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 Protokół Nr XXI/2017  

z dwudziestej pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 31 marca 2017 r. 

 

Przed rozpoczęciem obrad XXI sesji Wójt Gminy Piotr Kosik razem z Przewodniczącym Rady 

Gminy Jarosławem Różańskim – złożyli życzenia sołtysom Gminy Waganiec z okazji 11 marca 

„Dnia Sołtysa”. Odczytał również pismo od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego również  

z życzeniami do sołtysów – kserokopia pisma stanowi zał. 1 do protokołu.   

 
Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 31 marca 2017 r. – godz.10
00

. 

 

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

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Radcę Prawnego – Tomasza Mroczkowskiego, Panie i Panów 

sołtysów z ternu gminy Waganiec oraz zaproszonych gości i pozostałe osoby obecne na sesji. 

 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych sesja dysponuje wymaganym kworum, 

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

porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 
 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 24 marca 2017 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, zostały one 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 XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok.  

            a) dyskusja nad projektem uchwały, 

            b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2016 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań  

w roku 2017. 
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a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Waganiec na lata 2017-2022 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok.  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 

nowego ustroju szkolnego. 

       a) dyskusja nad projektem uchwały, 

            b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 

25 czerwca w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Waganiec prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości nr 75/2, obręb Nowy Zbrachlin oraz prawa 

własności znajdującego się na działce budynku, obręb Nowy Zbrachlin od Orange Polska 

Spółka Akcyjna. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na Terenie Gminy Waganiec na rok 2017”.                 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym         

            Gminy Waganiec i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      17.  Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Waganiec w zakresie opinii   

             biegłego rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

            w Niszczewach”.        

18. Interpelacje radnych i zapytania. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie XXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w dniu 29.03.2017 r. odbyło się spotkanie 

stałych komisji Rady Gminy, radni zapoznali się z projektami uchwał kierowymi na obecne obrady. 

W międzyczasie po wysłaniu materiałów są dodatkowe projekty uchwał, których radni nie otrzymali. 

 

Dlatego też zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad. 

- po punkcie 15 „Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 

2025”, rozszerzyć porządek obrad o punktu 16 „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Waganiec do współpracy i współdziałania z Powiatem Aleksandrowskim przy realizacji zadania pn. 

"Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: 

Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek".                   

 

Następnie poddał pod głosownie zgłoszoną poprawkę 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zgłoszoną poprawkę wprowadzenie dodatkowego 

punktu do proponowanego porządku obrad, jako punkt 16 „Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Waganiec do współpracy i współdziałania z Powiatem Aleksandrowskim 

przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych  

i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, 

Zakrzewo i Raciążek" 

 

- po punkcie 16, jako punkt 17 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety 

Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych”. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – uzasadnił, gdyż został powiadomiony o potrzebie zmiany tej 

uchwały, ponieważ uchwała, która w tej chwili obowiązuje, a reguluje tą dietę, jest z 27 listopada 

2009 r. Dlatego należy ją dostosować do przepisów powszechnie obowiązujących obecnie. Poddał 

pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do porządku obrad. 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła zgłoszoną poprawkę wprowadzenie dodatkowego 

punktu do proponowanego porządku obrad, jako punkt 17 „Podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych”. 

 

W związku z powyższym proponowany porządek obrad ulegnie zmianie. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że na jego ręce wpłynęła skarga na wójta 

gminy Piotra Kosik, złożona przez Państwo Marię i Janusza Ciesielskich dotyczy ona oferty najmu 

lokalu socjalnego. Skarga była analizowana przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Waganiec.  

W związku z tym projekt uchwały miał być procedowany na obecnej sesji, natomiast ta sprawa jest 

rozwojowa, gdyż w zeszłym tygodniu wpłynęły pisma do biura podawczego od Marszałka Kujawsko 

- Pomorskiego w sprawie tej skargi i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. 

Kserokopia skargi i w/w pism stanowi integralną cześć z protokołem (zał. nr 3) 
Stwierdził, że należy łącznie te pisma potraktować i na spokojnie przeanalizować. Jest to dość 

skomplikowana sprawa, rozpoznanie skargi w formie uchwały Rady Gminy będzie przygotowane na 

następną sesję czerwcową i zostanie podjęte rozstrzygnięcie w tej sprawie.  

Brak dyskusji z sali. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał pod 

głosowanie proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonych zmian. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok.  

            a) dyskusja nad projektem uchwały, 

            b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2016 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań  

w roku 2017. 

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

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

Waganiec na lata 2017-2022 

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok.  

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 

nowego ustroju szkolnego. 

       a) dyskusja nad projektem uchwały, 

            b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 

25 czerwca w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Waganiec prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości nr 75/2, obręb Nowy Zbrachlin oraz prawa 

własności znajdującego się na działce budynku, obręb Nowy Zbrachlin od Orange Polska 

Spółka Akcyjna. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na Terenie Gminy Waganiec na rok 2017”.                 

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

      15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do współpracy i współdziałania  

z Powiatem Aleksandrowskim przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa dróg polegająca na 

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

Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek". 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy    

Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym         

            Gminy Waganiec i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. 

    a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      19.  Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Waganiec w zakresie opinii   

             biegłego rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

            w Niszczewach”.        

 20. Interpelacje radnych i zapytania. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie XXI 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 przedstawiony porządek 

obrad. 

 

Ad.3 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 

Radna Jadwiga Michalska – zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Pietrus. 

Radna Ewa Pietrus – wyraziła zgodę. 

 

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

 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 10
55 

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 

XXI sesji Rady Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

Głosowanie. 
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 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 XXI 

sesji Panią Ewę Pietrus. 

 

Ad.4 

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 informację za okres od 06.02.2017 r. do 

30.03.2017 r. 

Zarządzenie nr 13.2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu oraz 

przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie 

rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2017 r. 

Otwarty konkurs wygrał jedyny oferent, Gminny Klub Sportowy „SADOWNIK-WAGANIEC”, 

spełniający wszelkie warunki do otrzymania wsparcia finansowego w formie dotacji. 

Przyznał dotację, w wysokości 70.000,- zł na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu  

w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 14.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu komisji 

konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Ustalił regulamin komisji konkursowej i powołałem komisję konkursową w składzie: Ewelina 

Ferner-Kofel – Przewodnicząca Komisji, Żanna Kaniuka, Maciej Przygodziński –przedstawiciel 

Organizacji Pozarządowej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 15.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania 

samochodu marki STAR o nr rej. CALS274 na rzecz Fundacji „Godne Życie na Kujawach” im. 

Janusza Borkowskiego w Redeczu Krukowym. Przekazano samochód Ochotniczej Straży Pożarnej 

we Włoszycy marki STAR o nr rej. CALS274, stanowiący mienie Gminy Waganiec. Zarządzenie 

weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 16.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu. 

Powołał Komisję w składzie: Marta Ziółkowska – pełnomocnik Wójta, Wanda Gmyrek – członek 

komisji, Maria Kołowrocka – członek komisji, Ewa Pietrus – członek komisji, Anna Skopińska – 

członek komisji, Maciej Włoch – członek komisji, Radosław Kłonowski – członek komisji, Marta 

Hołtyn – członek komisji. Utraciło moc zarządzenie Wójta Gminy Waganiec Nr 70.2015 z dnia  

30 grudnia 2015 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.  

 

Zarządzenie nr 17.2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Waganiec. Wykonanie zarządzenia powierzył dyrektorom przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i szkół podstawowych. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
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Zarządzenie nr 18.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: odwołania oraz powołania 

nowych członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W związku z wnioskami instytucji odwołał ze składu zespołu interdyscyplinarnego w Wagańcu 

następujących członków: Pana Edwarda Musiał, Panią Wandę Gmyrek, Panią Elżbietę 

Chmielewską, Pana Pawła Urbańskiego, Panią Małgorzatę Szatkowską, Panią Violettę Smulską, 

Pania Mirosławę Grzegórską, Pana Tadeusza Szudzika, Pana Leszka Krzeszewskiego. 

Powołał do prac w zespole interdyscyplinarnym w Wagańcu następujących przedstawicieli: Panią 

Martę Hołtyn - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu, Panią Martę 

Ziółkowską - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Patologii Społecznej w Wagańcu, Pana Radosława Kłonowskiego - przedstawiciel Komisariatu 

Policji w Ciechocinku, Panią Joannę Sztuczka - przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Niszczewach, Panią Dorotę Kaszuba - przedstawiciel Zespołu Szkół w Brudnowie, Panią 

Agnieszkę Lasotę – Staszak - przedstawiciel Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Zbrachlinie, Panią Ewę Pietrus - przedstawiciel NZOZ „ELMED” Poradnia Lekarza Rodzinnego 

w Nieszawie, Panią Grażynę Kujawa – NZOZ „NASZ LEKARZ” w Zbrachlinie, Panią Ilonę 

Dziarską - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. 

Zespół interdyscyplinarny zostaje powołany bezterminowo licząc od wejścia w życia zarządzenia. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 19.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: zasad odbywania i rozliczania 

podróży służbowych oraz kosztów używania do celów służbowych pojazdów nie będących 

własnością pracodawcy w Urzędzie Gminy Waganiec. 

Decyzję w sprawie wydania polecenia wyjazdu służbowego podejmuje Wójt Gminy, Zastępca 

Wójta, Sekretarz Gminy lub osoba upoważniona do wydawania polecenia wyjazdu służbowego  

w imieniu Wójta Gminy. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa 

kierownik jednostki w poleceniu wyjazdu służbowego. 

Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej krajowej jest miejsce pracy tj. Urząd Gminy 

w Wagańcu. Wykonanie zarządzenia powierzył inspektorowi ds. księgowości budżetowej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

  

Zarządzenie nr 20.2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: zasad ustalenia wysokości opłaty 

eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

Do wyliczenia opłaty eksploatacyjnej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 

uwzględnia się zasady określone w zał. nr 1 do zarządzenia. 

Wysokość opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych obiektów, wykazano w zał. nr 2 do 

zarządzenia. Utraciło moc zarządzenie nr 9.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 03 lutego 2014 

roku. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2017 

roku. Wykonanie Zarządzenia powierzył Skarbnikowi Gminy. 

 

Zarządzenie nr 21.2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: zasad zmiany Zarządzenia Nr 

15.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania 

samochodu marki STAR o nr rej. CALS274 na rzecz Fundacji „Godne Życie na Kujawach” im. 

