rozłoży. Wiadomo, że wówczas jak się może okaże, że farma wiatrowa nie 

wejdzie, to trzeba będzie pomyśleć również o tych miejscowościach, które w tym projekcie nie zostały 

uwzględnione ze względu na realizacje tych inwestycji jak farma wiatrowa. 

Jednak jak farma nie dojdzie do skutku, to będzie trzeba przysiąść nad dalszymi projektami, ale 

wiadomo, że z roku na rok ta rata zobowiązań będzie się pomniejszała. Uważa, że tym sposobem 

doprowadzi się do tego, że drogi gminne będą przyzwoicie wyglądały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu sołtysowi sołectwa Bertowo P. Kulińskiemu. 

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – stwierdził, że Wójt wspomniał o tych drogach, zwrócił się 

z zapytaniem ile jest na terenie gminy takich typowo wiejskich dróg, które trzeba naprawić? 

 

Wójt Piotr Kosik – poinformował, że to jest zależne od tego, co rozumie się pod pojęciem „naprawić”? 

Jego zdaniem to wszystkie drogi trzeba naprawić. Patrząc na drogę, która zrobi się od podstaw, czyli 

nowo przebudowana nawierzchnia, żadna z dróg gminnych nie wygląda na to, że jest pobudowana. 

Nawet drogi, które realizowane są, budowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym. To jest 

przebudowa, to jest modernizacja, to nie jest budowa nowej drogi. Gdyby drogę w m. Kaźmierzyn 

chcieli budować od początku również w ramach współpracy ten odcinek 2 km, to nie wie, czy 

starczyłoby ok. 2 mln zł. I tu ta droga wygląda ładnie? - oczywiście, że tak, ale ona jest remontowana. 

Czy wszystkie drogi w gminie Waganiec wymagają remontu – uważa, że w 95%.  

Jedne drogi w pierwszej kolejności trzeba wyremontować, drugie w następnej, – kto ma podjąć tą 

decyzję, stwierdził, że tak jak wcześniej wspomniał sam ją podjął. 

Rozumie, że każdy chciałby, aby jego droga była w pierwszej kolejności remontowana. Jednak bierze to 

na swoją osobę i jest przekonany, że uda się udźwignąć ciężar związany z tą inwestycją, że zostaną 

przetarte szlaki i tą metodą będzie to realizowane w latach przyszłych, że będzie też współpraca  

z powiatem, że będą realizowane wydatki związane z funduszem sołeckim, z realizacji projektów 

unijnych, jeżeli zostaną odblokowane środki. 

Jest to wyliczone, póki, co nie ma większego załamania gospodarki, subwencje spływają i dobrze to 

funkcjonuje i jak będzie dalej tego nikt nie wie, ale na zapytanie sołtysa takiej szczerej w 100% 

odpowiedzi nie jest w stanie udzielić. 

Przy realizacji tych remontów dróg gminnych kierował się zdrowym rozsądkiem tylko i wyłącznie, 

dlatego nie konsultował tego z obecnymi na sali gdyż nie umiałby się wytłumaczyć, jednak zaznacza, że 

te wszystkie drogi leżą na terenie gminy w sołectwach, w okręgach wyborczych. W kolejnych latach jak 

to wszystko pójdzie zgodnie z planem będą robione kolejne drogi. 

 

Sołtys Paweł Kuliński – stwierdził, że ta odpowiedź jest sprytna, ale jest usatysfakcjonowany. 

 

Dyskusji brak.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję poddał pod głosowanie przedmiotową 

uchwałą. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/126/2016 w sprawie przyjęcia „Planu 

rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec na lata 2016 – 2020” – stanowi ona załącznik  

Nr 20 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła uchwałę. 
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Ad.21 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 

2018. 

 

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

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018, poprosił o wgląd 

do przedmiotowej uchwały, następnie odczytał projekt uchwał - stanowi on załącznik Nr 21 do 

protokołu. 

Otworzył dyskusję  

 

Dyskusji brak.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję poddał pod głosowanie przedmiotową 

uchwałą. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XVI/127/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 – stanowi ona załącznik Nr 22 do protokołu. 

 

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

Ad.22 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

i zapytania.  

Otworzył dyskusję 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

zadawania pytań i interpelacji radnych, zamknął punkt 22 porządku obrad. 

