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Protokół Nr XIX/2016/2017 

z dziewiętnastej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. i 03 stycznia 2017 r. 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 29 grudnia, 2016 r. godz. 10
00

 i 03 stycznia 2017 r. – godz.15
30

. 

 

Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów  

i zaproszonych gości. Powitał również przybyłych rolników z terenu gminy Waganiec. 

 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, sesja dysponuje wymaganym kworum, 

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

porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

 

 

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

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

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

 

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

porządek obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4.  Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/232/14 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w Wagańcu.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec 

na lata 2016-2021. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok. 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

w Aleksandrowie Kujawskim oraz dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Aleksandrowie Kujawskim.  

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi 

świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

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

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

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

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.                   

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania  

im statutów. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Interpelacje radnych i zapytania. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zaproponował dwie zmiany: 

 

I zmiana  

- do punktu 10, który ulegnie pewnej modyfikacji, jest to zmiana części treści tego punktu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2016-2021”.  

Ten tytuł należy dostosować do projektu uchwały, jaką Wysoka Rada otrzymała. 

Zmian na:  

„ Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016-2021”. 

 

II zmiana  

- po punkcie 17 dołożenie punktu, czyli rozszerzenie porządku obrad o punkt „Podjęcie uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok”. 

Pani Skarbnik otrzymała zawiadomienia z rożnych instytucji, głównie chodzi o rozliczenia 

finansowe, jest koniec roku i dlatego na koniec są porządkowane różne sprawy, a jest to ostatnia 

sesja Rady Gminy w tym roku kalendarzowym. 

 

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

proponowanego porządku obrad? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu Wójtowi Gminy P.Kosik. 

  
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że w związku z wpłynięciem pisma mieszkańców wsi: 

Przypust, Szpitalka Wójtówka, Wólne, które dotyczyło podjęcia uchwały na najbliższej sesji 

dotyczącej rozpoczęcia prac zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tych terenów tych miejscowości nadwiślańskich. Zaproponował, aby po punkcie 

5, czyli „ Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym” wprowadzić punkt dotyczący 

dyskusji nad tym problemem, ponieważ jest wiadomo, że temat jest pilny, interesuje szerokie 

gremium zarówno mieszkańców zgodnie ze złożonym wnioskiem jak i rolników producentów rolny. 

Te osoby przybyły w dniu dzisiejszym na obrady również w związku z tym wnioskiem, dlatego 

zaproponował wprowadzenie po punkcie 5 dodatkowego punktu. Oczywiście miało to być 

wprowadzone na koniec samego posiedzenia, jednak w związku z tym, że obecna sesja jest to jedna  

z ważniejszych sesji, gdyż będzie uchwalany budżet Gminy Waganiec na 2017 r.  

Dlatego proponuje zmienić porządek obrad i wprowadzić po punkcie 5,  

- jako punkt 6 „Rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem prac zmierzających do uchwalenia 

miejscowych planów związanych z opracowaniem planu, bądź nie uchwaleniem planów związanych 

z opracowaniem planu”.  

 

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

proponowanego porządku obrad sesji? 
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Radny M.Kołowrocki – zwrócił się do Wójta z zapytaniem, czy tu chodzi tylko o miejscowości te, 

które Wójt wymienił, czy cały teren gminy? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że w związku z tym, że temat jest bardzo skomplikowany cała 

procedura, o którą wnioskują mieszkańcy, to pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 

20.12.2016 r. zostało zadekretowane przez Zastępcę Wójta zgodnie z adresatem, pismo było 

skierowane przez wnioskodawców na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Zapoznał się z tym pismem na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu  

27.12.2016 r., jest to bardzo szeroki temat. Jako Wójt planował rozpocząć prace nad opracowaniem 

planu zagospodarowania przestrzennego dla całych terenów gminy Waganiec, kompleksowo, aby nie 

faworyzować jednej czy drugiej grupy, to są plany na 2017 rok i o tych planach należy rozpocząć 

dyskusję. Ten dokument jest bardzo ważny, który określa strategię rozwoju gminy, który określa 

tereny gdzie można budować domy jednorodzinne, gdzie można budować fabryki, obiekty 

produkcyjne, obiekty handlowe. To jest dokument, który opracowują wszystkie gminy, gdyż to jest 

wymóg, ponieważ on wyznacza kierunek rozwoju danej gminy. W tym roku została wprowadzona 

nowa ustawa wiatrakowa, która też komplikuje sprawę związaną z uchwaleniem tych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

Wniosek wpłynął od mieszkańców kilku wsi, dlatego myśli, że i tak temat będzie poruszany  

w następnym roku i będzie dotyczył całej gminy, ale obecnie mieszkańcy się zgłosili z tych terenów, 

to należy przedyskutować tą ewentualność, z którą w pierwszej kolejności jest do czynienia. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że jeżeli jest poruszany temat planu zagospodarowania, to 

należy rozmawiać o całej gminie, nie można robić wybiórczo, bo za chwilę będzie problem. Jeżeli 

chcemy rozmawiać, to rozmowy mają być o całej gminie. Jest sołtysem od 28 lat i zawsze domagał 

się tego, aby opracować plan zagospodarowania przestrzenno dla całej gminy, i zawsze było 

mówione, że nie ma środków finansowych, przez te wszystkie kadencje i teraz są problemy  

i niezgoda. Jeśli już rozmawiać, to jak wcześniej wspomniał, to na temat całej gminy. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że też tak uważa i na jednym z posiedzeń w przyszłym roku na 

pewno ten temat będzie kompleksowo rozpoczęty, ale póki, aby uszanować tych mieszańcowe tych 

wsi, które się zgłosiły w tym wniosku. Tu należy kilka zdań z obu stron wysłuchać z racji szacunku 

dla tych osób. Uważa, że to nie rozwiąże problemu, ale mimo wszystko, jeżeli taki wniosek został 

złożony należałoby wysłuchać obu stron, ale również przychyla się do wniosku radnego 

M.Kołowrockiego, i uważa, że jak nie będzie tych planów uchwalanych, to będzie problem z takimi 

wnioskami. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że Wysokiej Radzie należy się kilka słów 

wyjaśnień, rzeczywiście wniosek wpłynął do biura podawczego kancelarii Urzędu Gminy w dniu 

20.12.2016 r., był adresowany do Przewodniczącego Rady Gminy, w którym mieszkańcy wsi: 

Przypust, Szpitalka, Wójtówka i Wólne wnoszą o podjęcie uchwały na sesji Rady Gminy  

o rozpoczęciu prac nad ustanowieniem planu zagospodarowania przestrzennego dla ww wsi. 

To pismo podlega analizie, co do zasadności podjęcia prac, dlatego nie kierował wniosku 

dotyczącego tej sprawy na obecną sesję, ponieważ jest dużo punktów, jest bardzo dużo 

autopoprawek do budżetu gminy i głównym celem sesji w dniu dzisiejszym jest przyjęcie budżetu 

gminy na rok przyszły. 

Natomiast, dlaczego to pismo podlega analizie, ponieważ sprawa planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego gminy, które poprzedza studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, są to kwestie bardzo skomplikowane pod względem 

prawnym i wolał, aby w spokoju zasadność tego wniosku przeanalizować. 
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Następnie powrócił do zgłoszonych wniosków do zmiany porządku obrad i zgodnie z kolejnością ich 

zgłoszenia będą podane pod głosowanie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu radnemu Jarosławowi Budnemu. 

Radny J.Budny – poinformował, że jest to bardzo szeroki temat i z uwagi na wiele tematów 

porządku obrad i prac związanych z uchwaleniem budżetu na przyszły rok - składa wniosek  

o przeniesienie na najbliższą sesję Rady Gminy wniosku Wójta Gminy i zdjęcie tego wniosku  

z głosowania o jego przyjęcie i wprowadzenie do porządku obrad. 

 

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

Radny M.Kołowrocki – zaproponował, aby w związku z tym tematem, który jest bardzo ważny  

i pilny na początku roku zwołać sesję nadzwyczajna poświęconą tylko temu tematowi. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że trzeba rozważyć sprawę, aby nie powstał kolejny konflikt, 

gdyż na sali jest grupa osób zainteresowanych również tą sprawą. 

Poinformował, że wyszedł afrontem do obecnych, przed sesją zadzwoniło do niego kilka osób, 

którzy zwrócili się z zapytaniem, czy mogą uczestniczyć w obecnych obradach i czy będzie 

dyskutowana ta sprawa, potwierdził, że będzie.  

Oczywiście nie wchodzi w kompetencje Rady Gminy i nie wiedział tak do końca, czy ten punkt 

będzie wprowadzony. Bo również w wolnych wnioskach można by było to omawiać, gdzie 

mieszkańcy mogą zabrać głos, ale w tym wypadku musieliby czekać na koniec sesji. 

A tak jak Przewodniczący Komisji Rolnictwa J.Budny zauważył jest to jedna z najważniejszych sesji 

w roku z uwagi na uchwalany budżet. Nie chciałby niepotrzebnych eskalacji, napięć. 

Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzenie procedury obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jest wniosek Wójta Gminy, aby rozszeżyć 

porządek obrad o dodatkowy punkt i jest wniosek przeciwny radnego J.Budnego o zdjęcie tego 

wniosku i nie rozszerzać tego porządku obrad. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że jest w stanie wycofać swój wniosek, jednak tu chodzi  

o przybyłych gości, i jeżeli teraz nie zapyta się ich o zdanie, to przybyli goście zaczekają na koniec 

sesji na wolne wnioski i tak zabiorą głos, bo do tego będą mieli prawo. 

Stwierdził, ze jest w stanie wycofać swój wniosek i nie prześcigać się w składaniu wniosków, bo mu 

na tym nie zależy, aby były jakieś nieporozumienia. Z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa 

J.Budnym nie jest w żadnym konflikcie, ale może należałoby zapytać przybyłych gości, czy nie 

mieliby nic przeciwko temu w związku, z tym, że jest to posiedzenie budżetowe, aby tą dyskusję 

przełożyć na najbliższą sesję w styczniu. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że skoro są przedstawiciele poszczególnych wsi i aby ich 

uszanować tak jak Wójt wspomniał, czy nie można by było punktu 21 „wolne wnioski” przesunąć 

wcześniej, aby przybyli mieszkańcy nie musieli czekać do końca sesji. 

Złożył wniosek, aby punkt 21 „wolne wnioski” przesunąć po punkcie 5 proponowanego porządku 

obrad, jako punkt 6 „wolne wnioski”.   

 

 Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że osoby, które przybyły na obrady czekają. Dlatego 

zmienia swój wniosek i chciałby poprosić komisję rolnictwa i Pana J.Budnego przewodniczącego 

komisji i innych radnych, aby zostały powiedziane najważniejsze kwestie z tym związane, czyli 

stanowisko obecnych, jest wiadome stanowisko mieszkańców i przyjmując je do wiadomości, za 

chwilę pewnie wszyscy zapoznają się ze stanowiskiem producentów, ale dyskusja na ten temat niech 

się rozwinie na najbliższej sesji w przyszłym roku.  
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Jest to bardzo ważny temat i nie należy unosić się emocjami, gdyż w dniu dzisiejszym tej sprawy  

i tak nie uda się rozwiązać. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, iż też uważa, że nie zostanie wyczerpany ten temat 

w dniu dzisiejszym, w związku z wnioskiem Wójta i być może będzie to temat na kilka obrad sesji. 

