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Protokół Nr XXIV/2017  

z dwudziestej czwartej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 11 maja 2017 r. 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 11 maja 2017 r. – godz.15
30

. 

Jest to sesja nadzwyczajna zwołana przez Wójta Gminy Waganiec na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, oraz mieszkańców gminy 

Waganiec obecnych na obradach sesji. 

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Lisa obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 do protokołu, na podstawie listy obecności w sesji 

uczestniczy 13 radnych (wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Patrycja Smykowska i radny Radosław 

Zwierzchowski – nieobecni), ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych, sesja dysponuje 

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

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

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

doręczony w dniu 10 maja 2017 r. projekt procedowanej uchwały na obecnej sesji przekazany został 

w dniu 9 maja br. Uchwała została przygotowana stosownie do wymagań ustawy  

o samorządzie gminnym 

 

W związku z porządkiem obrad zwrócił się z zapytaniem, kto jest za tym, aby przyjąć porządek 

obrad w wersji przedłożonej radnym, czy są inne propozycje? 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Waganiec 

na lata 2016 – 2025. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

4. Zamknięcie XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Brak propozycji z sali. 

 

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

porządku obrad poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad w wersji 

przedstawionej. 
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Głosowanie. 

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

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

 

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

obrad obecnej sesji. 

 

Ad.3  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Waganiec 

na lata 2016 – 2025. 

 

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

przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Waganiec na lata 2016 – 2025. 

Przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 
Poinformował, że uchwała zawiera również dość obszerne uzasadnienie następnie otworzył dyskusje 

nad projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w projekcie uchwały jest wymienionych 

kilka obszarów przeznaczonych do rewitalizacji – zwrócił się z zapytaniem, czy w każdym 

przypadku obszarów wskazanych w przedmiotowej uchwale inwestorem będzie gmina Waganiec, 

czy też te zadania będą realizowane przez inny podmiot. Czy należy rozumieć, że zadania, które 

zostały wpisane będą realizowane? 

 

Wójt Gminy P. Kosik – stwierdził, że generalnie, jeżeli chodzi o zasady wdrażania funduszy 

europejskich na lata, które już tak naprawdę idą – beneficjentem mogą być nie tylko gminy. Mogą 

być np. ośrodki wyznaniowe, stowarzyszenia, lokalne grupy działania. Z tego, co wie na terenie 

gminy żaden podmiot nie szykuje się do współpracy z gminą o środki unijne. Aczkolwiek nie jest też 

uprawniony do tego, aby o tym informować. Może być tak, że ze środków unijnych, które są 

przeznaczone na obszar rewitalizacji, na którym jest np. Kościół może się ubiegać Ks. Proboszcz, 

jest to praktykowane w gminach ościennych, są stowarzyszeni na terenie innych gmin, które również 

będą się mogły ubiegać o takie środki aczkolwiek na dzień dzisiejszy spotyka się w Lokalnej Grupie 

Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, i w dniu dzisiejszym razem  

z zastępcą wójta również byli na tym spotkaniu i nikt z terenu gminy Waganiec aktywnie nie 

uczestniczył w projekcie wdrażania środków unijnych, dlatego w przypadku tej gminy, podmiotem 

będzie Gmina Waganiec. 

Przypomniał również, że są złożone wnioski przez Lokalną Grupę Działania, i na te środki cały czas 

czeka. Jak już wspomniał w dniu dzisiejszym odbyło się to spotkanie o godz. 14
00

 i przed chwilą 

przyjechał, w projekcie tym jest min. rozpoczęcie budowy Centrum Lokalnego w Wólnem, 

modernizacja boiska Orlik, wyposażenie budynku komunalnego po byłym „Koziołku”, doposażenie 

orkiestry, doposażenie Zespołu „Mimoza”, w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość, że na te 

projekty i środki finansowe jeszcze trzeba poczekać. Ma nadzieję, że one się pojawią, aby rozpocząć  

prace w tym roku.  

Dlatego jest ta uchwała proponowana w dniu dzisiejszym. Pojawiły się środki finansowe do 

pozyskania na modernizację sieci wodociągowych. Jest w planie wybudowania nowej stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Ariany, znajdującej się za budynkiem komunalnym. Wracając do 

historii, to była pierwsza historyczna stacja uzdatniania wody, która obsługiwała na początek 

WPOZH, a później przyległe miejscowości. Później jak cześć gminy była przyłączona do sieci 

wodociągowej w Nieszawie, po wybudowaniu stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie, to ta 

stacja została jakby wyciszona i nie została tak do końca zlikwidowana, są tam stare pozwolenia, jest 

lokalizacja, jest stara studnia głębinowa.  
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Wszystkie dokumenty pracownicy merytoryczni przygotowali – jak Wysoka Rada w dniu 

dzisiejszym podejmie tą uchwałę, to w poniedziałek 15 maja br. o godz. 4
00

 rano będzie czekał pod 

Urzędem Marszałkowskim z tym wnioskiem, gdyż decyduje kolejność złożenia tego wniosku, który 

wówczas będzie miał większe szanse na wykorzystanie tych środków, ale niestety dopatrzono się 

żeby skorzystać z tego programu modernizacji stacji, musi być on ujęty w Programie Rewitalizacji. 

Ten element niejako wykluczyłby gminę z ubiegania się o te środki. Bo to, że złoży wniosek ma 

nadzieję, jako pierwszy nie oznacza jeszcze, że te środki finansowe gmina otrzyma. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, jeśli chodzi o stacje uzdatniania 

wody w m. Ariany, to gmina była na wstępnej liście trzecia od końca czy te środki gmina otrzymała, 

czy też została wykreślona z tej listy? 
 

Wójt Gminy P. Kosik – poinformował, że to jest zupełnie inna lista, gdyż tamten projekt, to był 

projekt PROW, na który też się gmina przygotowywała i była ujęta na tej liście, co prawda przy 

końcówce, ale na liście gmina się znalazła, jednak na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyników. 

Także nie wie, kto to otrzyma – bardziej możliwe, że np. Marszałek przytnie te fundusze, jednak 

póki co gmina może być zaliczona. Ale nie czekając na wyniki tamtego konkursu już złożone 

zostaną dokumenty na kolejny konkurs, żeby po prostu z któregoś projektu otrzymać te środki 

finansowe. Ta stacja jest bardzo potrzebna, gdyż jest przykład latem, gdy się powoli wygasza 

niepotrzebne hydranty, ale jest i tak problem z wodą i to miejsce będzie ujęciem awaryjnym, które 

pozwoli odciążyć te główne zbiorniki wody. 

 

Brak dyskusji z sali do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusję nad tym 

punktem porządku obrad i zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

gminnego programu rewitalizacji dla gminy Waganiec na lata 2016 – 2025. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXIV/195/2017 w sprawie przyjęcia 

gminnego programu rewitalizacji dla gminy Waganiec na lata 2016 – 2025 – stanowi ona 

załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

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

 

Ad.4 

Zamknięcie XXIV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec, zamyka obrady w dniu 11 maja 2017 r. – godz. 16
00 

 

Protokołowała:  