Janusza Borkowskiego w Redeczu Krukowym. Zarządzenie otrzymuje brzmienie następującej treści: 

Zbyć w drodze darowizny na rzecz Fundacji „Godne Życie na Kujawach” im. Janusza Borkowskiego 

w Redeczu Krukowym samochód Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszycy marki STAR o nr rej. 

CALS274, stanowiący mienie Gminy Waganiec. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 22.2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: opracowania sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok. 
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Realizując uchwałę Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok ze zm. przedstawiłem sprawozdanie roczne z wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok następująco: dochody budżetu zrealizowano w wys. 18.200.052,84 zł na 

planowane 18.282.695,01 zł, tj. 99,5 % w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej 4.678.605,12 zł na planowane 4.719.201,81 zł, tj. 99,1 %, dochody z tytułu wydawanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 75.239,53 zł na planowane 75.000,00 zł. tj. 

100,3 %, subwencja ogólna w wys. 5.975.274,00 zł, tj. 100,0 % planu, dochody z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska 27.956,95 zł na planowane 28.500,00 zł, tj. 98,1 % planu, dochody 

związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 439.512,18 zł na planowane 425.000,00 zł, tj. 

103,4 % planu, wydatki budżetu zrealizowano w wys. 17.286.973,49 zł na planowane 18.170.088,43 

zł, tj. 95,1 %  w tym m.in.: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej  4.678.605,12 zł na planowane 4.719.201,81 zł, tj. 99,1 % planu, wydatki majątkowe 

1.210.637,51 zł na planowane 1.369.726,37 zł, tj. 88,4 % planu, wydatki na realizację zadań 

określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 92.553,12 zł na 

planowane 97.513,36 zł, tj. 94,9 % planu, przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych w wysokości 169.767,75 zł na planowane 174.789,15 zł, tj. 97,1 % planu, przekazano 

dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości 83.240,91 zł na 

planowane 83.300,00 zł, tj. 99,9 % planu, przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy 

realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 96.999,66 zł 

na planowane 97.500,00 zł, tj. 99,5 % planu, wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 28.500,00 zł na planowane 28.500,00 zł, tj. 100,0 % 

planu, wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 476.058,08 zł na planowane 

483.865,00 zł, tj. 98,4 % planu. 

    W 2016 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 913.079,35 zł przy planowanej nadwyżce 

budżetu w wysokości 112.606,58 zł. 

Sprawozdanie przekazano: Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, 

Zespół we Włocławku. 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki publicznej w Wagańcu 

 

Zarządzenie nr 23.2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu Pani Anny Skopińskiej do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla 

opiekunów, o pomocy w wychowywaniu dzieci oraz do prowadzenia postępowań i wydawania 

decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin  

„ Za życiem ”, i dodatku mieszkaniowego należących do właściwości gminy, podczas nieobecności 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 24.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: zmiany §1 pkt. 1 Zarządzenia nr 

16.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu. 

Zarządzenia otrzymuje brzmienie następujące: ,,Marta Ziółkowska – przewodnicząca GKRPAiPS”. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 25.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: powołania stałej komisji 

przetargowej. 
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Powołał stałą komisję przetargową w składzie: Arkadiusz Żak – Przewodniczący komisji, Edward 

Musiał – Zastępca Przewodniczącego komisji, Małgorzata Szatkowska – Zastępca 

Przewodniczącego komisji, Wojciech Mańkowski – Zastępca Przewodniczącego komisji, Ewelina 

Ferner-Kofel – Członek komisji, Jolanta Zachwieja – Sekretarz komisji, Żanna Kaniuka – Sekretarz 

komisji, Andrzej Bon – Sekretarz komisji. 

Dodatkowo przy zamówieniach dotyczących szkół w skład komisji wchodzą dyrektorzy szkół:  

Violetta Smulska – Członek komisji, Mirosława Grzegórska – Członek komisji, Artur Gajewski – 

Członek komisji. 

Komisja przetargowa przeprowadza postępowania przetargowe zgodnie z regulaminem pracy 

komisji przetargowej stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 4.2014 Wójta Gminy Waganiec  

z dnia 10 stycznia 2014 roku. Utraciło moc zarządzenie nr 01.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 

07.01.2015 roku. Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. Zarządzenie weszło w życie  

z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 26.2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałą Rady 

Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 145/5 położonej  

w Sierzchowie. Przeznaczyłem do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Waganiec 

położonej w Sierzchowie dz. nr 145/5. Ustalił wartość nieruchomości na kwotę  410.000,00 zł netto 

plus należny podatek VAT. 

Wykaz nieruchomości podał się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na 

tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy, sołectwa Sierzchowo, biuletynie informacji publicznej i stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Wagańcu. Ponadto informację o wywieszeniu zamieścił w prasie 

lokalnej. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 27.2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie im. Ignacego Jana Paderewskiego podczas 

nieobecności. Wyznaczył Panią Iwonę Lasotę – nauczyciela Zespołu Szkół w Zbrachlinie                       

im. Ignacego Jana Paderewskiego do zastępowania dyrektora przedmiotowej szkoły – Pani Violetty 

Smulskiej podczas jej nieobecności. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.  

 

Zarządzenie nr 28.2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej 

do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko 

urzędnicze – podinspektora ds. gospodarki odpadami. 

Zadania komisji: analiza złożonych dokumentów, przeprowadzenie oceny końcowej kandydatów.  

Wyznaczył 30.03.2017 r. na zakończenie prac komisji i przedstawienie protokołu  

z przeprowadzonych prac i listy kandydatów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Następnie wójt przedstawił informacje z pracy referatów tut. Urzędu Gminy. 

Z działalności referatu ds. budownictwa i dróg wydano: 23 zaświadczeń o braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 9 decyzji o warunkach zabudowy, 4 decyzje 

zatwierdzającą podział nieruchomości, 2 postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu podziału 

nieruchomości, 1 zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku, 1 decyzję umarzającą 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, 

Wszczęto: 4 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 5 postępowanie  

w sprawie podziału nieruchomości. 
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Drogownictwo, wydano: 2 decyzje o zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, 1 decyzje o zezwoleniu 

na umieszczenie w pasie drogowy urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową, 2 zgody na 

ułożenie kabla energetycznego w drodze gminnej (warunki techniczne) 

Zakupiono 1 tonę mieszkanki mineralno- asfaltowej na zimno w celu remontu dróg, próg 

zwalniający w celu zamontowania na ul. Osiedlowej w Wagańcu.  

Energetyka, przystąpiono do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na 

dostawę energii elektrycznej w roku 2018 w ramach aleksandrowsko-radziejowskiej grupy 

zakupowej. 

Z realizacji zamówień publicznych w okresie międzysesyjnym prowadzone były następujące 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych: w dniu 7 marca br. wszczęte zostało 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utwardzenie istniejących ciągów dróg 

gminnych. 28 marca br. o godz. 10
15

 nastąpiło otwarcie ofert. Komisja Przetargowa dokonała 

wstępnej oceny. Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ członkowie komisji oceniali oferty pod 

kątem: ceny brutto, okresu gwarancji, jakości (min. 36 m-cy. max 60 m-cy.), oraz terminu 

wykonania zadania.  

Wpłynęły dwie oferty od następujących wykonawców: Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn 

Drogowych Trans-Masz S.A. Stargard Szczeciński – oferta nr 1.  

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 4 574 698,06 zł. Okres gwarancji 

jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu 

zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25.08.2017 r. 

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Mogilno – oferta nr 2. Wykonawca zaoferował za 

wykonanie zamówienia cenę brutto: 3 287 253,13 zł. Okres gwarancji, jakości 60 miesięcy licząc od 

daty odbioru przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania 

umowy do 18.08.2017 r. 

W budżecie ilość środków przewidziana na powyższe zadanie wynosi 3 500 000 zł brutto. 

Komisja Przetargowa jest w trakcie badania złożonych ofert. 

W dniu 17 marca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm z transportem na wskazane drogi gminne i 

wyznaczone miejsca składowania, zlokalizowane na terenie Gminy Waganiec. 28 marca br. o godz. 

11
15

 nastąpiło otwarcie ofert. Komisja Przetargowa dokonała wstępnej oceny. Zgodnie z kryteriami 

określonymi w SIWZ członkowie komisji oceniali oferty pod kątem: ceny brutto, oraz terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wpłynęły cztery oferty od następujących Wykonawców: 

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Mogilno – oferta nr 1. Wykonawca zaoferował za 

wykonanie zamówienia cenę brutto: 212 175,00 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 70 

dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Żnin – oferta nr 2.  

Wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia cenę brutto: 147 600,00 zł. Termin wykonania 

przedmiotu zamówienia: 4 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy. 

Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski, Dobre – oferta nr 3. Wykonawca zaoferował za 

wykonanie zamówienia cenę brutto: 150 000,00 zł. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

FTUH Radosław Czarnecki, Izbica Kujawska – oferta nr 4. Wykonawca zaoferował za wykonanie 

zamówienia cenę brutto: 162 500,00 zł. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

W budżecie ilość środków przewidziana na powyższe zadanie wynosi 200 000 zł brutto. 

Komisja Przetargowa jest w trakcie badania złożonych ofert. 

W dniu 24 marca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej. Oferty będą składane do dnia  

3 kwietnia br. do godz. 9
00.
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Z pracy gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 168 faktur za wodę  

i wprowadzone ścieki, 15 dokumentów sprzedaży (fv, noty) za najem lokali użytkowych (podmioty 

gospodarcze), 44 faktur za najem lokali mieszkalnych, 8 dokumentów dot. sprzedaży pozostałej - 

obciążenie za zużytą energię elektryczną, opłaty za użytkowanie wieczyste.  

Zawarto: 8 umów wodę z odbiorcami indywidualnymi o dostarczenie wody z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, 3 umowy z odbiorcami indywidualnymi o odprowadzenie ścieków,  

1 porozumienie w sprawie rozłożenie na raty należności wynikających z faktur za dostarczoną wodę. 