Poinformował, że widzi, iż przybyli mieszkańcy gminy podnoszą rękę w celu zabrania głosu, jednak 

musi udzielić informacji, że nie ma takiej możliwości, aby w tym punkcie poza radnymi i Wójtem  

w procedowaniu porządku obrad zabierali głos pozostali na sali, jest to uregulowane prawnie w 

ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Waganiec, i nie dopuszcza się takiej 

możliwości. 

Radny Radosław Zwierzchowski – opuścił obrady  

 

Poinformował, że zgłoszone wnioski będą głosowane w kolejności ich zgłoszenia i rozpoczyna 

procedurę głosowania. 

 

I wniosek – zmiana zapisu punktu 10 tj. 

 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016-2021”. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zmianę treści punktu 10 tj. „Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2016-2021”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, ze Wysoka Rada przyjęła poprawkę punktu 10 

proponowanego porządku obrad. 

 

II wniosek – po punkcie 17, wprowadzenie dodatkowego punktu, – jako punkt 18 

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

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) wprowadziła dodatkowy punkt do porządku obrad tj. „ Podjęcie 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański– stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła wniosek o wprowadzenie 

dodatkowego punktu do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że są zgłoszone następne wnioski związane  

z jednym tematem. Zostaną one poddane pod głosowanie. 

 

Radny M.Kołowrocki – złożył formalny wniosek o 3 min przerwę w obradach.   

 

Przewodniczący Rady J. Różański – na formalny wniosek radnego M.Kołowrockiego zarządził  

3 min przerwę w obradach – godz. 10
40

 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady – godz. 10
55

, poinformował, że 

po rozmowie z radnymi poddaje pod głosowanie formalny wniosek zgłoszony przez radnego 

M.Kołowrockiego, aby punkt 21 „wolne wnioski” przenieść po punkcie 5 porządku obrad. 
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Na obrady powrócił radny Radosław Zwierzchowski. 

 

Poinformował również, że były jeszcze zgłoszone dwa wniosku, pierwszy wniosek Wójta Gminy  

jako punkt 6 „Rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem prac zmierzających do uchwalenia 

miejscowych planów związanych z opracowaniem planu, bądź nie uchwaleniem planów związanych 

z opracowaniem planu”.  

 

I dalej idący wniosek zgłoszony przez radnego J.Budnego  

„o przeniesienie na najbliższą sesję Rady Gminy wniosku Wójta Gminy i zdjęcie tego wniosku  

z głosowania o jego przyjęcie i wprowadzenie do porządku obrad”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy wycofuje 

zgłoszony wniosek, czy go podtrzmuje? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – wycofał zgłoszony wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu, jako 

punkt 6 porządku obrad „Rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem prac zmierzających do 

uchwalenia miejscowych planów związanych z opracowaniem planu, bądź nie uchwaleniem planów 

związanych z opracowaniem planu”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do radnego J.Budnego, czy wycofuje 

zgłoszony wniosek czy go podtrzmuje? 

 

Radny J.Budny – wycofał zgłoszony wniosek „o przeniesienie na najbliższą sesję Rady Gminy 

wniosku Wójta Gminy i zdjęcie tego wniosku z głosowania o jego przyjęcie i wprowadzenie do 

porządku obrad”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jako III zgłoszony wniosek formalny był 

wniosek radnego M.Kołowrockiego, zwrócił się z zapytaniem do radnego czy podtrzymuje 

zgłoszony wniosek? tj. punkt 21 „wolne wnioski” przesunąć po punkcie 5 proponowanego porządku 

obrad, jako punkt 6 „wolne wnioski”.   

 

Radny M.Kołowrocki – podtrzymał swój zgłoszony wniosek w sprawie zmiany kolejności 

realizacji punktu 21 „wolne wnioski”– przenosząc w miejsce punkt 6 proponowanego porządku 

obrad.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że odnośnie zgłaszanych wniosków 

formalnych jest jasna sytuacja, dlatego też przystąpił do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem 

radnego M.Kołowrockiego. 

Głosowanie  

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zmianę kolejności punktu 21 „wolne wnioski” w miejsce 

punktu 6, po punkcie 5 „Informacja Wójta w okresie międzysesyjnym”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zgłoszony wniosek 

radnego M.Kołowrockiego. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem innych propozycji z sali przystąpił do 

głosowania całości porządku obrad XIX sesji w wersji przedłożonej z uwzględnieniem 

przegłosowanych przez Radę Gminy zgłoszonych wcześniej zmian. 
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Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Wolne wnioski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/232/14 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

                  b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016-2021. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

                  b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok. 

            a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

            b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

                  c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

                  d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

                  e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu.  

       a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

w Aleksandrowie Kujawskim oraz dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Aleksandrowie Kujawskim.  

        a) dyskusja nad projektem uchwały, 

        b) podjęcie uchwały. 

      15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi 

świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.  

             a) dyskusja nad projektem uchwały, 

   b) podjęcie uchwały. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.  

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

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

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.                   

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

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

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania  

im statutów. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

22. Interpelacje radnych i zapytania. 

23. Zamknięcie XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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 porządek obrad XIX sesji 

z uwzględnieniem przegłosowanych zmian. 

 

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

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

protokołu XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekt protokołu z obrad XVIII sesji odbytej w dniu 23 listopada 2016 r. był 

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

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

poprawki, ani uzupełnienia do protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołu z XVIII sesji 

bez czytania.  

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

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

z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

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

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

bez odczytania, przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.  
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Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 

Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Smykowskiej. 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Smykowska – wyraziła zgodę. 

 

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

 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej Patrycji Smykowskiej na 

sekretarza obrad XIX sesji Rady Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie 

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

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

 

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

sesji Panią Patrycję Smykowską Wiceprzewodniczącą Rady. 

 

Ad.5 

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 przedstawi wykaz zarządzeń za okres od 16 listopada  

2016 r. do 28 grudnia 2016 r., w tym okresie wydał 7 zarządzeń, w tym: 

 

Zarządzenie nr 56.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie: powołania członków komisji 

przetargowej. 

W skład komisji do przeprowadzania postępowania na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

Zamawiającego” powołałem następujące Panie: Joannę Mitygowską (pracownik Maximus Broker 

Sp. z o.o.) – przewodnicząca, Mariolę Sokołowską (pracownik Urzędu Gminy) – członek, Annę 

Bierzyńską (pracownik Urzędu Gminy) – sekretarz. 

Komisja przeprowadza postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej.  

Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 57.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 

zdawczo-odbiorczej. 

Zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych oraz pozostałych 

środków trwałych. 

Osobą przekazującą był p. Ryszard Zwierzchowski a przejmującą p. Wojciech Dybowski. 

W skład Komisję Inwentaryzacyjnej powołałem: Wojciech Mańkowskiego, Annę Bierzyńską  

i Henryka Kryskę. 
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Komisja przeprowadziła inwentaryzację w dniu 22 listopada 2016 r. Wykonanie zarządzenia 

powierzył Przewodniczącemu Komisji. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 58.2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 

składników majątku Urzędu Gminy w Wagańcu według stanu na 31 grudnia 2016 r. 

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja Inwentaryzacyjna z podziałem na dwa zespoły spisowe: 

Zespół nr 1: Krzysztof Gapski - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz członkowie Iwona 

Marciniak, Ola Woźniak, Wojciech Dybowski.     

Zespół nr 2 Ewelina Ferner-Kofel z-ca przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz 

członkowie Małgorzata Szatkowska, Adam Syrocki, Zbigniew Zrąbkowski. 

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania i rozliczania 

inwentaryzacji" w terminie i zakresie podanym w załączniku do zarządzenia. 

Na kontrolera spisowego powołał p. Żannę Kaniuka. 

Ustalił termin przeprowadzenia inwentaryzacji od 30 listopada 2016 r. do najpóźniej 9 stycznia  

2017 r. 

Odpowiedzialnym za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald powołuję następujące osoby: 

Danutę Roszko, Zofię Madajczyk i Żannę Kaniuka. 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji powołuję następujące osoby: Danutę 

Roszko, Zofię Madajczyk, Żannę Kaniuka, Mariolę Sokołowską, Małgorzatę Szatkowską  

i Wojciecha Mańkowskiego. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania 

 

Zarządzenie nr 59.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji dysponującej 

środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej.  

Powołał komisję w składzie: Magdalena Kordupska, Grzegorz Kotrych i Michał Stróżyński. 

Utraciło moc Zarządzenie Wójta Gminy nr 59/2014 z 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie weszło w życie 

z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 60.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji dysponującej 

środkami finansowymi z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Waganiec 

 

Powołał komisję w składzie: Magdalena Kordubska – przewodnicząca, Mieczysław Kołowrocki, 

Grzegorz Kotrych, Michał Stróżyński. 

Utraciło moc zarządzenie nr 38.2015 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2015 r. Zarządzenie weszło  

w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 61.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec 

na 2016 rok. 

Zmianie uległy dochody z  18.175.578,01 zł na 18.346.023,01 zł, w tym: dochody bieżące  

z 17.479.653,12 zł na 17.650.098,12 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  695.924,89 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. 
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Zmianie uległy wydatki z 18.062.971,43 zł na 18.233.416,43 zł, w tym: wydatki bieżące  

z 16.690.723,06 zł na 16.861.168,06 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

z 6.520.796,80 zł na 6.522.799,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań  

z 4.619.712,93 zł na 4.627.447,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z 5.249.093,07 zł na 

5.409.800,07 zł, dotacje na zadania bieżące  281.120,26 zł, obsługa długu  20.000,00 zł, 

Wydatki majątkowe 1.372.248,37 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne  1.372.248,37 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. 

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

zwyczajowo przyjęty. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Zarządzenie nr 62.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia naboru na 

stanowisko urzędnicze – informatyka. 

Powołuję w skład komisji: Edwarda Musiała, Żannę Kaniuka i Ewelinę Ferner-Kofel. 

Wyznaczyłem na dzień 28.12.2016r. przedstawienie protokołu z przeprowadzonych prac i listy 

kandydatów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Informacja z realizacji zamówień publicznych. 

W dniu 30 listopada 2016 roku zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” w części I dot. 

Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków, Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk oraz w części II dot. 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia 

autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 

Ubezpieczenia assistance. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W 30 listopada 2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” w części 

III dot. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 

Najkorzystniejszą ofertę w tej części złożyło Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

Vienna Insurance Group ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń na kwotę 4.200,00 zł. 

W dniu 1 grudnia 2016 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”. Część I dot. Ubezpieczenia mienia 

od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia 

maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, natomiast część II dot. Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, 

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia 

assistance. Otwarcie ofert nastąpiło 9 grudnia 2016 roku. Przed upływem terminu składania ofert 

wpłynęła jedna oferta. Komisja Przetargowa jest w trakcie badania złożonych ofert. 

 

W dniu 6 grudnia 2016 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i 

budynkach jednostek organizacyjnych gminy”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 grudnia 2016 

roku. Przed upływem terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą wybrano 

ofertę firmy: Toruńskie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Lemix Sp. z o.o. 02-013 Warszawa ul. 

W.H. Lindleya 16 Oddział: 87-100 Toruń ul. Wapienna 10.  
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Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ. Wykonawca 

zaoferował niezmienny w czasie trwania umowy upust cenowy odejmowany od ceny hurtowej 

producenta netto wynoszący: 161,21 zł/1000 litrów. 