 

Ad.23 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 23 porządku obrad tj. wolne wnioski  

i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

Otworzył dyskusję. 

 

Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – złożyła wniosek o przysyłanie materiałów na każdą 

sesję również sołtysom, gdyż sołtysi siedzą na obradach i nie wiedzą, o co chodzi. Radni są 

doinformowani, bo otrzymują materiał, spotykają się przed sesją, a sołtysi słyszą o sprawach ich wsi,  

a nie znają szczegółów, tak jak w przypadku tych dróg. 

 

Wójt Piotr Kosik – zwrócił się do Pani sołtys i poprosił o to, aby nie czuła się urażona, jednak po to są 

wybierani radni, którzy później głosują bardzo ważne sprawy. Dokumenty te otrzymują radni przed 

każdą sesją w ustawowym terminie. Jeżeli Państwo sołtysi chcą się z nimi zapoznać, to można 

skontaktować się z radnym danego okręgu wyborczego i ta współpraca sołtysa z radnym uważa, że jest 

dobra i uważa, że jest to techniczne rozwiązanie tego wniosku. 

  

Radna, sołtys Jadwiga Michalska – zwróciła się z zapytaniem ile sołectw dostało tablice sołeckie, a ile 

nie?  

Następnie zgłosiła wniosek o tablice sołeckie z napisem sołectwa i herbem dla sołectw, które jeszcze ich 

nie otrzymały. 
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Wójt Piotr Kosik – poinformował, że każde sołectwo otrzyma nową tablicę z racji tego, że budżet nie 

jest z gumy. Realizowane są wnioski, które wpłynęły pierwsze w kolejności. I od stycznia 2017 roku 

będą zakupione nowe tablice, będzie ich ok. 10 szt. bo tyle sołectw nie otrzymało. 

Poinformował, że jeśli sołtysi chcą więcej tych tablic na swoim sołectwie poza tą, co otrzymają  

z gminy, to zachęca do tego, aby w budżetach z funduszu sołeckiego do końca września uwzględnić na 

zebraniach sołeckich zakup takich tablic. Rozumie, że są miejscowości, które potrzebują ich więcej, 

jedna tablica kosztuje 1500 zł. 

  

Radna, sołtys Jadwiga Michalska – składa również wniosek o umieszczenie znaku informacyjnego  

z nazewnictwem Michalinek 1 w kierunku posesji Państwa Kotrych, w chwili obecnej jest oznakowanie 

tzw. „ślepa droga”. Tam dużo ludzi się myli myśląc, że tam nikt nie mieszka. 

 

Następny wniosek dotyczy znaku informacyjnego przy zjeździe ze starej A-1, skręt w kierunku 

Niszczew brak oznakowania: Michalin, Michalinek, Niszczewy, Kolonia Święte.  

   

Wójt Piotr Kosik – ponowił wniosek sołtysa Tomasza Wysockiego o znaki kierunkowe  

w miejscowości Sierzchowo, głównie chodzi o skrzyżowania. 

Poinformował, że jest zrobione przesunięcie są środki finansowe na znaki i wszystkie wnioski 

kierunkowe w sprawie znaków będą realizowane. 

 

Radny, sołtys Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że miała być opracowana organizacja ruchu, 

chciałby się zapytać jak to się przedstawia? Chodzi o wszystkie sołectwa około autostradowe? 

Poinformował również, że jak się zjeżdża z wiaduktu w kierunku Brudnowa, to nie wiadomo jak 

skręcić, tam nie ma żadnego znaku. Mieszkańcy wiedzą jak dojechać, ale jest więcej kurierów i ludzi 

przyjezdnych i jest problem. 

 

Wnioskuje o dopisanie numeracji posesji na istniejącym znaku w miejscowości Konstantynowo (przy 

posesji sołtysa Mariusza Malickiego). 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że jeśli chodzi o organizacje ruchu, to przypomina, jak 

proponowano, aby każde z sołectw przeznaczyło z funduszu sołeckiego pewną kwotę właśnie na ten cel. 

Dotychczas nie zostało to zrobione, w budżecie również takowa pozycja nie została uwzględniona, więc 

nie ma podstaw do tego, aby rozpoczynać ten proces. Jeśli chodzi o kwestię tych znaków związanych  

z oznaczeniem posesji, czy też nieruchomości, to nie są znaki, które wchodzą do organizacji ruchu. 