Wystosowano 2 wezwania do przedłożenia informacji o sytuacji majątkowej w związku z wnioskiem 

o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych. 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: urodzenia – 7, 

małżeństwa – 2, zgony – 7, zameldowania na pobyt stały – 2, przemeldowanie na terenie gminy – 

10, poświadczenia zameldowania – 38, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru 

dowodów osobistych – 28, transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego – 2, sprostowanie aktu 

stanu cywilnego – 1, uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 1, liczba sporządzonych aktów stanu 

cywilnego – 8, wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 82, migracja aktów stanu cywilnego – 41, 

zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 5, zaświadczenia 

stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa – 5, przyjęto wniosków o wydanie dowodu 

osobistego – 98, oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 1. 

Z działalności referatu podatkowego, wpłynęło 208 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, 

które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 207.900,72 zł. Wpłynęły 2 wnioski o ulgę z tytułu 

nabycia gruntów, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 1.041,56 zł. Wpłynął 1 wniosek  

o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, które jest w trakcie rozpatrywania. Wpłynęły 4 

wnioski o umorzenie podatku, które są w trakcie rozpatrywania. Wydano 18 zaświadczeń  

w sprawach podatkowych. Udzielono odpowiedzi na 8 pism podatkowych. 

Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, wystawiono: 2 upomnienia na kwotę 

6.212,000 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 6.212,00 zł. Jest 300 podatników zlegających  

z płatnościami. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 11 decyzji określających wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. zaległości, w tym 3 umarzające 

postępowanie. Jest 240 osób zalegających z płatnościami.   

Z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: sporządzono sprawozdanie OŚ-4g  

z gospodarowania dochodami budżetu gminy przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej w roku 2016: ogólna kwota wpływów w 2016 r. wynosiła - 27 957 zł. 

Sporządzono załącznik do sprawozdania SG-01 dotyczący nakładów na środki trwałe służące 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz o uzyskanych efektach rzeczowych: uzyskane efekty 

rzeczowe: 0,27 km sieci wodociągowej i 20 szt. przydomowych oczyszczalni - wydatki ogółem 

292 000 zł. 

Sporządzono sprawozdania do Urzędu Statystycznego dotyczące infrastruktury technicznej 

budynków (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne) oraz sprawozdanie dotyczące leśnictwa  

i ochrony środowiska. 

Udzielono Wojewodzie informacji dotyczącej podjętych działań mających na celu zminimalizowanie 

ryzyka powstania ognisk wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

Wystąpiono do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kuj. oraz czterech Kół 

Łowieckich działających na terenie gminy Waganiec o zaopiniowanie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec”  

i otrzymano: pozytywną opinię od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kuj. oraz 

Koła Łowieckiego „Wiarus” w Ciechocinku, pozostałe koła łowieckie nie wypowiedziały się w 

ustawowym terminie - 21 dni od otrzymania do zaopiniowania Programu, co zgodnie z ustawą  

o ochronie zwierząt uznaję się, jako uzgodnienie pozytywne. 
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Dla Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Waganiec, wydano pozytywne opinie na 

wydzierżawienie poszczególnych obwodów łowieckich na lata 2017 – 2027. 

W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii ponownie zwrócono się do osób 

utrzymujących drób o przestrzeganie ograniczeń i zakazów minimalizujących ryzyko powstania 

ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Wystąpiono do Wojewody o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód 

spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w 2017 r. 

Dokonano naboru wniosków (kurendy do sołtysów, strona internetowa) o oszacowanie szkód  

w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w 2017 r. 

Zebrano od mieszkańców gminy wnioski na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych 

oraz przygotowano i złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu – na odbiór odpadów azbestowych w roku 2017 - dla  

18 nieruchomości. 

Wydano 6 szt. decyzji na usuniecie drzew przy drogach powiatowych. 

Wydano decyzje na usuniecie drzew (9 szt.) rosnących przy drodze krajowej Nr 91. 

Wydano dwie decyzje umarzające postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew  

z powodu braku konieczności uzyskania zezwoleń na ich usunięcie z uwagi na zmianę przepisów w 

tym zakresie. 

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

2 szt. topoli rosnących przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Zbrachlinie 5 i uzyskano 

zezwolenie na ich usunięcie. 

Wydano jedno zapewnienie dostawy wody, oraz dla dwóch nieruchomości warunki techniczne na 

wykonanie przyłączy wodociągowych. 

Udzielono odpowiedzi na prośbę Biura Projektowego przygotowującego dokumentację techniczną 

na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Waganiec o braku konieczności uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zakładu 

przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 194 

(uprzednio oznaczonej, jako nr ew. 90/6) w miejscowości Zosin, gmina Waganiec” wystąpiono do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Dokonano aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” oraz wystąpiono 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego Planu. 

Wystąpiono do WFOŚiGW w Toruniu o wydanie opinii dla aktualizacji „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

Wydano obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Waganiec”. 

Z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej  

Kadry - w dniu 31.01.2017 r. został złożony wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy  

o zorganizowanie stażu dla 4 osób bezrobotnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie (umowa 

zostanie zawarta na okres 4 miesięcy). 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. została zawarta umowa 

Nr 1/2017 w dniu 21.02.2017 r. w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych. 

Zatrudniono 2 osoby bezrobotne na stanowisku pracy: pracownik gospodarczy, w pełnym wymiarze 

czasu pracy od 01.03.2017 r. do 31.08.2017 r. (Wojciech Wendykowski, Jarosław Urbański). 
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W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. zostało zawarte 

porozumienie Nr 4/2017 w dniu 10.03.2017 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. 

Okres wykonywania prac społecznie użytecznych od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. (łączna liczba 

osób skierowanych 10 – od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r., 5 osób oraz od 01.07.2017 r.  

do 30.09.2017 r. 5 osób). 

Od dnia 13.03.2017 r. został zatrudniony Pan Andrzej Bon na stanowisku pracy ref. ds. zamówień 

publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (umowa na czas zastępstwa do 

czasu powrotu Pani Anny Bierzyńskiej przebywającej na zwolnieniu chorobowym). 

W Urzędzie Gminy odbywają praktykę zawodową 3 osób: od 06.03.2017 r. do 31.03.2017 r. 

uczennica Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Toruniu (Zuzanna Prażniewska), od 20.03.2017 r. do 

07.04.2017 r. uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku (Paulina Grochólska, Natalia 

Zakrzewska).  

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron z Panią Marią Kopaczyk  

z dniem 29.03.2017 r. (w związku z przejściem na emeryturę), został ogłoszony nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami (termin składania dokumentów 

upłynął w dniu 27.03.2017 r.).  

Z dniem 30.03.2017 r. została rozwiązana umowa o pracę z Panem Andrzejem Kołowrockim  

z upływem czasu, na który była zawarta. Pan Kołowrocki był zatrudniony na stanowisku pracownika 

administracyjnego w ramach zakończonej umowy Nr 56/ST.EFS/1.1.2/2016 o skierowanie do 

odbycia stażu bezrobotnych. 

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

w okresie od 07.02.2017 r. do 28.03.2017 r. wykonywały 3 osoby (prace porządkowe na terenie 

Gminy Waganiec), łącznie odpracowano 90 godzin.                       

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 12 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonano 12 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

Wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej  4,5% do 

18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 

zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi: w wyniku ogłoszonego w dniu 12.01.2017 r.  

otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań                 

z zakresu rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2017 r., przyznane zostało  dofinansowanie 

Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sadownik - Waganiec” w wysokości -70.000,00 zł.). 

W wyniku ogłoszonych konkursów w dniu 18.01.2017 r. na wykonanie w roku 2017 przez 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu gminy: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przyznane zostało 

dofinansowanie Gminnemu Klubowi Sportowemu „Sadownik - Waganiec” w wysokości  

20.000,00 zł. 

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób 

niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone 

przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”, przyznane zostało dofinansowanie Fundacji im. 

Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w wysokości - 7.000,00 zł.  

Stypendia sportowe: Wójt Gminy Waganiec po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń: 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec oraz 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Waganiec, przyznał stypendia sportowe w proponowanej wysokości przez członków Komisji 

(150,00 zł na okres czasu od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.). 
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W gronie stypendystów, znaleźli się: Magdalena Szudzik – zawodniczka sekcji piłki ręcznej klubu 

Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie, bierze udział w rozgrywkach II Ligi 

kobiet.  Jakub Szymański – objęty szkoleniem centralnym, członek Kadry Narodowej Juniorów U-20 

z drużyną Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale uczestniczy w 

rozgrywkach I Ligi mężczyzn w piłkę siatkową,  zawodnik Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego MOS WOLA WARSZAWA. Norbert Hołtyn– zawodnik Klubu Arka Gdynia Sportowa 

Spółka Akcyjna, uprawiana dyscyplina sportowa: piłka nożna. Reprezentuje klub w Kategorii Junior 

Starszy II zespół, który jest bezpośrednim zapleczem I zespołu, który występuje w Ekstraklasie. 

 

Promocja zdrowia: w dniu 24.04.2017 r. odbędą się badania mammograficzne. Bezpłatnymi 

badaniami mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia. 

 

Organizacja imprez: w dniu 19.03.2017 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym 

OSP w Wagańcu obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował wójtowi gminy za udzieloną informację  

i otworzył dyskusje. 

Zwrócił uwagę na przeprowadzony przetarg na utwardzenie istniejących dróg gminnych, który był 

ogłoszony, ostatecznie nie został jeszcze rozstrzygnięty. Jak wójt wspomniał wpłynęły dwie oferty i 

jest duża rozbieżność między jedną ofertą 4.574.698 zł, a drugą 3.287.253, 13 zł, to takie 

spostrzeżenie, że różnica jest ok.1.200.000 zł. 
 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy wiadomo, kiedy firma wejdzie na 

drogi z pracami? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że postępowanie przetargowe trwa, dlatego nie umie 

powiedzieć, jaki to będzie termin. 

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, czy ta firma już gdzieś wykonywała prace na 

terenie gminy? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że technologia wykonywania robót będzie różna, będą to 

trzy różne technologie. Jest kilka dróg na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, ponieważ osoba, 

która współpracuje z gminą Waganiec odnośnie zamówień publicznych, jest to pracownik pracujący 

również w gminie Aleksandrów Kujawski od 10 lat, tylko w zamówieniach publicznych. Też 

zwróciła uwagę, że dobra firma złożyła tą ofertę, ponieważ mają od wielu lat doświadczenie z tą 

firmą i są bardzo zadowoleni. Jest inspektor nadzoru budowlanego są normy, to wszystko będzie 

zależało od fachowca, który będzie nadzorował te prace, czy one będą wykonywane zgodnie  

z technologią. Na chwilę obecną można przyjąć, że prace będą zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia wykonane. Będzie nadzorował te prace, Insp. ds. Nadzoru Budowlanego jak  

i również radni, sołtysi, ponieważ są to duże inwestycje. 