 

Informacja z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej.  

Kadry: 

W dniu 21.11.2016 zostało podpisane porozumienie w sprawie przeniesienia do pracy w Zespole 

Obsługi Szkół w Wagańcu od 21.11.2016 r. do 31.12.2016 r. Pani Agnieszki Michalskiej na 

stanowisko pracy Inspektora ds. finansowych. 

W dniu 22.11.2016 r. została rozwiązana umowa o pracę z Panem Ryszardem Zwierzchowskim 

zatrudnionym na stanowisku podinspektora ds. gospodarki komunalnej. Pan Zwierzchowski 

przebywał na zwolnieniu chorobowym od dnia 22.06.2015 do 20.12.2016, natomiast od 21.12.2015 

r. na świadczeniu rehabilitacyjnym. 

W ramach zakończonej umowy o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, spełniając zapis § 2 

umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowę o pracę na czas określony od dnia 01.12.2016  do dnia 

28.02.2017 r. z Panem Dawidem Gogacz w pełnym wymiarze czasu pracy (stanowisko: robotnik 

placowy). 

W ramach zakończonych umów o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, spełniając zapis § 2 

umowy Wójt Gminy Waganiec zawarł umowy o pracę na czas określony od dnia 29.12.2016  do 

dnia 30.03.2017 r. z Panem Andrzejem Kołowrockim (stanowisko: pracownik administracyjny) oraz 

z Panem Mariuszem Błażewskim (stanowisko: pracownik placowy) w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

Praca dozorowana: 

Nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec w okresie od 

21.11.2016 r. do 29.12.2016 r. wykonywało 5 osób (prace porządkowe na terenie Gminy Waganiec) 

- łącznie odpracowano 134 godziny.                       

 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: 

Wpłynęło 13 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Dokonano 13 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych do 4, 5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4, 5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Informacja z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności: urodzenia – 2, małżeństwa – 1, 

zgony – 4, zameldowania na pobyt stały – 3, zameldowania na pobyt czasowy – 4, poświadczenia 

zameldowania – 15, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych – 

10, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 3, wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 29, 

migracja aktów stanu cywilnego – 8, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 65, liczba 

wydanych dowodów osobistych – 37, decyzja w sprawie zmiany nazwiska – 1. 

 

Informacja podatkowa: wpłynęły 3 podania o umorzenie podatku, które zostały rozpatrzone 

pozytywnie na kwotę 880, 00 zł. Wydano 27 decyzji zmieniających wymiar podatku. Wydano 17 

zaświadczeń w sprawach podatkowych. Udzielono odpowiedzi na 8 pism różnych. Wpłynęło  

1 podanie o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów, które jest w trakcie rozpatrywania. 
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Informacja z referatu gospodarki komunalnej. 

W wyżej wymienionym okresie zawarto 1 umowę najmu lokalu w celu prowadzenia działalności 

handlowej (umowa zawarta zgodnie z uchwałą Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 

listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu 

użytkowego na okres 3 lat i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy) oraz 1 umowę 

najmu sali z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia. 

 

Informacja z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska. 

Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 

jednego obiektu inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze 

ewid. 73/6 – obręb Przypust, gmina Waganiec, której inwestorem jest Pan Karol Szudzik. 

Przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzupełniające 

informacje dotyczące rozliczenia umowy dotacji dla przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” oraz przekazano 

sprawozdanie z wykonania tego zadania. 

Do umowy dotyczącej dostarczania ścieków komunalnych z bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości ciekłe, zrzucanych przez Firmę Handlowo-Usługową „MACIEK” Maciej Kułakowski 

na punkt zlewny w oczyszczalni ścieków w Wójtówce - podpisano aneks, który umożliwia zrzut 

osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków zarejestrowanych na terenie gminy 

Waganiec.  Udzielono odpowiedzi właścicielowi posesji przy ul. Dworcowej 10, dotyczącej 

możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jego posesji. 

Przygotowano i wydano dla 41 gospodarstw protokoły indywidualne z oszacowania zakresu  

i wysokości szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania w 2016 roku, w tym dla 

9 gospodarstw uzyskano potwierdzenia od Wojewody wystąpienia szkód – w celu umożliwienia 

złożenia wniosków do ARiMR w Aleksandrowie Kuj. o udzielenie pomocy finansowej. 

Zamówiono 23 prenumerat rocznych na rok 2017 „Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawanego przez 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Wydano 13 szt. decyzji na usunięcie drzew, w tym dwie decyzje na usunięcie drzew w pasach dróg 

powiatowych, po uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

Przesłano wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie 

usunięcia drzew w pasie drogi powiatowej. 

Wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych o złożenie przez nich wniosku, umożliwiającego 

Wójtowi Gminy Waganiec wszczęcie postępowania i wydanie po uzgodnieniach z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzji na usunięcie drzewa brzozy, rosnącej  

w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kaźmierzyn. 

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. o wydanie zezwolenia na usunięcie 

dwupiennej akacji rosnącej w pasie drogi gminnej w Śliwkowie. 

Sporządzono decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowań dla inwestycji: „Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, 

budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy 

SUW na terenie gminy Waganiec” na działce o numerze ewidencyjnym 325/10 w miejscowości 

Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. 

 

Sprawozdanie z działalności referatu ds. budownictwa i dróg.  

Budownictwo, wydano: 5 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 4 decyzji o warunkach zabudowy, 1 postanowienie o odmowie wznowienia 

postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, 1 zawiadomienie o nadaniu numeru 

porządkowego nieruchomości, 1 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości, 1 decyzję 

umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości 3 opinie w sprawie 

połączenia działek gruntowych. 



str. 15 

 

Wszczęto: 5 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 1 postępowanie  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 1 postępowanie  

w sprawie podziału nieruchomości. 

 

Drogownictwo: zamówiono tabliczki informacyjne z nazwami miejscowości: „Kaźmierzyn 37”, 

„Kaźmierzyn 38-40”, ,Ariany 9-13”, „Michalinek 1”, ”Śliwkowo 45”, ”Śliwkowo 46”, „Przypust 

29”, „Nowy Zbrachlin”, „Konstantynowo 28-31”, „Konstantynowo 18-23”  

 

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

i otworzył dyskusję. 

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

 

Ad.6 

Wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady J.Rożański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. punkt zmieniony 

w kolejności, przesunięty dotyczący „wolnych wniosków”. 

Jak już wspomniał, do sekretariatu na książkę podawczą Urzędu Gminy w dniu 20.12.2016 r. 

wpłynęło pismo mieszkańców czterech wsi gminy Waganiec tj. Przypust, Szpitalka, Wójtówka  

i Wólne, z podpisami mieszkańców tych wiosek. Mieszkańcy zwracają się z wnioskiem o podjęcie 

przez radnych gminy prac nad ustanowieniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi, które 

wcześniej wymienił. 

 

W związku z punktem „wolne wnioski” otworzył dyskusję, kto z obecnych na sali chciałby zabrać 

głos, to otwiera dyskusję i udziela głosu wszystkim obecnym na sali. 

  

Przewodniczący Rady J.Rożański – udzielił głosu radnym. 

Brak dyskusji.  

 

Następnie udzielił głosu Panu Wojciechowi Sobczak mieszkańcowi miejscowości Zbrachlin. 

 

Pan Wojciech Sobczak – poinformował, że jako przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej  

w Aleksandrowie Kujawskim, jest przedstawicielem z terenu gminy Waganiec razem z Panem 

Andrzejem Kulpą, przedstawi swoje spostrzeżenia, że zawsze jak jest nowa inwestycja, jest takie 

pojęcie jak zrównoważony rozwój. Uważa, że mieszkańcy mogą zgłaszać bardzo różne rzeczy, ale 

tutaj gmina powinna wykazać się rozsądkiem i rzeczywiście powinno to być brane pod uwagę, aby 

był to zrównoważony rozwój. Jest postęp techniczny, muszą być inwestycje, gdyż się rozwijają 

wszyscy, a nie stoją w miejscu. Gmina, jako gospodarz musi równoważyć te w gruncie rzeczy 

sprzeczne interesy ekologów i interesy właśnie tego rozwoju. 

Stwierdził, że apeluje o rozsądek o tzw. „chłopski rozum”. Ta gmina jest gminą rolniczą, nie jest to 

gmina uzdrowiskowa, miejska. Czyli gro dochodów jest z rolnictwa i z inwestycji rolniczej. Aby nie 

zaniedbać tego, to od tego są te procedury np. studium, oddziaływanie na środowisko, tam są 

warunki. I oczywiście, jeśli ktoś myśli o inwestycjach, to musi spełniać te warunki, które są coraz 

bardziej rygorystyczne, i trzeba te wymagania spełnić i to jest oczywiste.  

Poinformował, że kończy swoje wystąpienie i dlatego wraca do początku, aby mieć na uwadze 

zasadę zrównoważonego rozwoju. 

 

Przewodniczący Rady J.Rożański – udzielił głosu Panu Kazimierzowi Szudzik mieszkańcowi 

miejscowości Przypust. 
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Pan Kazimierz Szudzik – poinformował, że zabiera głos w imieniu rolników z terenu gminy, gdyż 

ten problem dotyczy każdego rolnika na terenie gminy.  

Słyszy się, że są zbierane podpisy i dotyczy to planów budowy chlewni w m.Przypust, której razem z 

synami są inwestorami. Jak przedmówca, wcześniej powiedział, że rolnik musi mieć prawo do 

rozwoju i dalszego gospodarowania szczególnie dla ludzi młodych, którzy się angażują, i swoje 

życie i dalsze plany wiążą z wsią i dalszą produkcją, są dziedziny uciążliwe i mniej uciążliwe i 

należy, aby jeden drugiego zrozumiał, bo na dzień dzisiejszy pewne gospodarstwo zajmują się jedną 

produkcją i nie wiadomo, co będzie za rok, czy za dwa lata?  

Także nie można kłaść kłód pod nogi drugiemu gospodarzowi, to można by zrozumieć, jako jakąś 

niechęć do inwestycji przez ludzi, którzy nie produkują, a zamieszkali na wsi. Jednak to trudno jest 

zrozumieć postępowanie niektórych rolników. 

Gmina i wsie są typowo rolnicze przystosowane do produkcji rolnej i rolnicy muszą się rozwijać, czy 

to się komuś podoba, czy może mniej podoba, czy jest przeciwny, ale musi niektóre rzeczy 

uszanować. Tak samo rolnicy muszą dostosować pewne prace do mieszkańców, którzy mieszkają 

obok do tej produkcji, i tak Ci, którzy zdecydowali się zamieszkać na wsi, na terenach wiejskich ze 

względu na piękny krajobraz, czy może położenie terenu, czy też ładne widoki, muszą się z tym 

liczyć, że będą musieli odczuwać zapach bydła, świń, kiszonek, oprysków, czy też nocnej pracy 

maszyn. Wychodząc naprzeciw tym problemom, bo to nie jest problem tylko gminy Waganiec. To 

jest problem ogólno-krajowy, powstało stowarzyszenie jak gdyby obrońców praw rolników do 

produkcji, rolników i producentów rolnych, którzy chcą wypracować jakieś przepisy, uzgodnienia. 

Bo w tej chwili inwestorzy mają bardzo małe prawa, a bardzo długie procedury, i długi okres od 

rozpoczęcia i zakończenia inwestycji do produkcji. 