Tam są znaki związane z przemieszczaniem pojazdów, rowerzystów, pieszych.  

Uważa, że można przystąpić do tego, ale w momencie, gdy będą na to przeznaczone środki. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, że w poprzedniej kadencji zastępca 

Wójta był radnym powiatowym. Wówczas została zrobiona droga od Nieszawy do zajazdu Wagant w 

Michalinie. Chodzi mu o przejazdy kolejowe, tam są duże dziury, jest rozjeżdżone, to nie mógł powiat 

się porozumieć z PKP, aby zrobić to jak należy? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że nie mógł, bo PKP nie uwzględnia tego typu sytuacji  

i nie pozwala robić nic na swoim majątku, i to występuje na każdym przejeździe, który jest objęty 

niejako tą inwestycją drogową nie może być tam nic w żaden sposób robione.  

 

Radny Marcin Misiak – poinformował, że miał być robiony chodnik przy ul. Słonecznej, czy można 

by było z funduszu sołeckiego dołożyć, aby była tam ciągłość tego chodnika ( do tzw. boiska, które ma 

być). 

Poinformował również, że droga od Plebanki do Włoszycy – Bertowo jest do naprawy. 

Zwraca uwagę, że z firmy Semirol wyjeżdżają maszynami i niszczą drogę, wywożą ziemie na tą drogę, 

chodzi o zwrócenie uwagi właścicielom firmy- chodzi o drogę przy sadzie. 
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Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński - złożył wniosek o postawienie słupków i oczyszczenie rowu 

melioracyjnego w miejscowości Bertowo oraz wycięcie chwastów. 

Poinformował również, że jeśli chodzi o niszczenie dróg, podorywanie to się nigdy nie skończy, ten 

proceder trwa od dawna i ciągle jest. 

 

Wójt Piotr Kosik – poinformował, że na wniosek sołtysów i radnych w zeszłym roku zostały wysłane 

wiadomości sms o niepodorywanie dróg. Ponowi to również teraz, ale czy to pomoże wątpi, gdyż 

rolnicy sami muszą to zrozumieć, i zwraca się do obecnych na sali, aby interweniowali jak zauważą taką 

sytuacją. 

 

Radny, sołtys Jerzy Urbański – poinformował, że wszyscy powinni reagować na taką sytuację, on 

pilnuje w swoim sołectwie i tego nie ma. 

 

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

zamknął listę wniosków zgłoszonych na XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

i poprosił o zabranie głosu Sekretarza obrad Panią E.Pietrus i przedstawienie zgłoszonych wniosków. 

 

Sekretarz obrad E.Pietrus – odczytała zgłoszone wnioski na XVI sesji Rady Gminy Waganiec VII 

kadencji z dnia 31 sierpnia 2016 r.: 

 

Radna, sołtys Jadwiga Michalska  

1. Wniosek o tablice sołeckie z napisem sołectwa i herbem dla sołectw, które jeszcze ich nie 

otrzymały. 

2. Wniosek o umieszczenie znaku informacyjnego z nazewnictwem Michalinek 1 w kierunku 

posesji Państwa Kotrych, w chwili obecnej jest oznakowanie tzw. „ślepa droga”. 

3. Wniosek o znak informacyjny przy zjeździe ze starej A-1, skręt w kierunku Niszczew brak 

oznakowania: Michalin, Michalinek, Niszczewy, Kolonia Święte.  

   

Sołtys Sierzchowa Tomasz Wysocki 

Wniosek o znaki kierunkowe w miejscowości Sierzchowo – ponowienie wniosku. 

 

Radny, sołtys Mieczysław Kołowrocki  

Wniosek o dopisanie numeracji posesji na znaku w miejscowości Konstantynowo (przy posesji sołtysa 

Mariusza Malickiego). 

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński  

Wniosek o postawienie słupków i oczyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Bertowo oraz 

wycięcie chwastów. 

 

Wnioski przyjęte bez głosowania. 

 

Ad.23 

Zamknięcie XVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 23 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

Waganiec, zamyka obrady w dniu 31 sierpnia 2016 r. – godz. 14
30 

 
Protokołowała:  