 

Radny M.Misiak – poinformował, że są obawy radnych, gdyż jest przykład w m. Bertowo, jak 

firma wykonała te prace i w jakim stanie jest ta droga. 

  

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że tą samą technologią była też robiona droga 

w Kolonii Święte. 

 

Radny Jarosław Budny – zwrócił się z zapytaniem, co to oznacza trzy rodzaje technologii? 
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Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że to wszystko już było omawiane kilkakrotnie, są trzy rodzaje 

technologii: 

I – technologia położenia asfaltu na drogach o bardzo dobrej podbudowie. 

II – technologia kładzenia pod budowę z potrójnym utwardzeniem. 

III – technologia tj. kładzenie potrójnego utwardzenia bez podbudowy, tylko z profilowaniem.  

Na terenie gminy są drogi o bardzo dobrej podbudowie, gdzie wystarczy je uzupełnić położyć asfalt, 

są drogi w miarę dobrej podbudowie, ale nie nadającej się na kładzenie asfaltu, ale są drogi  

o podbudowie żużlowej, gruntowe, gdzie trzeba wszystko zrobić od początku, gdzie robi się potrójne 

zamknięcie. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt porządku 

obrad.   

 

Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 5 przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok.  

Następnie przewodniczący rady przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi ona zał. nr 4 

do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusje do projektu przedstawionej uchwały. 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 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 XXI/178/2017 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2016 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań  

w roku 2017. 

Obrady opuścił radny Jerzy Urbańki – godz. 11
05

 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z następnym punktem porządku obrad przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za rok 2016 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2017 – stanowi 

ona załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/179/2017 w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 i przedstawienie 

potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2017 – stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę w 

wersji przedłożonej radnym. 

 

Ad.7 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Waganiec na lata 2017-2022. 

 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-

2022, poinformował, że projekt tej uchwały został radnym wyłożony przed sesją w związku z tym, 

że jest to skomplikowany dokument, należało nanieść szereg poprawek. 

 

Następnie odczytał projekt procedowanej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję.  

 

Na obrady powrócił radny Jerzy Urbański – godz. 11
25

 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem pytań z sali do przedstawionego 

projektu uchwały zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2022. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/180/2017 zmieniającą uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2022 – stanowi ona 

załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 r. 

 

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

w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok, poinformował, że radni otrzymali II projekt uchwały,  

w dniu wczorajszym na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

 

Poprosił Panią Skarbnik Danutę Roszko o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy 

po stronie dochodów i wydatków, o które wnosi wójt gminy. 

   

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

dochodów i wydatków, o które wnioskuje wójt gminy. 

Dochody 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. dokonano 

zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów budżetowych na łączną kwotę 24.500,00 zł.  

 Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku  

z dnia 21 marca 2017 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup przezroczystych urn wyborczych.   

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2017 r. podstawy opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości turbin wiatrowych planowane z tego tytułu dochody budżetowe zwiększono                

o 490.000,00 zł. Również uaktualniono dotychczasowe plany w zakresie podatków od osób 

fizycznych. Zwiększono o 10.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszając 

równocześnie wpływy z tytułu podatku rolnego.  

 Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów zmniejszono plan części oświatowej 

subwencji ogólnej o 121.145,00 zł oraz planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych o 708,00 zł.    

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 marca 2017 r. poinformował o wysokości 

dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. 

Zaplanowane z tego tytułu dochody budżetowe należy zmniejszyć o 46.830,00 zł.  

 Zwiększono dochody budżetowe o 2.110,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wniosek 

Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 23 marca 2017 r.).  

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. zwiększono plan dotacji 

celowych na rok bieżący o 91.086,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.   

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lutego 2917 r. (zwiększył plan dotacji 

celowych o 118,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 

Dużej Rodziny.   

 

Wydatki  

 Przeznaczono dodatkową kwotę 10.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Michalin   

i Kaźmierzyn.  

  Zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody o 190,00 zł, 

zmniejszono natomiast na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 300,00 zł.  

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.695,00 zł.  

 Dokonano zmiany zastosowanych dotychczas paragrafów klasyfikacji budżetowej w zakresie 

zakupu materiałów do remontu dróg gminnych wraz z wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi 

(200.641,56 zł) oraz  profilowania, utwardzania dróg (30.000,00 zł).  

 Wycofano z budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł zaplanowaną na pokrycie kosztów remontu 

chodnika wzdłuż ul. Widok w Wagańcu.  

 Zwiększono o 40.000,00 zł środki zaplanowane na remont dróg gminnych, o 10.000,00 zł 

środki na opłacenie kosztów usług oraz o 7.500,00 zł na remont sprzętu gminnego obsługującego 

drogi.  

Przewidziano kwotę 20.000,00 zł na opłacenie kosztów rozgraniczenia kolejnych dróg, 

wykonania projektów w ramach planowanej na rok przyszły budowy dróg. 

 Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji 

budynków komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu oraz 2.000,00 zł do budynku komunalnego 

w Plebance przy ul. Słonecznej. Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na 

utwardzenie terenu w Arianach.  

 Zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł na zakup nieruchomości w m. Nowy Zbrachlin od 

ORANGE Polska S.A.  

 Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący wykupu gruntów pod 

budowę dróg od prywatnych właścicieli (50.000,00 zł).  
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 Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 marca 2017 r. 

dokonując zmiany przeznaczenia środków na kwotę 10.320,00 zł. W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął 

kolejny wniosek Kierownika CUW.  

Realizując go zwiększono o 560,00 zł odpis na ZFŚS oraz o 6.880,00 zł środki na wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi pracowników Centrum oraz osób zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.  

 Zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników gospodarczych 

o 3.415,00 zł oraz pracowników robót publicznych, stażystów o 200,00 zł. Zmniejszono natomiast na 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 4.140,00 zł.  

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 15.105,00 zł.  

 Przeznaczono kwotę 14.000,00 zł na opłacenie kosztów umów-zleceń (m.in. dotyczących 

obsługi w zakresie prawa zamówień publicznych) wraz z pochodnymi.  

 Dokonano zmiany przeznaczenia środków z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, 

ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych na łączną kwotę 463,00 zł.  

 Otrzymaną dotację celową w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na zakup przezroczystych urn 

wyborczych.  

 Zwiększono o  11.500,00 zł środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. przegląd aparatów powietrznych, 

udział w szkoleniach, zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej                    

w Zbrachlinie). Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach planu Jednostki z Włoszycy na 

kwotę 500,00 zł.  

 Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie pismem z dnia 6 marca 2017 r. wniosła o dokonanie 

zmian w planach finansowych poszczególnych placówek na łączną kwotę 22.000,00 zł. Kolejnym 

pismem z dnia 23 marca 2017 r. zawnioskowała o zwiększenie o 14.365,00 zł środków na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent bhp dla pracowników obsługi. 

Dołożono również kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu dolnego korytarza szkolnego.  

 W dniu 3 i 23 marca 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie złożył wnioski                  

o dokonanie zmian w planach finansowych poszczególnych placówek. Zmniejszono o 3.444,00 zł 

środki na wynagrodzenia nauczycieli, o 12.000,00 zł środki na zakup opału. Zwiększono natomiast o 

3.910,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników 

obsługi.  

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach w dniu 

6 i 23 marca 2017 r. zwiększając o 1.780,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 

odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi, zmniejszono natomiast środki na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego o 1.280,00 zł.   

 Na pokrycie kosztów budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie wyłożono 

dodatkowe 51.443,00 zł, jako udział Gminy w realizowanym przez Lokalną Grupę Działania 

zadaniu.  

 Zrezygnowano w przygotowania dokumentacji przebudowy placu przez budynkiem Zespołu 

Szkół w Zbrachlinie, wycofując zaplanowane 1.000,00 zł.  

Kwotę 5.199,77 zł nie wydatkowaną w 2016 roku na realizację Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku 

bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków 

dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 marca 

2017 r.  

 W związku ze zmianą z dniem 1 kwietnia 2017 r. jednostki obsługującej zadania w zakresu 

dodatków energetycznych zmniejszono o 211,10 zł plan zadań realizowanych przez Urząd Gminy  

i przekazano do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (pozostałość nie 

zrealizowanego planu w I kwartale br. ).   

 Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 marca 

2017 r. zwiększając o 5.730,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 
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dla pracowników Ośrodka. Kwotę 300,00 zł przesunięto z poz. zakup materiałów do poz. krajowe 

podróże służbowe.  

 Dotację w kwocie 91.086,00 zł przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.  

 Otrzymaną w formie dotacji celowej kwotę 118,00 zł przeznaczono na zakup materiałów 

niezbędnych do realizacji zadań z zakresu Kart Dużej Rodziny.   

 Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 marca 

2017 r. dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu świadczeń 

wychowawczych. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS 

pozyskano kwotę 2.428,00 zł.  

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych pozyskano 1.416,00 zł. Natomiast 

dołożono kwotę 4.752,00 zł na realizację zadań asystenta rodziny.  

 Przeznaczono dodatkową kwotę 30.000,00 zł na montaż lamp oświetlenia ulicznego.  

 Na opłacenie kosztów ubezpieczeń, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie 

ścieków i inne usługi przewidziano dodatkową kwotę 8.300,00 zł oraz 6.000,00 zł na zakup sprzętu 

do Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Na pokrycie kosztów wykonania monitoringu budynku 

wyłożono dodatkowe 3.000,00 zł.  

 Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na opłacenie kosztów przeglądu przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

Środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków 

zwiększono o 18.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej.   

Zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków o 370,00 zł oraz 

pracowników obsługujących system gospodarki odpadami o 120,00 zł. Zwiększono też środki na 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 610,00 zł. 

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 8.575,00 zł.  

 

 Na opłacenie kosztów dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Adaptacja                   

i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem” wyasygnowano 

dodatkową kwotę 2.250,00 zł. Ponadto dołożono kwotę 291.613,00 zł na rozpoczęcie prac 

adaptacyjnych, z tego kwota 79.412,00 zł stanowiłaby udział finansowy Gminy w tym 

przedsięwzięciu w ramach realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie 

„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zadania. 