Poinformował, że korzystając z obecności na obradach sesji i z udzielonego głosu przekaże 

zaproszenie dla Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jako przedstawiciela radnych  

i gminy, na spotkanie w dniu 04.01.2017 r. związane właśnie z tymi tematami, następnie odczytał 

treść zaproszenia, stanowi ono załącznik nr 2 do protokołu: 

     Cyt. „ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców 

Rolnych, zaprasza Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec, Pana 

Jarosława Budnego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z jej 

członkami Panią Ewą Pietrus, Panem Marcinem Misiak oraz Panem Radosławem Zwierzchowskim 

na spotkanie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem (..), które odbędzie się dnia 04.01.2017 r.  

o godzinie 11.00 w sali biesiadnej Gala w Zbrachlinie. Głównymi założeniami stowarzyszenia jest 

min. poszanowanie prawa do produkcji rolnej, ochrona praw rolników do prowadzenia działalności 

w zakresie chowu i hodowli zwierząt, prawa do rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych, a także 

szacunek dla ciężkiej pracy rolnika. 

Organizatorzy: Kazimierz Szudzik, Marcin Szudzik, Karol Szudzik”. 

 

Następnie podziękował w imieniu zebranych rolników za udzielenie głosu i życzył dalszych  

i owocnych obrad. 

 

Przewodniczący Rady J.Rożański – udzielił głosu Panu Januszowi Linek mieszkańcowi 

Wiktoryna. 

 

Pan Janusz Linek – poinformował, że jest to gmina rolnicza i jego nie interesują jak gdyby wsie 

położone nad Wisłą, gdyż mieszka on z drugiej strony „jedynki” na tzw. odludziu, bo to już jest 

końcówka gminy i początek gminy Koneck, ale to akurat jest nieważne, uważa, że mieszkańcy  

i w większości wszyscy rolnicy powinni zajmować się produkcją rolną. I dlatego wszyscy powinni 

mieć tą możliwość, gdyż nie powinno się dopuścić, aby sprowadzać z Chin, chińską wieprzowinę, 

jako konsumenci powinni wszyscy o to dbać. Powinien być nasz produkt na Kujawach 

produkowany.  
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Nie tylko chodzi o wieprzowinę i wołowinę, ale chodzi również o warzywa, bo Kujawy to zagłębie 

warzyw. Jeżeli nie połowa, to ¾ rolników zajmuje się produkcją warzyw. I nikt nikomu kłód nie kład 

pod nogi, gdy były budowane studnie głębinowe. I nie jest za tym, aby ktoś komuś przeszkadzał  

w wybudowaniu chlewni jednej, czy też więcej. Niedługo może być tak, że nie będzie w gminie 

można własnego mleka wyprodukowanego się napić, bo wejdzie taka ustawa, i nie będzie 

możliwości wybudowania obory, np. na tysiąc sztuk krów. Jeżeli ktoś ma środki, to, dlaczego nie,  

i uważa, że nikt nie powinien zabronić wybudowania chlewni, czy przetwórni. 

Jest za tym, aby takie przedsiębiorstwo jak np. Pan Dariusz Ochędalski, działało, gdyż skupuje 

trzodę i bydło oborowe od ¼ mieszkańców pobliskich terenów, rozprowadza cielęta na 

województwo i z tego, co słyszy ciągle brakuje towaru. 

 

Poprosił Wysoką Radę, aby nie utrudniać rolnikom i nie kłaść kłód przed tym nowym rokiem jeden 

drugiemu. Może nie wszyscy, ale w większości wszyscy się znają, dlaczego każdy by miał komuś 

podkładać nogi. Ponownie poprosił Wysoką Rade, Wójta Gminy i pozostałe osoby obecne na sali  

o wzięcie jego skromnego głosu pod uwagę. 

 

Przewodniczący Rady J.Rożański – zwrócił się do obecnych na sali o zabrnie głosu, gdyż są to 

„wolne wnioski” punkt przesunięty z końca porządku obrad, jeżeli są wnioski radnych, czy sołtysów, 

to prosi o zabranie głosu. 

 

Brak dyskusji z sali dotyczącej „wolnych wniosków”. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że jeżeli radni i sołtysi nie wnoszą wniosków, głównie 

chodzi o naprawę dróg, to zaprasza do biura, czy też prosi o telefony od poniedziałku będzie 

urzędował i postara się wszystkie sprawy zgłaszane realizować.  

 

Przewodniczący Rady J.Rożański – w związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu  

i zgłaszanych wniosków, zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Lista obecności osób biorących udział w obradach w związku z poruszanym tematem  

w wolnych wnioskach, stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.” 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Patrycja Smykowska, opuściła obrady – godz. 11
30 

 

Ad.7 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

Obrady opuścił radny M.Kołowrocki godz. 10
00

.  

 

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

w sprawie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 3 do protokołu. 

Otworzył dyskusję. 

 

Brak dyskusji z sali do przedmiotowej uchwały. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji z Sali, zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIX/151/2016 w sprawie Gminnego Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok – 

stanowi ona załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

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

 

Obrady opuścił radny Jarosław Budny. 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 8 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok. 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Waganiec na 2017 rok – stanowi on zał. 5 do protokołu. 

Otworzył dyskusję. 

 

Na obrady powrócił radny Mieczysław Kołowrocki. 

 

Radni nie podjęli dyskusji do przedstawionej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusje w związku z brakiem zapytań radnych  

i poddał pod głosowanie przedstawioną uchwalę w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIX/152/2016 w sprawie w sprawie 

Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi 

ona załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

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

 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.  

 

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

uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020. 

Poinformował, że radni tak jak w przypadku poprzednich uchwał otrzymali również projekt 

przedmiotowej uchwały. Przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 

2020 – stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu. 
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Otworzył dyskusję. 

 

Na obrady przybył radny Jarosław Budny. 

 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIX/152/2016 w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2017 – 2020– stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

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

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/232/14 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu.  

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/232/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.  

Przedstawił projekt proponowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusje do przedstawionego projektu uchwały. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/232/14 Rady Gminy 

Waganiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIX/154/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVIII/232/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016-2021. 
 

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

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2016-2021. Przedstawił II projekt przedmiotowej uchwały, którą radni otrzymali 

przed obradami – stanowi ona złącznik Nr 11 do protokołu. 
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Następnie przedstawił Uchwałę Nr 2/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017 – 

2022 – stanowi ona załącznik Nr 11do protokołu. 

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

Jan Sieklucki, postanowili zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017 – 2022. 

 

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

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął dyskusje i przeszedł 

do procedury głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2016-2021 

 

Głosowanie  

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIX/155/2016 zmieniającą uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2016-2021– stanowi ona 

załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

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

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2017. 

 

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

prowadzony ten punkt tj. 

                  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

            b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

                  c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

                  d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

                  e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

W materiałach radni otrzymali II projekt uchwały budżetowej, następnie odczytał projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2017 - stanowi ona załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 
W dalszej kolejności porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 2/P/2016 

Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada  

2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2017 r. 

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

Jan Sieklucki, postanowili zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Waganiec 

na 2017 rok. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii i wniosków radnych. 
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Poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, Panią Patrycję Smykowską. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, P. Smykowska – poinformowała, że komisja nie wnosi 

żadnych uwag ani zastrzeżeń do proponowanego projektu budżetu gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

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

Rewizyjnej, Pana Radosława Zwierzchowskiego. 

 

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

na swoim posiedzeniu również zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na 2017 r. i nie wnosi uwag do tej uchwały. 

 

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

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Jarosława Budnego. 

 

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

się z projektem budżetu po wniesionych wcześniejszych zmianach nie ma uwag, jednogłośnie 

przyjmuje projekt budżetu gminy Waganiec na 2017 r.  

 

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

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Panu Zbigniewowi Czajkowskiemu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Z. Czajkowski – poinformował, że tak jak wszystkie komisje 

Rady Gminy, komisja oświaty spotkała się dwa razy w sprawie opinii nad projektem budżetu na 

2017 r., na pierwszym posiedzeniu komisja miała uwagi, propozycje niektóre zostały uwzględnione 

przez Wójta w ostatecznym projekcie, te, które nie zostały uwzględnione został uzasadnione przez 

Wójta, opinia komisji oświaty, jest pozytywna do przedstawionego projektu budżetu gminy 

Waganiec na 2017 r.  

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się do obecnych na sali, że można odnieść wrażenie, 

że budżet został zaopiniowany bez uwag, tutaj przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady 

Gminy informowali, że nie mają uwag i nie wnoszą zastrzeżeń do projektu budżetu, tak jak 

Przewodniczący Komisji Oświaty wspomniał, stałe komisje Rady Gminy spotykały się dwukrotnie  

i analizowały projekt budżetu, składały wnioski do projektu budżetu, po to są stałe komisje, gdyż 

tam merytoryczna praca się odbywa. Poszczególne komisje miały swoje wnioski, uwagi, 

spostrzeżenia do projektu budżetu, które zostały złożone do Wójta Gminy. Część uwag i propozycji 

radnych została uwzględniona w projekcie budżetu natomiast pozostałe zostały omówione z Wójtem 

Gminy. 

 

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

budżetu Gminy Waganiec na 2017 r.? 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Następnie podziękował przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy za przedstawienie opinii na 

temat przedłożonego projektu budżetu przez Wójta Gminy na 2017 r.  
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Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że radni otrzymali również w materiałach 

opinie ze szkół z terenu gminy Waganiec, są to opinie dotyczące projektu rocznego budżetu 

finansowego szkół, na 2017 r.: 

- Uchwała nr 01/16/17 Rady Szkoły Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 12.12.2016 r. – opinia 

negatywna, 

- Uchwała Nr 07/16/17 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 09.12.2016 r. – 

opinia pozytywna, 

- Uchwała Nr 3/2016/2017 z dnia 14 grudnia 2016 r. Rady Szkoły Zespołu Szkół im. I. J. 

Paderewskiego w Zbrachlinie – opinia negatywna, 

- Uchwała Nr 9/2016/2017 z dnia 14 grudnia 2016 r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. I. J. 

Paderewskiego w Zbrachlinie – opinia pozytywna, 

- Uchwała Nr 11/12/16 z dnia 06.12.2016 r. Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej im.Orła 

Białego w Niszczewach – opinia negatywna, 

 - Uchwała Nr 08/12/16 z dnia 06.12.2016 r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Orła 

Białego w Niszczewach – opinia negatywna, 

– kserokopie uchwał stanowią zał. nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do podpunktu „d” porządku obrad tj. autopoprawek 

do projektu budżetu gminy Waganiec na 2017 r.     

Poinformował, że autopoprawki Nr II radni otrzymali w materiałach przesłanych na sesję, następnie 

przedstawi autopoprawki Wójta Gminy, które będą głosowane oddzielnie, zgodnie z ich kolejnością. 

 

Na obrady powrócił radny Radosław Zwierzchowski. 

 

Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2017 – poddane pod głosowanie przez 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

DOCHODY (wg. projektu budżetu) 19.920.000,00 

1. Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6287  

„Środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na 

terenie gminy Waganiec – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 1.336.625,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 1.336.625,00 

zł „Środki otrzymane na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa mikro instalacji 

fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec”. 

 

2. Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6290  

„Wpłaty mieszkańców na częściowe pokrycie kosztów budowy mikro instalacji fotowoltaicznych na 

terenie gminy Waganiec” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 253.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 253.000,00 zł 

„Wpłaty mieszkańców na częściowe pokrycie kosztów budowy mikro instalacji 

fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec”. 

