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RG. 0012.3.KB.VII.2017 

Protokół nr 3 /2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 7 lutego 2017 roku 

w sali nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Patrycja Smykowska, udział  

wzięli członkowie komisji budżetu oraz Skarbnik Gminy – Danuta Roszko.  

Lista obecności komisji budżetu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.1 

Przewodniczący Komisji – o godzinie 11
00

 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu 

członków komisji, stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków 

przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Smykowska Patrycja – przewodnicząca, 

2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej, 

3. Urbański Jerzy – członek, 

4. Bróżek Jan – członek. 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok.  

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zapoznała 

się z uzasadnieniem zmian do uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok, których udzieliła Skarbnik 

Gminy Danuta Roszko. 

 

Dochody: 

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. ustalono plan 

dotacji celowych wynikający z ustawy budżetowej na rok bieżący. Dokonano zwiększenia: 

-  o 1.200,00 zł kwot na realizację zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji 

ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych, 

- o 1.000,00 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

- o 6.500,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków okresowych 

- o 1.900,00 zł środki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej,  

- o 1.200,00 zł środki na realizację świadczeń wychowawczych. 

Zmniejszono natomiast: 

- o 7.600,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków stałych,  

 



 

 

- o 1.400,00 zł środki na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”.  

Poza zmianami wynikającymi z decyzji Wojewody zwiększono planowane dochody 

budżetowe z tytułu opłat za pobór wody o 28.000,00 zł oraz o 15.050,00 zł planowane 

dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

 

Wydatki:  

 Zmieniono nazwę zadania dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody i innych 

prac związanych z poborem wody na „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody 

(SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz 

monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”. Wzrosła ponadto wartość 

prac o 25.000,00 zł z dotychczas zaplanowanych 41.000,00 zł do 66.000,00 zł.  

 Przeznaczono dodatkową kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów do bieżącej 

eksploatacji ujęcia wody w Starym Zbrachlinie i utrzymania w sprawności sieci 

wodociągowej.  

 Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w zakresie budowy przy drogach 

powiatowych ścieżek rowerowych w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs.  

w Aleksandrowie Kujawskim. Zadanie nazwano „Rozbudowa dróg polegająca na budowie 

ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, 

Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”. Zwiększyła się również wysokość 

nakładów na to zadanie o 39.000,00 zł z kwoty dotychczas ujętej w budżecie tj. 16.000,00 zł 

do 55.000,00 zł. Zostaną zrealizowane prace projektowe oraz przygotowane studium 

wykonalności i wniosek aplikacyjny.  

 Zmniejszono o 10.000,00 zł środki przewidziane na opłacenie kosztów utwardzenia 

ciągu pieszego w Plebance przy ul. Słonecznej.  

 Zrealizowani wniosek sołectwa Plebanka złożony w dniu 6 lutego 2017 r. o zmiany  

w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano  

z utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Słonecznej (a było na to zadanie 14.576,47 zł) oraz  

z zakupu progów zwalniających ( za 1.500,00 zł). Na poczet remontu świetlicy wiejskiej 

przekazano kwotę 16.076,47 zł.  

 Przeznaczono kwotę 2.400,00 zł na opłacenie kosztów prac serwisowych w zakresie 

branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy  

i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz 

instalacji technologicznych w budynkach w miejscowości Ariany 26 oraz na te same zadania 

kwotę 1.500,00 zł dla budynku socjalnego w Zbrachlinie przy Orliku.  

 Przeznaczono kwotę 5.150,00 z na opłacenie umów-zleceń wraz z pochodnymi dla 

osób wykonujących prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu.  

 Na opłacenie różnicy odszkodowania z tytułu nie złożenia przez Gminę Waganiec 

oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wyasygnowano  2.000,00 zł. 

 Zmieniono zastosowaną klasyfikację budżetową w zakresie zakupu artykułów 

spożywczych na łączną kwotę 8.500,00 zł.   

 Zrezygnowano z zakupu samochodu na potrzeby Urzędu Gminy, kwotę 30.000,00 zł 

przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.  

 Przeznaczono dodatkową kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów zorganizowania 

obchodów XX-lecia istnienia Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP.  

 Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z 30 stycznia 2017 r. 

dokonując zmiany przeznaczenia środków w kwocie 100,00 zł.  

 Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie 12.000,00 zł 

oferowanych w budżecie gminy jako dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów 

Kujawski na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy Waganiec do Środowiskowego 

Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim. 

Zmniejszono  o 934,00 zł udział Gminy w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywianie”, przeznaczając środki dla GOPS na zakup usług. 

 W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął wniosek sołectwa Sierzchowo o zmianę 

przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z budowy placu 

zabaw przeznaczając kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej.  

 



 

 

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej, co do kwoty 18.900,00 zł 

przeznaczonej na pokrycie kosztów pracy instruktorów prowadzących zajęcia na Orliku.

  

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu gminy Waganiec na 2017 

rok – opinia jednogłośna, udział w głosowaniu wzięli wszyscy członkowie komisji.  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

Brak spraw bieżących, korespondencji.    

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Smykowska Patrycja  

o godz. 11
55

 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetu. 
 

Protokołował:                                                                                           Przewodnicząca Komisji: 

Smykowska Patrycja 

                                                                                                                       /Smykowska Patrycja/ 

 

  