Na uzupełnienie środków przewidzianych w budżecie gminy na remont świetlic wiejskich 

przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. Na zakup materiałów do świetlicy w Zbrachlinie, Włoszycy, 

Plebance i Niszczewach przewidziano po 10.000,00 zł. Zwiększono również o 10.000,00 zł środki na 

budowę świetlicy w Brudnowie.  

Na pokrycie kosztów usunięcia azbestu z budynku świetlicy w Zbrachlinie przeznaczono 

1.600,00 zł.  

Zrealizowano wnioski Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu z dnia 13 i 23 

marca 2017 r. zwiększając dotację podmiotową o 2.000,00 zł.  

Na doposażenie zespołu MIMOZA wraz z warsztatami wyłożono kwotę 5.716,00 zł, jako 

udział Gminy w realizowanym przez Lokalną Grupę Działania zadaniu.  

 Na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych w Nowym 

Zbrachlinie i Sierzchowie wyasygnowano dodatkową kwotę 3.000,00 zł na opłacenie kosztów 

przygotowania niezbędnej dokumentacji.  

 Wyłożono kwotę 5.000,00 zł na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania naprawy 

klimatyzacji i wentylacji w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz 3.000,00 zł na zmodernizowanie 

przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Zbrachlinie.  

Zwiększono środki na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym                  

w Zbrachlinie o 45,00 zł oraz o 100,00 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

zmniejszono natomiast środki na pochodne od wynagrodzeń o 2.280,00 zł.   
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 W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294) dokonano zmiany 

paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów wpływających na rachunki jednostek oświatowych na 

kwotę 220,00 zł.  

 Dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej zastosowanego przy realizacji                

z Funduszy Sołeckiego zadania pn. „Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem 

sprzętu do wyrównania drogi”. 

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 3.850.472,77 zł wyższe 

od planowanych dochodów budżetowych.  

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych           

w wysokości 350.472,77 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 

3.500.000,00 zł. 

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 450.000,00 zł.  

 

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

i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu Zastępcę Przewodniczącej Komisji 

Budżetu Finansów Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Jadwigę Michalską 

i przedstawienie opinii komisji odnośnie proponowanych zmian budżetowych, o które wnosi wójt po 

stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu - poinformowała, że komisja budżetu nie wnosi 

zastrzeżeń do proponowanych zmian budżetowych na 2017 r. po stronie dochodów i wydatków 

budżetowych  

i opiniuje je pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował przewodniczącej komisji i otworzył dyskusję. 

 

Na obrady powrócił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 11
35

 

 

Dyskusji brak. 

 

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

zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok i zarządził głosowanie nad przedmiotową uchwałą. 

II projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu. 
 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/181/2017 w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2016 rok – stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – podziękował radnym za przegłosowanie uchwały, zwrócił się do sołtysów w 

woli wyjaśnienia, gdyż poruszone były duże kwoty, nie było dyskusji. To nie jest tak, że nie ma 

dyskusji wcześniej, odbyło się wspólne posiedzenie komisji, i była tam bardzo żywa dyskusja i to nie 

jest tak, że dzieli się nadwyżkę budżetową w takiej dużej kwocie i nie ma dyskusji, było to 

szczegółowe omówione. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że jak wójt wspomniał dyskusja merytoryczna 

odbyła się w dniu 29.03.2017 r. na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, to posiedzenie 

odbyło się z czysto praktycznych powodów, aby nie przedłużać obrad sesji. 

Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 
 

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

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Waganiec i przedstawił projekt tej uchwały – stanowi on załącznik Nr 12 do protokołu. 
Następnie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, ustawa z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty przewiduje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej. Na 

realizację takiego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne. 

Stypendium przyznawane przez Wójta Gminy Waganiec promuje wybitne osiągnięcia edukacyjne 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stanowi dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki 

i rozwijania swoich uzdolnień. 

Wójt Gminy Waganiec przyznaje stypendia za wybitne wyniki w nauce uczniom klas IV-VI 

szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Waganiec. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce - w 

roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium osiągnęli  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen powyżej 5,4. Pozostałe zasady przyznawania 

szczegółowo ujęte są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/182/2017 w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec – stanowi 

ona załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że otwiera punkt w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i przedstawił projekt 

procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 14 do protokołu. 
Na poprzedniej sesji wspomniał, że gminy miejskie są w takiej sytuacji, że są tam tylko gimnazja, 

dlatego też rada gminy nie miała takiego problemu i nie musiała się zastanawiać jak go rozwiązać. 

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 10
45 
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Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

    

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXI/183/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – stanowi ona załącznik Nr 15 do 

protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła uchwałę w wersji 

przedłożonej radnym 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia  

25 czerwca w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył 11 punkt przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca  

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

Przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 16 do protokołu. 
Poinformował, że w związku ze zgonem sołtysa wsi Wiktoryn Pana Brzezińskiego Edwarda, który 

dotychczas sprawował funkcję inkasenta w sołectwie Wiktoryn, dokonano ustalenia nowego 

inkasenta tj. Pani Skuz Aleksandry, która została wybrana na sołtysa wsi Wiktoryn w wyborach 

przeprowadzonych w dniu 18.02.2017 r. 

 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 

 

Na obrady powrócił radny Radosław Zwierzchowski – godz. 11
50

 

Obrady opuścił radny Marcin Misiak – godz. 11
55

 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/184/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 

IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca w sprawie ustalenia inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso – stanowi ona załącznik Nr 17 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy podjęła przedmiotową uchwałę. 
 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Waganiec prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości nr 75/2, obręb Nowy Zbrachlin orasz prawa własności 

znajdującego się na działce budynku, obręb Nowy Zbrachlin od Orange Polska Spółka 

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

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości nr 75/2, obręb Nowy Zbrachlin oraz prawa własności znajdującego się na działce 

budynku, obręb Nowy Zbrachlin od Orange Polska Spółka Akcyjna. 

Poinformował, że radni otrzymali przed obradami II projekt uchwały, zmiana dotyczy § 1 - 

dopisany została akapit „oraz prawa własności znajdującego się na działce budynku, obręb Nowy 

Zbrachlin od Orange Polska Spółka Akcyjna”. 

Następnie przedstawił II projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 18 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że jest mowa o działce przy Zespole Szkół  

w Zbrachlinie w sąsiedztwie placu zabaw. 

 

Radny Dariusz Butlewski – zwrócił się z zapytaniem, czy chodzi tu o ten budynek mały przy 

szkole? I to ma gmina wykupić? 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – potwierdził, że chodzi o ten budynek i o wykup, gdyż Orange 

nie chce go nieodpłatnie przekazać w grę jedynie wchodzi wykup tej nieruchomości. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, po co to jest gminie potrzebne? 

 

Zastępca wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że jeśli chodzi o kwestię tej nieruchomości, czyli 

działki, niedużej wraz z budynkiem posadowionym na tej działce. Plany gminy Waganiec kierują się, 

aby utworzyć tam plac zabaw przy przedszkolu w Szkole w Zbrachlinie. Pomysł z uporządkowaniem 

tego terenu już został wdrożony w pierwszej kolejności przewiezienie samolotu, aby ta przestrzeń 

była wolna i stanowiła całkowitą własność tylko i wyłącznie gminy Waganiec. Skłania się ku temu, 

aby dokonać przyjęcia tej nieruchomości i takie były starania, aby ją przejąć nieodpłatnie natomiast 

firma Orange jest firmą komercyjną, która przejęła ten budynek później po poczcie, po 

telekomunikacji i oni nie widzą innego rozwiązania jak sprzedaż. Firma wskazała, że ma osobę 

zainteresowaną zakupem tej działki, określili poziom cenowy, który powinniśmy zaproponować, aby 

kupić tą nieruchomość. 

Prowadzone były rozmowy z Dyrektorem firmy Orange, który zajmuje się tą kwestią. Osobiście 

uważa, że nie ma tam zainteresowanej osoby, natomiast ze względów komercyjnych i faktycznych 

tak to przedstawili. Ta opłata została wskazana, jako sprzedaż w trybie negocjacji. 

W formie pisemnej tą, kwotą, która jest z ogłoszenia, to 2.500,00 zł netto firma nie wyraziła zgody 

na tamten czas na przyjęcie tej propozycji gminy, oczywiście była to propozycja wstępna, bo bez 

zgody rady gminy nie można podejmować takich czynności. Wskazano tą ofertę wstępną i że będą 

takie plany w zakresie tej działki, że będzie tam inwestycja celu publicznego, że będą 

zdeterminowani do tego, aby ten potencjalny kupiec nie uzyskał zgody na drogę konieczną przez 

nieruchomość gminy, natomiast z tego, co się orientuje, to, że będzie problem od strony sąsiada, bo 

tam jest słup, czy też transformator i pewnie tam będzie ciężko tą drogę konieczną ustanowić. Ta 

determinacja ze strony gminy pewnie skończyłaby się w sądzie, bo sprawa ustanowienia drogi 

koniecznej niestety jest rozstrzygana przez postępowanie sądowe, pewnie długo by to trwało, ale 

razem z wójtem mają nadzieję, że do ustanowienia takiej drogi koniecznej by nie doszło, to w sposób 

oczywisty utrudniłoby funkcjonowanie gminie. Wówczas ta droga jest wytyczona i właściciel danej 

nieruchomości tej działki miałby do niej prawo. Byłyby ograniczone możliwości odnośnie tego placu 

zabaw. W dniu wczorajszym kontaktował się pracownik, który wcześniej prowadził tą sprawę  

z firmą Orange z referatem komunalnym, aby zapytać się jak rada gminy odniosła się do tej kwestii, 

czy podjęła uchwałę w tym zakresie. 
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Natomiast uzyskał informację o sesji w dniu dzisiejszym, a firma nie udzieliła odpowiedzi na tą 

propozycję gminy. W ślad za tym w dniu wczorajszym drogą e-mail otrzymano informację na temat 

tej oferty. 

Odczytał tą ofertę, aby rada gminy miała świadomość, jakie jest ostatnie stanowisko firmy Orange  

w tym zakresie. 