 

3. Dział 801, rozdział 80114, paragraf 0970  

„Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 1.050,00 zł. 

 

 



str. 23 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 1.050,00 zł 

„Wpływy z różnych dochodów”. 

 

4. Dział 750, rozdział 75085, paragraf 0970 

„Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie 1.050,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 1.050,00 zł 

„Wpływy z różnych dochodów”. 

 

5. Dział 801, rozdział 80103, paragraf 0660  

„Wpływy z  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Oddział Przedszkolny Niszczewy” 

 – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 10.850,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 10.850,00 zł 

„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Oddział Przedszkolny 

Niszczewy”. 

 

6. Dział 801, rozdział 80103, paragraf 0830  

„Wpływy z  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Oddział Przedszkolny Niszczewy” 

– zwiększenie 10.850,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10.850,00 zł 

„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Oddział Przedszkolny 

Niszczewy”. 
 

7. Dział 801, rozdział 80104, paragraf 0660  

„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole Zbrachlin – 

zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 32.500,00 zł - Przedszkole Brudnowo” – zwiększenie 0,00 zł – 

zmniejszenie 27.060,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, „Wpływy z opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole Zbrachlin – zmniejszenie 32.500,00 zł 

- Przedszkole Brudnowo” – zmniejszenie 27.060,00 zł. 

 

8. Dział 801, rozdział 80104, paragraf 0830  

„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole Zbrachlin – 

zwiększenie 32.500,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł - Przedszkole Brudnowo” – zwiększenie 27.060,00 

zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, „Wpływy z opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole Zbrachlin – zwiększenie 32.500,00 zł– 

zmniejszenie 0,00 zł - Przedszkole Brudnowo” – zwiększenie 27.060,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 
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WYDATKI (wg. projektu budżetu) 23.420.000,00 
 

1. Dział 400, rozdział 40002, paragraf 4430  

„Koszty ubezpieczeń” zwiększenie 1.150,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 1.150,00 zł 

„Koszty ubezpieczeń”. 

 

2. Dział 400, rozdział 40002, paragraf 4210  

„Monitoring sieci wodociągowej wraz z zakupem urządzeń do odczytów wodomierzy drogą radiową 

Budowa studni na ujęciu wody” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 40.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 40.000,00 zł 

„Monitoring sieci wodociągowej wraz z zakupem urządzeń do odczytów wodomierzy drogą 

radiową Budowa studni na ujęciu wody”. 

 

3. Dział 400, rozdział 40002, paragraf 6050 

„Budowa studni na ujęciu wody” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 1.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

„Budowa studni na ujęciu wody” 

 

4. Dział 400, rozdział 40002, paragraf 6050 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, 

zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” – 

zwiększenie 41.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 41.000,00 zł 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody 

pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy 

Waganiec”. 

 

5. Dział 600, rozdział 60014, paragraf 6650 

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, 

Koneck, Zakrzewo, Raciążek” – zwiększenie 16.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 16.000,00 zł 

„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, 

Koneck, Zakrzewo, Raciążek”. 

 

6. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 

„Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi” – 

zwiększenie 100.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 
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Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 100.000,00 zł 

„Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi”. 

 

7. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

„Przebudowa ciągu dróg gminnych 20-25 km” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 3.500.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

3.500.000,00 zł „Przebudowa ciągu dróg gminnych 20-25 km. 

 

8. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

„Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” – zwiększenie 3.500.000,00 zł – zmniejszenie 

0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 3.500.000,00 

zł „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”. 

 

9. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

„ Ułożenie nawierzchni bitumicznej 1-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi 

gminnej Nr 160539C w m. Siutkowo” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 130.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 130.000,00 zł 

„ Ułożenie nawierzchni bitumicznej 1-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi 

gminnej Nr 160539C w m. Siutkowo”. 

 

10. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

„Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi 

gminnej Nr 160539C w m. Siutkowo” – zwiększenie 130.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”,  

i 1 głosem „wstrzymujących” przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 130.000,00 zł 

„Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi 

gminnej Nr 160539C w m. Siutkowo”. 

 

11. Dział 700, rozdział 70005, paragraf 4430 

„Zakup energii – Ariany 26” – zwiększenie 10.115,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10.115,00 zł 

„Zakup energii – Ariany 26”. 

 

12. Dział 700, rozdział 70005, paragraf 4260 

Koszty ubezpieczeń – Ariany 26 – zwiększenie 100,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 
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Głosowanie 

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

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

Koszty ubezpieczeń – Ariany 26”. 

 

- Kaźmierzyn 1 – zwiększenie 150,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 150,00 zł 

„Kaźmierzyn 1”. 

 

- Zbrachlin 5 – zwiększenie 110,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 110,00 zł 

„Zbrachlin 5”. 

 

- ul. Wspólna, Waganiec – zwiększenie 10,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10,00 zł „ul. 

Wspólna, Waganiec”. 

 

- Sierzchowo 55 – zwiększenie 35,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

„Sierzchowo 55”. 

 

- Niszczewy 25 – zwiększenie 40,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 40,00 zł 

„Niszczewy 25”. 

 

- Waganiec 43/2 – zwiększenie 5,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 5,00 zł 

„Waganiec 43/2”. 

 

- ul. Słoneczna 12, Plebanka – zwiększenie 10,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10,00 zł „ul. 

Słoneczna 12, Plebanka”. 

 

- ul. Dworcowa 3-9, Waganiec – zwiększenie 180,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 
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Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 180,00 zł „ul. 

Dworcowa 3-9, Waganiec”. 

 

- Wólne 33 – zwiększenie 40,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 40,00 zł 

„Wólne 33”. 

 

- budynek po SP Sierzchowo 55 – zwiększenie 120,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

„budynek po SP Sierzchowo 55”. 

 

13. Dział 710, rozdział 71004, paragraf 4170 

„Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” –

zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 4.000,00 zł 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 4.000,00 zł 

„Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” 

 

Dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 

„Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” – 

zwiększenie 4.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 4.000,00 zł 

„Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” 

 

14. Dział 710, rozdział 71095, paragraf 4300 

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2025 r. i Strategii Rozwoju Gminy Waganiec 

do roku 2015” – zwiększenie 29.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 29.000,00 zł 

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2025 r. i Strategii Rozwoju Gminy 

Waganiec do roku 2015”. 

 

15. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 

9.815,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 9.815,00 zł 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Gminy”. 
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Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 

„Wynagrodzenie bezosobowe” – zwiększenie 6.540,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 6.540,00 zł 

„Wynagrodzenie bezosobowe”. 

 

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4110 

„Składka na ubezpieczenie społeczne” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 560,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 560,00 zł 

„Składka na ubezpieczenie społeczne”. 

 

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 41230 

„Składka na Fundusz Pracy” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 80,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 80,00 zł 

„Składka na Fundusz Pracy”. 

 

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4440 

„Odpis na ZFŚS” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 330,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 330,00 zł 

„Odpis na ZFŚS”. 

 

16. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń” – zwiększenie 1.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

„Koszty ubezpieczeń”. 

 

17. Dział 750, rozdział 75085, paragraf 4010 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych” – zwiększenie 14.400,00 zł – 

zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 14.400,00 zł 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych”. 

 

Dział 750, rozdział 75085, paragraf 4110 

„Składka na ubezpieczenie społeczne” – zwiększenie 2.520,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 2.520,00 zł 

„Składka na ubezpieczenie społeczne”. 
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Dział 750, rozdział 75085, paragraf 4120 

„Składka na Fundusz Pracy” – zwiększenie 350,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 350,00 zł 

„Składka na Fundusz Pracy”. 

 

Dział 750, rozdział 75085, paragraf 4440 

„Odpis na ZFŚZS” – zwiększenie 330,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 330,00 zł 

„Odpis na ZFŚZS”. 

 

18. Dział 750, rozdział 75095, paragraf 3030 

„Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy” – zwiększenie 2.000,00 zł – 

zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 2.000,00 zł 

„Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy”. 

 

19. Dział 750, rozdział 75095, paragraf 4430 

„Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 

Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kujawskim” – zwiększenie 5.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 5.000,00 zł 

„Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 

Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kujawskim”. 

 

20. Dział 754, rozdział 75412, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń – OSP” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 3.550,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 3.550,00 zł 

„Koszty ubezpieczeń – OSP”. 

 

21. Dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 

„Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)” – zwiększenie 500,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 500,00 zł 

„Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)”. 

 

22. Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń – SP Niszczewy” – zwiększenie 610,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 
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Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 610,00 zł 

„Koszty ubezpieczeń – SP Niszczewy”. 

 

23. Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270 

„Serwis kotłowni – SP Zbrachlin” – zwiększenie 1.250,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 1.250,00 zł 

„Serwis kotłowni – SP Zbrachlin”. 

 

- SP Brudnowo – zwiększenie 1.300,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 1.300,00 zł 

„SP Brudnowo”. 

 

24. Dział 801, rozdział 80103, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń- Oddział Przedszkolny Niszczewy” – zwiększenie 390,00 zł – zmniejszenie 

0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 390,00 zł 

„Koszty ubezpieczeń- Oddział Przedszkolny Niszczewy”. 

 

25. Dział 801, rozdział 80104, paragraf 4270 

„Serwis kotłowni – Przedszkole Zbrachlin” – zwiększenie 550,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 550,00 zł 

„Serwis kotłowni – Przedszkole Zbrachlin”. 

 

- Przedszkole Brudnowo – zwiększenie 360,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 360,00 zł 

„Przedszkole Brudnowo”. 

 

26. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4270 

„Serwis kotłowni – Gimnazjum Zbrachlin” – zwiększenie 600,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

„Serwis kotłowni – Gimnazjum Zbrachlin”. 

 

- Gimnazjum Brudnowo – zwiększenie 740,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 
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Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 740,00 zł 

„Gimnazjum Brudnowo”. 

 

27. Dział 801, rozdział 80113, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń – dowóz uczniów do szkół” – zwiększenie 5.800,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 5.800,00 zł 

„Koszty ubezpieczeń – dowóz uczniów do szkół”. 

 

28. Dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 

„Dodatki mieszkaniowe” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 2.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 2.000,00 zł 

„Dodatki mieszkaniowe”. 

 

29. Dział 852, rozdział 85219, paragraf 4410 

„Podróże służbowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – zwiększenie 1.200,00 zł – 

zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 1.200,00 zł 

„Podróże służbowe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. 

 

30. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4010 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków” – zwiększenie 0,00 zł – 

zmniejszenie 5.360,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 5.360,00 zł 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków”. 

 

Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4110 

„Składka na ubezpieczenie społeczne” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 930,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 930,00 zł 

„Składka na ubezpieczenie społeczne”. 

 

Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4120 

„Składka na Fundusz Pracy” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 130,00 zł. 

Głosowanie 

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

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

„Składka na Fundusz Pracy”. 
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31. Dział 900, rozdział 90001, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń” – zwiększenie 500,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 500,00 zł 

„Koszty ubezpieczeń”. 

 

32. Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6057 

„Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec” – zwiększenie 0,00 zł – 

zmniejszenie 1.335.625,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 1.335.625,00 

zł „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec”. 
 

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6059 

„Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec”– zwiększenie 0,00 zł – 

zmniejszenie 432.550,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 432.550,00 zł 

„Budowa mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Waganiec”. 

 

33. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 

„Remont świetlic wiejskich w m. Zbrachlin, Włoszyca, Niszczewy, Plebanka i Sierzchowo  

(Włoszyca)” – zwiększenie 10.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10.000,00 zł 

„Remont świetlic wiejskich w m. Zbrachlin, Włoszyca, Niszczewy, Plebanka i Sierzchowo  

(Włoszyca)”. 

 

34. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Zbrachlinie” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie  

10.000,00 zł.  

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 10.000,00 zł. 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Zbrachlinie”. 

 

35. Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4270 

„Remont klimatyzacji w budynku socjalnym w Zbrachlinie” – zwiększenie 4.200,00 zł – 

zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 4.200,00 zł 

„Remont klimatyzacji w budynku socjalnym w Zbrachlinie”. 

 

36. Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4430 

„Koszty ubezpieczeń” – zwiększenie 100,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 



str. 33 

 

Głosowanie 

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

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

„Koszty ubezpieczeń”. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski opuścił obrady. 

 

37. Dział 926, rozdział 92605, paragraf 2360 

„Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane  

z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 

5.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 5.000,00 zł 

„Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane  

z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu”. 

 

38. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 

„Remont świetlicy wiejskiej w Sierzchowie” – zwiększenie 0,00 zł – zmniejszenie 10.000,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zmniejszenie 10.000,00 zł 

„Remont świetlicy wiejskiej w Sierzchowie”. 

 

39. Dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 

„Remont świetlicy wiejskiej w Sierzchowie” – zwiększenie 10.000,00 zł – zmniejszenie 0,00 zł. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki, zwiększenie 10.000,00 zł 

„Remont świetlicy wiejskiej w Sierzchowie”. 

Radny Radosław Zwierzchowski, opuścił obrady godz. 13
05 

 

Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na 2017 rok, II wersja – stanowią załącznik nr 

16 do protokołu. 

 

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

projekt budżetu po zmianach wynosi: dochody 18.330.375,00 zł, wydatki  21.830.375,00 zł, deficyt 

budżetowy 3.500.000,00 zł. 

Otworzył dyskusję nad wniesionymi autopoprawkami. 

 

Radny Wacław Stefański opuścił obrady. 

 

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

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

z przegłosowanymi autopoprawkami do projektu budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok. 

Zwrócił się do radnych - kto z Pań i Panów radnych jest „za” przyjęciem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2017 wraz z uwzględnieniem przegłosowanych 

autopoprawek? 
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Głosowanie 

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

głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIX/156/2016 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2017 – stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy Waganiec uchwaliła budżet 

Gminy Waganiec na rok 2017. 

 

Na obrady powrócił radny Wacław Stefański. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – zabrał głos i podziękował wszystkim radnym, stwierdził, że ten budżet jest 

bardzo odważny, różniący się od poprzednich budżetów, kładący nacisk zwłaszcza na modernizację 

dróg gminnych, ale również budżet, który będzie się skupiał na innych sektorach inwestycyjnych 

związanych z inwestycjami na terenie gminy Waganiec.  

Podziękował za merytoryczne uwagi do budżetu i przyjęty budżet gminy Waganiec na 2017 rok, 

stwierdził, że ma nadzieję, że zostanie on wydatkowany zgodnie z planem. 

 

Następnie przewodniczący radny na wniosek radnych zarządził 20 min. przerwę – godz. 13
25

 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady godz. 13
45 

poinformował, że 

przechodzi do procedowania punktu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu.  

 

Po przerwie na obrady nie powrócił radny Mieczysław Kołowrocki 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt 

przedmiotowej uchwały, następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu – stanowi ona załącznik Nr 

18 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, gdyby były 

problemy ze zrealizowaniem planowanego dochodu budżetu gminy, czy będzie to stanowiło problem 

związany ze spłatą tego kredytu?   

 

Skarbnik Gminy D. Roszko – poinformowała, że dochody budżetowe na lata 2018-2022, czyli 

wtedy, kiedy planowana jest spłata są bardzo realnie ustawione, nie są zawyżane w związku z tym 

powinna być to kwota jak najbardziej realna do spłaty. Tym bardziej przez ostatnie lata, co roku była 

spłacana kwota w granicach 750- 800 tys. zł, to też jest planowane przez 5 lat po 700 tys. zł, co roku. 

Stwierdziła, że myśli, iż to jest jak najbardziej realne przy budżecie przy takiej wysokości, jaki jest 

obecnie posiadany. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani Skarbnik, zwrócił się do radnych czy są 

pytania? 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

W związku z brakiem dyskusji z sali zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/157/2016 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu – stanowi ona załącznik 

nr 19 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Na obrady powrócił radny Mieczysław Kołowrocki. 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

w Aleksandrowie Kujawskim oraz dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Aleksandrowie Kujawskim.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt 14 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie udzielenie Gminie Miejskiej Aleksandrow Kujawski pomocy finansowej na 

dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim oraz dowozu 

ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, następnie przedstawił projekt 

przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję. 

 

Dyskusja nie została podjęta z sali. 

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

poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/158/2016 w sprawie udzielenie Gminie 

Miejskiej Aleksandrow Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – 

dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim oraz dowozu ucznia do Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 
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Ad.15 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi 

świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punk przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez 

publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

Następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat 

za usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec – stanowi ona złącznik nr 

22 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne 

przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/159/2016 w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola 

i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Waganiec– stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.16 

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 ona załącznik Nr 24 do protokołu.  

Poinformował, że dotyczy, to pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, jest to dotacja 

celowa w kwocie 200.000,00 zł, w roku 2017 z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 C Przypust -Waganiec PKP. 

 

Otworzył dyskusję.  

 

Radny Z.Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, jaki będzie łączny koszt przebudowy tej drogi? 

Radni się dowiadują, ile gmina dołoży, a cały ogólny koszt tj. od Dworca PKP do skrzyżowania  

w Przypust, jaki będzie? 

 

Przewodniczący Rady J.Różański - poprosił o udzielenie odpowiedzi Wójta Gminy. 
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Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że nie jest wiadomo do końca, jaki będzie koszt całkowity 

realizacji tego zadania. Jest to droga powiatowa, to powiat będzie organizował przetarg na realizację 

tej inwestycji, dokumentacja projektowa została przygotowana, natomiast pełnej dokumentacji Wójt 

nie widział, tylko przebieg jak będzie wyglądała ta droga, czyli z miejscami postojowymi, ze ścieżką 

rowerową i z chodnikami. Powiat Aleksandrowski w budżecie na 2017 r., uchwała budżetowa 

została już podjęta 16 grudnia br. ma zaplanowane 1.300.00,00 zł, na realizację tego zadania. 

Dlatego też nie jest w stanie powiedzieć ile faktycznie będzie wynosiła kwota realizacji tego zadania.   

 

Radny Z.Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem uzupełniającym, jeżeli jest zrobiony projekt, to jest 

też robiony kosztorys jednocześnie. To, na jaka kwotę opiewa kosztorys? 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że nie było wnioskowane o udostępnienie tego kosztorysu, 

dlatego, że udzielono dofinansowania na realizację tego projektu dosłownie, teraz na dniach ta kwota 

była finalizowana. Kosztorysu gmina nie posiada, gmina dofinansowywuje 31% tego zadania. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, Zastępca Wójta wspomniał, że 

Powiat ma 1.300.00,00zł, czy jest to kwota dla wszystkich dróg, czy tylko dla tej konkretnej? 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że tylko dla tej konkretnej drogi. 

 

Brak dyskusji z sali.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z wyczerpaniem dyskusji, zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/160/2016 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik nr 25 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.  

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi ona złącznik Nr 26 do protokołu. 

Poinformował, że jest to pomocy finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 120.000,00 zł,  

w roku 2017 z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi 

powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 970 mb”. 

 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji z sali do przedmiotowej uchwały. 

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 
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Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/161/2016 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik nr 27 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.      

 

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

zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.      

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 28 do protokołu. 

Poinformował, że jest to pomoc finansowa Powiatowi Aleksandrowskiemu w formie dotacji celowej 

w kwocie 47.478,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie 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”. 

 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.    

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/162/2016 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik nr 29 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.19     

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

 

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. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 30 do protokołu. 

 

Następnie 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. 
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Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia o 63.328,00 zł 

kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń              

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego pismo z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz pismo z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

 Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych na prowadzenie spraw z zakresu 

rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych na 

kwotę 2,60 zł oraz Urzędu Gminy na kwotę 500,00 zł.   

 

 Zmniejszono o 2.522,00 zł środki przewidziane, jako pomoc finansowa dla Powiatu 

Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia 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”, przeznaczając środki na opłacenie niezbędnych usług w zakresie dróg gminnych.  

 

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

i otworzył dyskusję. 

 

Brak dyskusji. 

 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok. 

 

Głosowanie  

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/163/2016 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik nr 31 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.20 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania  

im statutów. 

 

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

w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów. 

Poinformował, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali II projekt uchwały w związku z drobnym 

błędem w załącznikach do projektu uchwały tj. Rozdział 3, Struktura i organizacja świetlicy, § 3  

pkt. 5. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele inne niż określone w ust.4 (..)” 

Zmiana na: pkt. 5. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele inne niż określone w ust.5 (..)” 

  

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on złącznik Nr 32 do protokołu.  

 

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

 

Dyskusji brak z sali. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie 

Waganiec oraz nadania im statutów. 
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Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/164/2016 w sprawie utworzenia świetlic 

wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów – stanowi ona załącznik nr 33 do 

protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad XIX 

sesji miało być podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Waganiec. 

Następnie złożył wniosek o przerwanie sesji w dniu 29.12.2016 r. poinformował, że podda go pod 

głosowanie, chodzi tu o to, aby tej sesji Rady Gminy nie zamykać w dniu 29.12.2016 r. i nie 

procedować tego punktu, to proponuje, aby zebrać się w dniu 03.01.2017 r. o godz. 15
30

 tj. wtorek  

i kontynuować XIX sesję Rady Gminy. 

Dlaczego jest taki wniosek o wyjaśnienie i szczegóły prosi Zastępcę Wójta A.Żak. 

 

Zastępca Wójta – poinformował, że do ostatniej chwili ten punkt stał pod znakiem zapytanie,  

w dniu wczorajszym otrzymano informację taką, która powodowała wątpliwości, czy będzie można 

w dniu dzisiejszym procedować nad tym punktem, natomiast w dniu dzisiejszym zostało to 

rozstrzygnięte i Wójt nie chciałby ryzykować, aby w przyszłości ponownie procedować nad kwestią 

związana z Gminnym Programem Rewitalizacji. Wynika to z tego, że w dniu wczorajszym 

otrzymano informację, iż czas, który przewidziany był zarówno na obwieszczenie, jak i na składanie 

uwag, wniosków w zakresie konsultacji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji będzie mógł 

być traktowany łącznie, czyli 7 dni będzie można już zaliczyć do tych 30. Niestety zostało w dniu 

dzisiejszym potwierdzone, że Urząd Marszałkowski oczekiwał, że będzie to 7 dni plus 30, czyli nie 

uda się do dnia dzisiejszego wypełnić tego obowiązku dodatkowych tych 30 dni, niestety konsultacje 

zakończą się z końcem grudnia 2016 r. gminny Program Rewitalizacji potrzebny jest przy okazji 

ubiegania się o środki unijne na realizacje rożnych zadań. Jeśli nie będzie takiego dokumentu, to 

żaden wniosek nie będzie miał szansy przejść do kolejnego etapu. Chciałby potwierdzić i prosić 

Wysoka radę, aby przychyliła się do wniosku Przewodniczącego Rady, aby w dniu dzisiejszym 

przerwać te obrady i wznowić w dniu 03.01.2017 r. – propozycja 15
30

.  