Podczas rozmowy z Panem Dyrektorem z firmy Orange, poinformował on, że jeśli nie uda się 

sprzedać tej nieruchomości, to wtedy wrócą do rozmów z gminą. 

 

e-mail z dnia 20.03.2017 r. cyt. 

„ W nawiązaniu do naszej rozmowy, oraz wcześniejszej korespondencji w sprawie zakupu od 

Orange Polska S.A. przez Gminę Waganiec, prawa wieczystego użytkowania działki nr 75/2 o pow. 

0,0043ha zabudowanej, murowanym, niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym budynkiem 

technicznym nr 157, o powierzchni użytkowej netto 10,10 m2 , dla której Sąd Rejonowy  

w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  

nr WL1A/00020063/0 uprzejmie informuję, że zgodnie z Państwa prośbą wstrzymaliśmy się  

z podpisaniem aktu sprzedaży tej nieruchomości aby umożliwić na najbliższym posiedzeniu Rady,  

w dniu 31.03.2017r., przedstawienie radnym zamiaru odkupienia opisanej nieruchomości przez 

Gminę i podjęcia w tym zakresie niezbędnej uchwały.  

Mamy nadzieję, że zaoferowana przez Gminę kwota będzie wyższa od oferty, jaką obecnie 

posiadamy i będzie nie niższa niż 6 tys. netto (sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku 

VAT na podstawie art. 43. ust.1 pkt 10a oraz art. 29a ust. 8 ustawy o podatku VAT). 

Liczymy, że w pierwszych dniach kwietnia otrzymamy od Państwa nową ofertę.  

Z poważaniem  

Sławomir Gołębiewski 

Kierownik Wydziału Sprzedaży Bezpośredniej Nieruchomości,  

Wydział Sprzedaży Bezpośredniej Nieruchomości 

Orange Polska, Warszawa” 

 

Stwierdził, że razem z wójtem mają nadzieję, że radni pomogą rozstrzygnąć tą kwestię, w jakim 

kierunku trzeba pójść, gdyż radni mają większe rozeznanie w tej kwestii i podejmą stosowną 

decyzję. 

 

Na obrady powrócił radny Marcin Misiak – godz. 12
15

 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że kwota jest duża, jest mowa o działce 43 m
2
, 

za którą firma chce 6 tys. zł. 

 

Radny Jarosław Budny – poinformował, że firma dokładnie o tym wie, że jeżeli skrawek działki 

jest na jakiejś działce, to ta działka, która jest większa nie jest atrakcyjna. Bo nie można tam 

pobudować placu zabaw ani żadnej innej inwestycji i ta firma dokładnie o tym wie i będzie 

próbowała negocjować. Albo jest potencjalny kupiec lub go nie ma, jednak jak się trafi, to będą 

przez tą małą działeczkę straty, bo zablokuje inwestycje, i być może, że będzie trzeba ustanowić 

drogę publiczną, czyli nie można nic więcej zrobić Jest to duża kwota, ale uważa, że jak się nie kupi 

to zablokuje to gminie inwestycję, może uda się coś wynegocjować władzom gminy. 

 

Zastępca wójta A.Żak – tak jak wcześniej wspomniał, nie chciałby nic sugerować radnym, tak jak 

są podnoszone te argumenty, one są oczywiście bardzo zasadne i ma świadomość, że możemy mieć  

do czynienia z taką sytuacją. Jeśli na tyle by się skomplikowała kwestia z zagospodarowaniem tego 

terenu przed Zespołem Szkół w Zbrachlinie, gdyż oprócz placu zabaw jest też kwestia 

uporządkowania tego frontu przed szkołą.  
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To może warto byłoby jednak podjąć tą uchwałę i zgodzić się na to. Natomiast oczywiście razem z 

wójtem będą podejmować działania w tym zakresie, aby ta kwota byłaby jak najniższa. W związku z 

sugestiami radnych ta kwot się pojawi i dobrze by było, aby się one pojawiły, aby zasugerować, do 

jakiego poziomu cenowego powinni się odnieść po tej sesji. Ta zgoda jakby nie precyzuje kwot, 

jakby radni zasugerowali po tej sesji kwotę, po tej uchwale, która nie wskazuje kwoty, to mogliby 

przedłożyć firmie Orange. I ewentualnie, do jakiego poziomu będzie można się odnieść. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – stwierdził, iż uważa, że radni powinni uchwałę podjąć, ale  

się nie zgodzi z zastępcą wójta żeby wskazać kwotę, bo teraz np. wskazana zostanie kwota  

4 tys. dojdzie do rozmów i wtedy będzie znowu zwołana kolejna nadzwyczajna sesja. 

Czy to jest sens wskazywać cenę? 

 

Zastępca wójta A.Żak - poinformował, że miał, co innego na myśli i mówił wyraźnie, że uchwała 

nie precyzuje kwot, aby uzyskać od radnych sugestię, jak rozmawiać z firmą Orange. 

 

Wójt P.Kosik – poinformował, że tak to jest jak się negocjuje z prywatnym właścicielem 

nieruchomości. Jakąś cenę podał, tu było zaskoczenie, bo za taką małą działkę – wychodzi 140 zł za 

1 m
2
, to jest bardzo duża kwota. Ale inwestor wie, że gmina chce to kupić i jest to potrzebne. Jest 

możliwość, że spółka Orange sprzeda to komuś z Polski i będzie taki stan rzeczy, że gmina tego nie 

kupi i obiekt będzie stał „straszył’ i plany z zagospodarowaniem terenu nie zostaną zrealizowane. 

Dlatego też prosi o podjęcie uchwały, a jeśli chodzi o kwotę, to na pewno jeszcze dyskusje będą 

podjęte. 

  

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

i poddał pod głosownie przedmiotową uchwałę. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 11 głosach „za”, głosów „przeciw” nie było,  

i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXI/185/2017 w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie przez Gminę Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 75/2, 

obręb Nowy Zbrachlin orasz prawa własności znajdującego się na działce budynku, obręb 

Nowy Zbrachlin od Orange Polska Spółka Akcyjna – stanowi ona załącznik Nr 19 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotowa uchwałę. 

 

Ad.13  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”, 

w materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz z załącznikiem, poprosił o wgląd do tych 

materiałów i przedstawił projekt tej uchwały - stanowi on załącznik Nr 20 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

i poddał pod głosownie uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 
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Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/186/2017 w sprawie przyjęcia do 

realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”– 

stanowi ona załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę,  

i na wniosek radnych zarządził 15 min przerwę – godz.12
25

 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2017”.                 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznosił obrady – godz.12
45

 i otworzył następny 

punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2017 

przedstawił projekt tej uchwały – stanowi on załącznik Nr 22 do protokołu. 
 

Po przerwie na obrady nie powrócił radnych Radosław Zwierzchowski i radny Jerzy Urbański. 

 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

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

głosowanie projekt przedstawionej uchwały.  

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/187/2017 w sprawie przyjęcia 

„Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

Terenie Gminy Waganiec na rok 2017”– stanowi ona załącznik Nr 23 do protokołu. 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.15 

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025 – stanowi 

ona załącznik Nr 24 do protokołu. 

 

Obrady opuścił radny Wacław Stefański – godz.12
55

  

 

Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

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

zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały.  
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Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie (11 głosów „za” głosów „przeciw”,  

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/188/2017 w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025 – stanowi ona załącznik Nr 25 do protokołu. 

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

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do współpracy i współdziałania  

z Powiatem Aleksandrowskim przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa dróg polegająca na 

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

Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek". 

 

Na obrady powrócił radny Wacław Stefański – godz.13
05

  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt, który został wprowadzony do porządku obrad 

tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do współpracy i współdziałania  

z Powiatem Aleksandrowskim przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa dróg polegająca na budowie 

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

Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek"– stanowi ona załącznik Nr 26 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to czy ma być 

to wspólnie z powiatem? Czy nie miało być to budowane razem ze ZGZK?  

 

Zastępca wójta A.Żak – przedmiotowa uchwała została zaproponowana radnym w związku  

z faktem, że Gmina Waganiec min. Gmina Raciążek, Gmina Aleksandrów Kujawski, planują 

wybudować ścieżki rowerowe poprzez ZGZK przy drogach powiatowych.  Jeśli chodzi o kwestie 

proceduralne, poszerzenie pasa drogowego, wykup tych nieruchomości, które będą przyjmowane 

tam powiat jest właścicielem tego mienia i zarządza tym mieniem i dlatego jest włączony do 

realizacji tego zadania.  

 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowania przedstawiony 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXI/189/2017 w sprawie przystąpienia 

Gminy Waganiec do współpracy i współdziałania z Powiatem Aleksandrowskim przy realizacji 

zadania pn. "Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-

rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo 

i Raciążek” – stanowi ona załącznik Nr 27 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
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Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy 

Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punktu porządku obrad, jest to podjęcie 

uchwały, o którą został poszerzony porządek obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych – stanowi ona załącznik Nr 28 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

 

Radny Marcin Misiak – poprosił przewodniczącego rady, aby wyjaśnił, o co chodzi w uchwale, 

gdyż radni otrzymali informację na posiedzeniu stałych komisji, a są na sali obecni sołtysi i nie 

wiedzą, o co tu chodzi. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – jeżeli chodzi o diety przewodniczącego rady, 

wiceprzewodniczącej rady i diety radnych w gminie Waganiec obowiązuje uchwała uchwalona  

w dniu 27.11.2009 r. natomiast ta uchwała odnosi się do najniższego wynagrodzenia w kraju.  

I w związku z tym, że to najniższe wynagrodzenie ulega zmianie, a w ostatnim roku było 1850 zł,  

ta kwota dość gwałtownie rosła, a tutaj za podstawę tej diety jest kwota bazowa przyjmowana  

z 2009 r. Dlatego nie będzie to dieta wyższa jak była do tej pory, a wręcz odwrotnie będzie niższa, 

obecnie będzie 1300 zł o 200 zł niższa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że tu jest coś nie tak, gdyż radnym, co roku diety 

wzrastają, to, dlaczego nie wzrosła też przewodniczącemu rady, nie można tego inaczej przyjąć      

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że określone jest to odrębnymi przepisami i tu 

rada gminy nie ma na te przepisy wpływu. Ta kwota jest zróżnicowana w zależności od liczby 

mieszkańców gminy. 

 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

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

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,  

i 1 głosem „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/190/2017 w sprawie ustalenia wysokości 

diety Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – 

stanowi ona załącznik Nr 29 do protokołu. 
 

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

 

Ad.18 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 

Waganiec i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. 

 

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

w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec i analizy 

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów i przedstawił projekt procedowanej 

uchwały - stanowi ona załącznik Nr 30 do protokołu. 
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Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w 2016 roku została uchwalona ustawa 

dotycząca lokalizacji inwestycji wiatrowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał na 

konieczność podjęcia prac legislacyjnych w wyniku, których usytuowanie elektrowni wiatrowych 

ograniczy napięcie i konflikty społeczne.  

Bowiem uznał, że procedury lokalizowania i budowania farm wiatrowych nie są transparentne  

i przejrzyste, sugerowano, że są korupcjogenne. Również Sąd Najwyższy inicjatywę legislacyjną 

dotyczącą elektrowni wiatrowych ocenia pozytywnie. Jak obecnym wiadomo, sejm taką ustawę 

przyjął i wskazał lokalizację elektrowni wiatrowych poprzez określenie ich odległości od budynków 

mieszkalnych, co stanowi metodę pewną i jednoznaczną, ponieważ odległości każdy potrafi sobie 

zmierzyć. Natomiast do tej pory lokalizacja elektrowni wiatrowych odbywała się na innych 

zasadach. Nie była określona odległość tylko w zależności od innych czynników elektrownie były 

lokalizowane. Na terenach gmin dochodziło do licznych konfliktów, protestów. Z tego, co czytał, to 

protesty w sprawie uporządkowania stanu prawnego dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych 

złożyło 3 mln osób. Stąd też była to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i taką 

uchwalę, co do odległości Sejm podjął. 

Natomiast w gminie powstał problem, gdyż jak wiadomo toczą się postępowania administracyjne  

i one są na różnym etapie. Zostały wydane decyzje środowiskowe, zostały wydane warunki 

zabudowy w odniesieniu do części lokalizacji, są już wydane prawomocne pozwolenia na budowę,  

a w niektórych przypadkach mieszkańcy sami korzystają z trybu odwoławczego, jakie dają im 

przepisy prawa, sprawy toczą się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, są też skargi złożone 

do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i jeszcze niezakończone są sprawy w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Bydgoszczy. 

Tutaj Pani Planistka w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Waganiec  

w analizie zasadności ujęła w § 2 pkt 2 „w związku z koniecznością rozwiązania konfliktu 

lokalizacyjnego zabudowy mieszkalnej i elektrowni wiatrowych w miejscowościach Waganiec, 

Kaźmierzyn, Zbrachlin, Nowy Zbrachlin” 

 

Poinformował, że na terenie gminy Waganiec w związku z tym, że tych elektrowni wiatrowych jest 

dużo, może zaistnieć taka sytuacja, że nie będzie się rozwijało budownictwo mieszkaniowe ze 

względu na ograniczenie, co do odległości inwestycji od zabudowy mieszkaniowej, ustawa mówi, że 

jest to 10 – krotność masztu plus śmigło. 

 

Stwierdził, że to by było tyle tytułem wstępu, jeśli radni mają pytania, to otwiera dyskusje. 

Powitał obecną na obradach Panią Elżbieta Matusiak – STUDIO-em Pracownia Studialno 

Projektowa, która przygotowuje projekt tej analizy tego opracowania. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się o wyjaśnienie sprawy, gdyż obecni są sołtysi, 

radni. Jak wcześniej wspomniał są wydawane decyzje, część jest prawomocnych, część jest w trybie 

odwoławczym w postępowaniu administracyjnym.  

Poprosił o kilka słów w tym temacie, tytułem rozwinięcia i uzupełnienia jego wypowiedzi. 

 

Pani Elżbieta Matusiak – przedstawiła się, jako urbanista, który współpracuje z gminą Waganiec 

od kilku lat, dlatego może powiedzieć, że problematyka w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego gminy jest jej dobrze znana. 
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Jak już tu Pan przewodniczący rady wspomniał w zakresie lokalizacji farm wiatrowych, wiatraków, 

brakowało jakiś ustaw i rozporządzeń rangi krajowej dot. w którym miejscu takie wiatraki mogą 

powstać i dobrze stało się, że sejm podjął ustawę o lokalizacji takich wiatraków, bo wszyscy 

urbaniści o to postulowali, żeby to było unormowane. 

Wspomniał również Pan przewodniczący, że do tej pory, nie było tej ustawy w oparciu o inne 

przepisy ta lokalizacja się odbywała i głównie chodziło tu o normy hałasu i ta norma hałasu, która 

jest określona dla zabudowy mieszkaniowej była przyjmowana, były robione wstępnie badania i one 

wyznaczyły tą strefę. Ta strefa w oparciu o normę hałasu zawierała się w odległości 200-400 lub 600 

metrów. Ustawodawca uregulował to w sposób jednoznaczny precyzując, że ta wysokość wiatraka  

z wyprostowanym śmigłem razy 10.  

Przyjmując, że wiatraki, które są zlokalizowane na terenie gminy maja ok. 150 m wysokości  

z wyprostowanym śmigłem, to oznacza, że obszar, który ogranicza swobodną zabudowę wokół tych 

wiatraków wynosi promień 1500 m, czyli średnica 3 km.  

Biorąc pod uwagę, że lokalizacja tych wiatraków jest trochę rozstrzelona i w części południowej  

i w części środkowo – północnej, jeżeli wyznaczy się te obszary, to okaże się, że po prostu cała 

gmina poza Kolonią Święte i tym obszarze wzdłuż Wisły jest w obszarze oddziaływania tych 

wiatraków. 

Ustawodawca też dał taką możliwość jakby jeszcze przez 36 m-cy od dnia wejścia ustawy, czyli do 

dnia 16 lipca 2019 r. można było budynki mieszkalne, zabudowy lokalizować w oparciu o przepisy 

dotychczasowe, czyli w oparciu o te normy hałasu. 

Urbaniści i władza samorządowe w Polsce uważają, że może się uda zmienić tą ustawę w takim 

zakresie, co do lokalizacji wiatraków, aby pozostała w tym kształcie jak jest. 

Natomiast, co do lokalizacji budynków mieszkalnych w odniesieniu do tych wiatraków żeby ta 

odległość mogła ulec zmniejszeniu lub chociaż na ten czas ten termin „żelazny”, który jest 

wyznaczony w ustawie do 2019 r. mógł ulec przedłużeniu.  

Jeżeli chodzi o dokument, który został radnym przedstawiony, jest to dokument, którego wykonanie 

jest procedurą obligatoryjną raz w okresie kadencji dokonuje się takiej oceny, aktualności 

miejscowych planów i sposobu zagospodarowania gminy, analizie podlegają wydane decyzje  

o warunkach zabudowy, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowe plany i studium 

uwarunkowań. 

Ta ocena nie jest przepisem prawa miejscowego, w związku z tym, że wszystkie uwagi zadawane, 

które odczytał przewodniczący rady nie są wiążące nie stanowią prawa miejscowego i oczywiście na 

etapie kolejnej oceny, która w okresie następnej kadencji powinna być wykonana, jeżeli oczywiście 

przepisy prawa w zakresie planowania przestrzennego się nie zmienią. One mogą też ulec zmianie, 

bo inne przepisy się mogą w międzyczasie zmienić i ta sytuacja już będzie wyglądała inaczej. 

Jest w opracowaniu Studium uwarunkowań i w związku z tym jakby zapis dotyczący konieczności 

sporządzenia takiego Studium, tutaj jakby został powtórzony, ponieważ Studium, które do tej pory 

obowiązuje jest jakby w swym zarysie nieaktualne. Miejscowe plany dobrze, że są, ponieważ dla 

zabudowy mieszkaniowej, jeżeli miejscowe plany posiadają to jest możliwość realizacji tych 

planów, nawet w obszarze oddziaływania tych wiatraków. I właśnie jedynym planem, który jest 

nieaktualny, to jest plan w Michalinie, który był podjęty na realizację kopalni żwiru. Ta kopalnia 

żwiru powstała i jakby plan się zaktualizował, bo inwestycja została zakończona.  A pozostałe plany 

w tym zakresie, w którym zostały uchwalone nadal mogą być wykorzystywane.  

Jeżeli byłyby pytania, to prosi o dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że dla części obszaru gminy miejscowe plany 

obowiązują, teraz jest kwestia tych planowanych wiatraków, czy tu zachodzi zgodność? 
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Pani Elżbieta Matusiak – poinformowała, że na terenie gminy nie ma planowych wiatraków na ten 

moment. Jeżeli jest mowa o planowanych wiatrakach, to jest mowa o wiatrakach, które nie mają 

jeszcze rozpoczętej procedury prawnej w zakresie ich lokalizacji. 

Na terenie gminy Waganiec we wcześniejszych latach zostały wydane decyzje o lokalizacji takich 

farm wiatrowych. I zgodnie z tą nową ustawą, która weszła w życie, przed majem inwestorzy mieli 

czas, aby złożyć do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim dokumenty o pozwolenie 

na budowę i takie zostały złożone. I teraz w oparciu o te wydane decyzje, jakby nie zostały złożone 

te dokumenty, to te wydane decyzje straciłyby ważność i już nie ma możliwości w oparciu o te 

wydane decyzje procedować dalej w zakresie lokalizacji i budowy tych wiatraków. Ale z wiedzy, 

którą się posiada jest wiadomo, że inwestor zdążył i złożył do Starostwa Powiatowego o pozwolenie 

na budowę.  

Część tych pozwoleń uzyskał, część teraz po odwołaniach w SKO się uprawomocniła, część jest  

w trakcie i być może będzie dalej zaskarżona. Natomiast w oparciu już teraz o obowiązujące 

przepisy nie ma możliwości lokalizowania wiatraków w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. 

Już zostało to wyraźnie w ustawie zapisane, że lokalizacja takich farm wiatrowych może się 

odbywać jedynie w oparciu o miejscowy plan. 

Ale jak już radni wiedzą, że te kompetencje w zakresie, czy taki plan przyjąć należą do rady gminy. 

Więc nie ma takiej możliwości, aby poza zgodą radnych mogłaby taka lokalizacja zaistnieć. 