Dlaczego taka propozycja rozwiązania, dlatego, aby nie przechodzić całej procedury związanej z 

kolejną sesją. Chodzi o to, aby maksymalnie sprawnie uzyskać rzeczywiście pierwsza uchwałę, która 

będzie określała obszar zdegradowany i obszar przeznaczony do rewitalizacji i zaraz przy tej 

uchwale będzie druga uchwała przedłożona radnym i również rada Gminy będzie nad nią 

procedować tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025.  

To jest wymóg ustawowy, Gminny Program Rewitalizacji został zlecony do przegotowania firmie 

zewnętrznej EKOKONSULT z Gdańska, to oni przygotowują te uchwały, procedują jakby całość 

prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji. Tu istotne jest stanowisko Urzędu 

Marszałkowskiego, gdyż gminny Program rewitalizacji będzie zatwierdzony przez Urząd 

Marszałkowski, jeśli Gmina Waganiec zakończy prace nad przygotowaniem tego dokumentu, to jest 

zobowiązana przekazać do Urzędu Marszałkowskiego celem zatwierdzenia. Bez tego zatwierdzenia 

ten program nie będzie miał żadnej wagi, czyli nie będzie dokumentem, który poświadczy jakby 

przygotowanie Gminy Waganiec do ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej, w tym 

zakresie i stąd taka prośba i taka propozycja, aby w miarę sprawnie jak najszybciej doprowadzić do 

możliwości wnioskowania o te środki unijne i ich pozyskania. 
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Poinformował, również, że w dniu wczorajszym zostały złożone dwa dokumenty, jedne, jako 

wniosek, a drugi, jako podanie od mieszkańców Michalina, wniosek złożyła radna J.Michalska  

i druga prośba złożył mieszkaniec Michalina w kwestii takiej, aby te obszary zdegradowane  

i obszary przeznaczone do rewitalizacji uwzględniały również m.Michalin. gminny Program 

rewitalizacji został zlecony firmie zewnętrznej, która zgodnie z ustawą i z wymogami, które 

obowiązują w tym zakresie prowadziła analizy i wywiady, aby pozyskiwała informacje w oparciu, 

o które doszła do takich wniosków, były brane pod uwagę rożne wskaźniki, które decydują o tym, że 

ten obszar jest zaliczony do obszaru zdegradowanego, a później może być zaliczony do obszaru 

rewitalizacji. Tam są brane czynniki dotyczące zatrudnienia, bezrobocia na różnych płaszczyznach 

indywidualnych, wiekowych, rodzinnych, rożnych przestępstw, wykształcenia i innych 

płaszczyznach danych obszarów. 

Te informacje są bardzo szczegółowe i dostępne powszechnie, i w oparciu o te informacje firma 

ustaliła taką propozycję tego programu, razem z Wójtem ma nadzieję, że to pomoże, czy przyczyni 

się do możliwości ubiegania się o te środki zewnętrzne i przy ich wykorzystaniu uda się zrealizować 

część tych zadań, o które wnioskują obecni na sali, aby poprawić warunki funkcjonowania gminy 

Waganiec. A że dotyczy to tylko pewnego obszaru, to niestety, ale takie są wymogi ustawowe. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o przerwanie 

obrad XIX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. i kontynuowanie jej w dniu 03.01.2017 r. 

(wtorek) o godz. 15
30

.  

Sesja będzie kontynuowana od punkt 21 tj. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – odczytał fragment Statutu Gminy Waganiec  

Cyt. § 29  

„1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji  

i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze 

względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę 

uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie 

właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili 

obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole”. 

 

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

przerwać obrady XIX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. do dnia 03.01.2017 r. (wtorek) o godz. 

15
30

? 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady Gminy o przerwaniu 

XIX sesji rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. i kontynuowanie jej w dniu 03.01.2017 r. (wtorek)  

o godz. 15
30

. 

 

 

PRZERWANIE  

obrad XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, w dniu 29 grudnia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zgodnie z decyzją Rady Gminy zamknął obrady XIX sesji 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2016 r. – godz. 13
45
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WZNOWIENIE  

obrad XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, w dniu 03 stycznia 2017 r. i stwierdzenie 

kworum. 

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – wznowił obrady XIX sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec. 

Poinformował, że Rada Gminy przerwała obrady sesji w dniu 29.12.2016 r. i wyznaczyła jej 

kontynuację na kolejnym posiedzeniu w ramach tej samej sesji na dzień 03.01.2017 r. o godz. 15
30

. 

 

W związku z tym, że Pani Patrycja Smykowska Wiceprzewodnicząca Rady, która była sekretarzem 

obrad usprawiedliwiła swoją nieobecność, poprosił o zgłoszenie kandydata na stanowisko sekretarza 

obrad obecnej sesji. 

 

Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

 

Radna Ewa Pietrus wyraziła zgodę na kandydowanie.  

   

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

 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej Ewy Pietrus na sekretarza obrad 

XIX sesji Rady Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Ewę Pietrus. 

 

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

sesji Panią Ewę Pietrus. 

 

Powitał wszystkich radnych, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, 

sołtysów i zaproszonych gości.  

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

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

co oznacza, że Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały, które będą prawomocne ze 

względu na dysponowanie kworum. 

 

Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 32 do protokołu. 

 

Ad.21 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że następnym punktem porządku obrad był 

punkt 21 tj. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Waganiec. 
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Zaproponował, aby po tym punkcie dołożyć jeszcze jeden punkt i rozszerzyć porządek obrad o punkt 

nr 23 tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025.  

Jest to wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie uchwały do porządku obrad – stanowi on załącznik 

Nr 33 do protokołu. 

 

Poprawiony II projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Waganiec, i proponowanej do wprowadzenia uchwały radni otrzymali przed 

obradami do wglądu.  

 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad  

o dodatkową uchwałę tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025, pod głosowanie. 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła wniosek Wójt Gminy o wprowadzenie uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2025 do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – zwrócił się do obecnych radnych z zapytaniem, czy 

są inne propozycje z sali odnośnie porządku obrad? 

 

Brak propozycje z sali do porządku obrad XIX sesji. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem innych propozycji przystąpił do 

procedowania podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Waganiec. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 34 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – zwrócił się z zapytaniem do § 2 tj. „Ustanawia się na 

rzecz Gminy Waganiec prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze 

rewitalizacji”. Radca Prawny zaopiniował projekt uchwały, jednak ma obawy, że ten zapis będzie za 

bardzo ingerował w sprawy własności nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że odpowiadając na pytanie Pana Przewodniczącego Rady, 

to ta kwestia była bardzo szczegółowo analizowana i to jest pewna furtka, pewne przyzwolenie. 

Jeżeli chodzi o możliwość pozyskania nieruchomości na tych terenach objętych programem 

rewitalizacji, to nie jest konieczność, to nie jest przymus, to tylko w sytuacji, jeśli dany właściciel 

będzie chętny, skłonny będzie podejmował czynności w zakresie sprzedaży tej nieruchomości, to 

gmina Waganiec będzie wówczas miała prawo pierwokupu po to, aby te tereny wykorzystać w celu, 

który pozwoli realizować te programy rewitalizacji to jest tylko przyzwolenie, natomiast nie 

obowiązek, nie konieczność. Nikt nikogo nie zmusi do tego, aby sprzedawał taką nieruchomość. 

Prawo tak nie działa, jeżeli chodzi o prawo pierwokupu. Nie wyklucza się tej możliwości, 

pozostawia się ją, natomiast nie jest wiadomo, czy się będzie z niej korzystać. 
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Nie chce się zamykać takiej możliwości, bo być może środki unijne, które będą do pozyskania, będą 

nakierowane, czy też wskazanie celowe określone w taki sposób, że będzie konieczność pozyskania 

takich nieruchomości, gruntów czy terenów, które pozwolą te środki wykorzystać. 

Jednak tego się jeszcze nie wie, gdyż nie ma żadnego konkursu, ale taką alternatywę też należy 

zabezpieczyć.  

 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/165/2016 w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik nr 35 

do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.25 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025. 

 

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

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na 

lata 2016-2025.  

Projekt uchwały radni otrzymali przed obradami, poprosił o wgląd do tych materiałów, do projektu 

uchwały dołączone jest uzasadnienie oracz Raport z konsultacji społecznych – stanowi on załącznik 

nr 36 do protokołu. 

 

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 – stanowi ona załącznik Nr 37 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy Michalin jest zakwalifikowany do 

tego Programu? gdyż w raporcie są ujęte informacje nt. tego sołectwa.  

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że te materiały zostały w dniu dzisiejszym dostarczone 

radnym, dlatego też wyjaśni, procedura wskazuje na to, że z konsultacji społecznych należy 

przygotować ten raport. Raport został przygotowany, on musi odnosić się do uwag i wniosków, które 

w trakcie okresu konsultacji zostały składne. Zostały złożone dwa wnioski, jeden radnej Jadwigi 

Michalskiej, drugi mieszkańca sołectwa Michalin Pana Boguckiego Damiana. Zostały one 

przeanalizowane pod względem tych możliwości, o które wnioskowała radna i mieszkaniec. I nie 

zostały niestety uwzględnione ze względu na elementy, czy na właściwości, o których wspomniał 

podczas posiedzenia w dniu 29.12.2016 r.  



str. 45 

 

Niestety doszło by do przekroczenia obszaru, który może być objęty obszarem rewitalizacji, 

natomiast ta informacja, o której radny wspomniał jest takim, tzw. „światełkiem w tunelu”. Dlatego, 

że obszar zdegradowany został określony w 14 sołectwach, jeśli chodzi o gminę Waganiec. Do 

obszaru rewitalizacji zostały wskazane 4 z tych sołectw, żeby nie przekroczyć tego wskaźnika, o 

którym wcześniej wspomniał. Natomiast z tych pozostałych 10 sołectw być może będzie możliwość 

realizacji różnych zadań. W tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, czy te, które proponowała radna, 

czy też jeden z mieszkańców, jako zadania kompleksowe, czyli na obszarze rewitalizacji będą 

realizowane, jakieś zdanie, czy też jakieś zadania być może będzie możliwość uzupełnienia tych 

zadań, o zadanie np. z takiego sołectwa Michalin, czy też z innego, które nie zostało dotychczas 

uwzględnione w obszarze rewitalizacji. 

Tutaj znowu furtka jest otwarta i ma nadzieje, że będzie możliwość wykorzystania tych środków 

również w innych sołectwach, które nie zostały zakwalifikowane do obszaru rewitalizacji, natomiast 

na tym etapie ze względów proceduralnych i formalnych oraz ustawowych, gdyż ustawa określa te 

30% i 20% nie było możliwości włączenia Michalina do tej grupy obszarów objętych rewitalizacją  

w przyszłości. 

 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji, poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2025.  

 

Głosowanie 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła uchwałę Nr XIX/166/2016 w sprawie w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 

2016-2025 – stanowi ona załącznik nr 38 do protokołu. 

 

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

przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.26 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania, poinformował, że jeżeli radni i sołtysi mieliby pytania, to udziela głosu. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, co będzie dalej z wnioskiem mieszkańców  

i w sprawie obecności rolników na poprzednich obradach odnośnie tego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Czy w dniu dzisiejszym będzie podjęta decyzja, jak to będzie się dalej przedstawiać? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w dniu dzisiejszym, w tej sprawie nie 

będzie podejmowana żadna decyzja, czy też uchwała, gdyż porządek obrad nie przewiduje takiego 

tematu. 

Poinformował, że ten wniosek wpłynął również do Przewodniczącego Rady Gminy, to pismo jest 

analizowane, wnioskodawcy otrzymają odpowiedź. 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że mieszkańcy napisali, złożyli i koniec, to tak się rozmyło? 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – stwierdził, że będzie przygotowana odpowiedź, jeżeli chodzi 

o wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy, jednak nie wie, czy w tej sprawie, były 

składane wnioski do Wójta, czy będą składne wnioski? Trudno jest w tej chwili odpowiedzieć. 

Czy Wójt podobne wnioski otrzymał, czy otrzyma? 

W tej sprawie, jak Wójt na przedostatniej sesji wyjaśnił, toczy się procedura administracyjne, została 

wydana decyzja środowiskowa. Z tego, co wie decyzja Wójta została zaskarżona do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego we Włocławku. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, przez kogo została zaskarżona? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, ze zaskarżona została przez strony tego 

postępowania. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, ze się obawia, gdyż Wójt proponował, aby zająć się 

opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw i tutaj, jeżeli tak, to by był tu 

przeciwny. Wnioskowałby, aby opracować plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy 

Waganiec. Uważa, ze dla części gminy nie można zrobić planu, a pozostałą część gminy pozostawić. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – stwierdził, że w dniu dzisiejszym krótko udzieli informacji na ten temat. 

Podobny wniosek jak do Pana Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął również do Wójta Gminy. 

Razem z Wójtem cały czas analizują tą kwestię. Państwo radni, jako Rada Gminy pracują  

w stałych komisjach Rady Gminy, myśli, że najpierw należy nad tym wnioskiem porozmawiać na 

tych stałych komisjach Rady Gminy po to, aby wypracować stanowisko, co do dalszych kroków, 

działań. Czy decyduje się iść w tym kierunku, ale już w dniu dzisiejszym może powiedzieć, że to nie 

będzie na pewno w bliskiej przyszłości, trzeba mieć od razu kolosalne środki finansowe, bo 

przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy, nie chciałby tu 

przedstawiać nieprecyzyjnych informacji, ale zadał już to pytanie urbanistom i nie odpowiedzieli na 

to pytanie. Może się oprzeć na informacjach z przed kilku lat, to może być rząd kilkuset tysięcy 

złotych. 

Prace, cały proces związany z uchwaleniem miejscowego planu może trwać kilka lat, co najmniej  

2 lata. Jeszcze jedna ważna informacja, aby można było uchwalić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, musi on być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Pierwsza koncepcja, czyli studium później miejscowy plan.  

Gmina Waganiec, jest w tej chwili na etapie zmiany studium. Jak Państwo radni wiedzą, uchwała  

z 2013 roku została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, od tego czasu znowu 

obowiązuje, to stare studium. Prace są na etapie doprowadzenia do skutecznego wejścia w życie tej 

zmiany, która została uchylona przez sąd. Czyli prace nad zmianą Studium są w trakcie i raczej nie 

można rozpocząć prac nad miejscowym planem. Dlatego, bo gdy zmieni się studium i to znowu 

należałoby od początku rozpocząć prace nad miejscowym planem. To tylko w skrócie tak ogólnie to 

wygląda. Uważa, że stałe komisje Rady Gminy, są takim miejscem, gdzie w szczegóły tej procedury 

byłyby wprowadzane po to, aby wyrobili sobie radni taką jasność, co do tej sytuacji. Bo to nie jest 

wola jednej, drugiej, trzeciej itd. osób, tylko niestety na tym etapie w tej chwili nie będzie można 

rozpocząć tej procedury z dwóch powodów, to, co już powiedział, finansowej, chyba, że Wójt 

znalazłby takie środki i zaproponowałby radnym, aby wygospodarować je z budżetu, ale przy tej 

skali uważa, że będzie to bardzo trudne. A po drugie ta sprawa ze zmianą studium. 

Tak jak powiedział, wniosek wpłynął, trzeba o nim porozmawiać, zastanowić się. Dyskusja nad 

miejscowym planem powinna dotyczyć, nie tego czy przystępuje się do tych prac, tylko najpierw 

wszyscy by chcieli poznać propozycje, co w tym miejscowym planie powinno się znaleźć, bo to nie 

jest tylko dyskusja, że ma być tylko miejscowy plan tylko istotą jest to, co się ma w nim znaleźć. 
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Trzeba też brać pod uwagę pewne jakby zmiany, w tej chwili proces inwestycyjny na obszarze, na 

którym nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się  

w oparciu o decyzje lokalizacyjne, czy też o warunkach zabudowy, tak w skrócie nazywając później 

pozwolenie na budowę i temat jest jakby zakończony. 

Po ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego już nie ma decyzji lokalizacyjnej 

czy o warunkach zabudowy, jest miejscowy plan, którego zmiany mogą potrwać kilka lat. 

Więc czy miejscowy plan jest korzystniejszy w określonych warunkach, czy też procedura 

decyzyjna, to już jest kwestia podejścia subiektywnego. Myśli, że to trzeba rozważać w miarę 

ostrożnie, aby radni, jako mieszkańcy gminy sami sobie nie utrudniali, czy też tego nie umożliwili  

w pewnych sytuacjach, możliwości realizacji różnych przedsięwzięć. To, co przed chwilą powiedział 

jest istotne, o co ktoś będzie wnioskował w tym miejscowym planie. I teraz ten wniosek, który został 

przygotowany i przekazany zarówno do Przewodniczącego Rady Gminy jak i do Wójta Gminy nie 

precyzuje niczego, o co chodzi, co miałby się znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Został podpisany przez określoną grupę osób, ale teraz znowu, jeśli Wójt i Wysoka 

Rada podjęłaby uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu to wówczas cała 

procedura rusza. I tak podobnie jak w przypadku Gminnego Programu Rewitalizacji, przygotowanie, 

analizy, konsultacje społeczne, wnioski, uwagi i teraz może się okazać, że wniosek, który został 

przez mieszkańców złożony może być w mniejszości do tych innych wniosków, bo te konsultacje 

będą trwały, to jest proces bardzo złożony. W niektórych samorządach prace nad miejscowym 

planem trwają już ok.10 lat. Dlatego, że jakby to porozumienie, aby te oczekiwania w stosunku do 

zapisów w miejscowym planie zostały ujęte, jest to dokument taki dość restrykcyjny i sztywny po 

uchwaleniu, jakby chciałoby się go zmienić, trzeba by było przejść całą procedurę od początku  

i przez kilka lat nie można by zrobić niczego, co byłoby niezgodne z miejscowym planem. Także 

uważa, że tutaj należy dość ostrożnie podchodzić do tego tematu i tu Wójt nie wyklucza nikogo, 

chciałby aby wszyscy byli zadowoleni z sytuacji, żeby wszystkie interesy byłyby pogodzone. Nie 

wie na ile to możliwe, na pewno z Wójtem będą do tego dążyć, aby jakiś kompromis w zakresie tych 

rozstrzygnięć został osiągnięty, ale radni muszą mieć świadomość i tych zagrożeń, które przy okazji 

ustalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pojawiają się i istnieją i one jakby 

nigdy nie zostaną zminimalizowane, czy wyzerowane. 

 

Radny M.Kołowrocki – zakładając, że przystąpiło by się do opracowania tego miejscowego planu 

zagospodarowywania przestrzennego, czy dla części gminy Waganiec?, czy dla całej gminy? 

Pytanie – czy w tym czasie zanim będzie ten plan uchwalony i np. ktoś będzie chciał sobie 

pobudować dom, to w tym czasie nie będzie mógł? 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że dopóki miejscowy plan nie zostanie uchwalony i nie 

przejedzie całej procedury nie będzie skutecznie wdrożony w życie, to będą obowiązywać 

dotychczasowe zasady. 

 

Radna E.Pietrus – poinformował, że jako radna tej gminy to przerabiała to w poprzedniej kadencji  

i chodzi tu o jednostkę i tak było poprzednio, były też protesty. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – przyznał rację radnej zdarza się, że jest tak, że bardzo duża ilość osób 

może mieć rozbieżne oczekiwania i interesy. 

Gmina jest gminą typowo rolniczą, ale są też pewne obszary, czy fragmenty, które cechują się 

pewnymi walorami i cześć tych osób, czy grupa tych osób oczekuje, że ten teren będzie chroniony, 

czy też wykorzystywany w sposób mało inwazyjny, ale jest część osób, którzy zamieszkują również 

te tereny, każdy chce się rozwijać i mają jakieś plany, co do tego i pogodzić te dwa rozbieżne 

interesy na pewno będzie bardzo trudno. Dlatego radni muszą tutaj wykazać się takim spokojem, nie 

w sposób impulsywny reagować na tego typu wnioski.  



str. 48 

 

Należy się nad nimi zastanowić, analizować, ale znajdować rozwiązania optymalne dla gminy – to 

jest taka propozycja, ale rozmowy dalsze, dyskusje, prace czy pomysły nad rozwiązaniem jakby tych 

problemów w trakcie tych dyskusji będą wypracowane. 

 

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – poinformował, że chciałby powrócić do obrad  

z 29.12.2016 r., pkt.18 dotyczył on modernizacji, przebudowy, remontu nadania Statutów Świetlic 

wiejskich – i tam były wyszczególnione miejscowości, gdzie te świetlice mają powstać. Chodzi mu 

również o przekształcenie byłego budynku szkoły w Wólnem na świetlice wiejską, która skupiłaby 

miejscowości Przypust, Szpitalka, Wójtówka, Wólne, Bertowo. Dotychczas plany wobec tej szkoły 

trwają już 10 lat i budynek niszczeje. 

    

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że budynek po byłej szkole w Wólnem nie został 

zakwalifikowany, czy też wskazany do umiejscowienia świetlicy wiejskiej z prostego powodu, gdyż 

plany gminy Waganiec są takie, aby ten budynek został wykorzystany dla tzw. „zielonej szkoły” 

Planowane jest tam utworzenie Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego. Więc modernizacja  

i pewna przebudowa w pewnym zakresie jest planowana przez Gminę Waganiec. 

Aby nie dublować tych dwóch funkcji nie został ten budynek uwzględniony, jeśli chodzi o świetlicę 

natomiast jest plan, co do wykorzystania w innym charakterze tego budynku. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że na jego ręce został złożony pisemny 

wniosek w sprawie obsługi prawnej tut. Urzędu, aby Radca Prawny był obecny na każdej sesji Rady 

Gminy, jest to wniosek złożony przez radną Ewę Pietrus w imieniu radnych. 

 

Przewodniczący stwierdził, że Radca Prawny jest pracownikiem Urzędu Gminy, ma podpisaną 

umowę z Wójtem Gminy, dlatego też przedstawi ten wniosek Wójtowi Gminy. 

 

Ad.27 

Zamknięcie XIX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 27 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad XIX sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec, zamyka obrady w dniu 03 stycznia 2017 r. – godz. 16
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Protokołowała:         