 

Wójt P.Kosik – poinformował, że jeśli jest mowa o nowych to o tych jeszcze nie planowanych, 

ponieważ te, które są obecnie nie wybudowane na terenie gminy Waganiec, to nie są nowe, to są 

stare zlokalizowane na starych przepisach. Ustawa mówi o nowych, to takie, które nie są ujęte 

jeszcze w planach. 

   

Pani Elżbieta Matusiak – jakby cały proces inwestycyjny, który należał do kompetencji wójta, 

został zakończony, w tej chwili te lokalizacje, te dokumenty znajdują się w Starostwie, i tutaj jakby 

rada gminy i wójt nie mają wpływu na to jak te sprawy się dalej potoczą. Największy wpływ mają 

strony pozstępowania, które mogą się odwołać lub inne podjąć decyzje. 

Natomiast gdyby zgłosił się nowy inwestor, który byłby zainteresowany lokalizacją kolejnych 

wiatraków, to w pierwszej kolejności taka informacja musiałaby by się znaleźć na sesji rady gminy  

i musiałaby być podjęta uchwała do sporządzenia miejscowego planu lokalizacji takiej farmy 

wiatrowej i dodatkowo taki teren musiałby być wyznaczony pod taką lokalizację w studium 

uwarunkowań. To, o czym jest mowa dotyczy nowej sytuacji o nowe przepisy, czyli zupełnie 

nowych przepisów tych, które wcześniej tej decyzji o warunkach zabudowy nie otrzymały, a te są 

dalej procedowane i władze samorządowe żadnego wpływu już nie mają. 

Natomiast jest wpływ na to, aby nie ograniczać rozwoju gminy i tak jak ustawodawca stworzył taką 

możliwość, żeby w przyszłości podjąć taką uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 

planów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, tak żeby ta zabudowa mogłaby być budowana, 

mogła się rozwijać bez względu na lokalizację wiatraków, czyli z pominięciem tej odległości  

o  promieniu 1,5 km. 

 

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem do materiałów, które radni otrzymali, chodzi o str. 

44, jest tam tabela, i są ujęte zapisy: „Program sporządzenia opracowań planistycznych w Gminie 

Waganiec”, „Termin zakończenia prac planistycznych”, „Termin uchwalenia nie może przekroczyć 

lipca 2019 r”- co to oznacza? 
 

Pani E.Matusiak – poinformowała, że to jest to, o czym mówiła, że w ustawie o lokalizacji 

wiatraków jest podany termin 36 miesięcy i tyle ma gmina czasu na sporządzenie takiego planu, 

ponieważ uchwała weszła w życie 15 lipca 2014 r., to te 36 miesięcy mija w lipcu 2019 roku. I nie 

można tego terminu przekroczyć. 
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Radny M.Kołowrocki – zwrócił się do urbanistki odnośnie punktu 5 tej tabeli t.j. „Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego w związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o kształtowaniu ustroju rolnego w miejscowościach Wiktoryn, Brudnowo, Stary Zbrachlin, 

Przypust”, jest mieszkańcem Brudnowa i chodzi o tą miejscowość jak i Wiktoryn. 

Termin zakończenia prac planistycznych 2021 r. – a obszar oddziaływania jest zaznaczony min. 

Brudnowo też. Obawia się, że jak będą te wiatraki budowane, to nic z tego? 
 

Pani E.Matusiak – stwierdziła, że rozumie jakby tu radnego intencje w jakiś sposób zostało to 

podzielone. Zostały wyznaczone i podzielone te tereny priorytetowe dla gminy, czyli: dla wsi 

Waganiec, Zbrachlina, bo tu się kumuluje. Jeśli chodzi o Brudnowo, to ono jest w części tylko objęte 

jest pod wpływem oddziaływania tych wiatraków, a w jakiejś części jest poza tym. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że w tej części gdzie ludzie się budują, to jest właśnie 

obszar oddziaływania. Na przykładzie tego roku są dwa w budowie i za chwilę będą wydane decyzje 

na 14 domów, nie ukrywa, że ma też tam działki budowlane, sprzedaje te działki, ludzie kupują.  

I teraz tak działka została zakupiona i za rok okaże się, że na tej działce nie będzie się mógł 

pobudować. I teraz się obawia, że ten termin 2021 roku jest za długi. 

 

Pani E.Matusiak – odnośnie miejscowości Brudnowo, to tutaj te wiatraki miały wątpliwą 

lokalizację, ponieważ jeszcze się decyzje nie uprawomocniły, dotyczące tych wiatraków w związku 

z tym zostały wskazane w następnej kolejności, to Brudnowo. Jednak decyzja zawsze należy do rady 

gminy i rada może te dane zmienić. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że nie ukrywa, iż broni tu swojego interesu, ale chce 

powiedzieć, ze w zeszłym roku powstało 8 nowych działek (zaznaczył, że nie jego) i powstaje tam 

nowy domek i ludzie zaczynają przygotowywać plany budowlane. Powyznaczali oni działki, 

posprzedawali je, część rolników zapisało dzieciom i teraz może się okazać, że nie będą mogli się 

budować. Dlatego zabiera głos w imieniu swoim i mieszkańców Brudnowa i ten termin uważa, że 

jest za długi. Zakładając, że sejm nie przedłuży to nie będzie można budować. Obecnie sprzedał  

4 działki, ludzie zaczną się budować i jeszcze nie złożyli dokumentów o warunki zabudowy, i okaże 

się, że nie będą mogli się budować. 

Podał przykład, kilka lat temu jak były wydzielane działki, ktoś dał decyzję o warunkach zabudowy 

w m.Wiktoryn i Brudnowo, i teraz jeden mieszkaniec wydzielił działki dla dzieci, mają oni się 

budować, a tu ten termin przeszkodzi. Proponuje, aby tu ten termin przesunąć do roku 2017 – 2019, 

tak jak jest zrobione przy Konstantynowie, Wagańcu itd. bo te wioski są objęte, a Brudnowo, 

Wiktoryn nie. 

 

Pani E.Matusiak – poinformował, że na czas sporządzenia tej oceny i na czas dzisiejszy, tam tych 

wiatraków nie ma i nie ma prawomocnych pozwoleń na budowę tych wiatraków, w związku z tym 

jakby te sołectwa, dla których nie ma takiej sytuacji zostały przyjęte w następującej kolejności. Ten 

dokument nie przesądza, bo nie jest prawem miejscowym, to jest tylko jakby takie zalecenie, 

sugestia i jakiś podział ostatecznie decyzja zawsze należy do rady gminy. 

I w momencie, kiedy w związku z sytuacją taką, że te wiatraki będą miały prawomocne pozwolenie 

na budowę i zostanie podjęta bądź wcześniej już jakby na zapas z tą musiała, że może kiedyś dostaną 

i będą bardzo ograniczały możliwości swobodnej zabudowy to rada gminy będzie musiał podjąć 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów. Zanim ta uchwała zostanie podjęta, 

to na pewno wójt spotka się z radnymi i to zostanie w jakiś sposób ustalone, czy dla całej gminy na 

terenach, które są pod wpływem wiatraków będzie podjęta taka uchwała, czy np. te tereny zostaną 

podzielone na jakieś cząstkowe plany, bo jeżeli, w jakimś miejscu się nie uda, to w innym się uda, to 

jest bezpieczniejsze.  
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Ten dokument ocenia i wskazuje, jakie są problemy i do swobodnego rozwoju i swobodnej 

zabudowy na terenie gminy Waganiec.  

 

I są takie trzy główne problemy:  

I problem – lokalizacja zabudowy w odniesieniu do tych wiatraków. 

II problem – wysoka klasa gruntów rolnych, czyli III klasa, na której w tej chwili budować się nie 

można, chyba, że jest spełniony warunek obszaru zwartej zabudowy, czyli przynajmniej 5 budynków 

w odległości nie mniejszej niż 100 m, znajduje się w tym obszarze. 

I też dla tych terenów należy sporządzić miejscowe plany, bo zgoda na wyłączenie może być tylko w 

oparciu o miejscowy plan. 

III problem – swobodny handel ziemią, to, co było kiedyś, że można było dzielić działki na 30 arowe 

i takie działki było można zbywać wobec tego w systemie prawnym podzielić można, ale nie można 

sprzedać, bo sprzedać można działkę, która ma mniej niż 30 arów, ale znowu takiej działki nie 

można wydzielić.  

I to jest logiczne, że działka 30 arowa stanowi grunt rolny, a ta która jest poniżej już wobec tych 

przepisów nie stanowi gruntu rolnego i ona może wtedy być przedmiotem sprzedaży. 

Natomiast, aby było można w decyzji o warunkach zabudowy te działki zagospodarować, to muszą 

być jeszcze inne przepisy spełnione. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że nie chciałby przedłużać, bo niektórzy radni się 

denerwują, jednak wnioskuje, aby ten termin zrobić jak najszybciej taki jak: Konstantynowo, 

Siutkowo, Józefowo itd. obawia się, że będą później mieszkańcy tych terenów nie ujętych 

przychodzić do Pana wójta. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zadawanie pytań do Pani urbanistki, która jest 

specjalistą w przedmiotowej problematyce i później można takich informacji nie uzyskać. 

 

Radny M. Misiak – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie Nowego Zbrachlina, jak się przedstawia 

sprawa z wiatrakami na tym terenie? Czy są już wydane pozwolenia, decyzje? Czy będzie ta furtka 

w tych 36 miesiącach, jak się rada wywiąże w tym terminie? 

 

Pani E.Matusiak – poinformowała, że jeżeli chodzi o stan prawny w tym momencie, to ta nowa 

ustawa, chociaż w nazwie zawiera, że ona dotyczy lokalizacji wiatraków, to ona reguluje dwie 

kwestie. Pierwsza kwestia, to jest, w jakiej odległości ma być zlokalizowany nowy wiatrak  

w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkalnej. I ta kwestia została uregulowana w ustawie, że ma 

być to odległość nie mniejsza, iż 10 – krotna wysokość w wyprostowanym śmigle tego planowanego 

wiatraka. 

Natomiast ta ustawa również reguluje sytuację w druga stronę, czyli, w jakiej odległości może 

powstać nowy budynek mieszkalny w stosunku do istniejącego wiatraka. Jest to również ta sama 

odległość, czyli 10 krotna wysokość o tyle wydaje się, że ta sytuacja skomplikowana w odniesieniu 

do zabudowy mieszkaniowej, ponieważ przyjmując te duże promienie na mapie okazuje się, że 

prawie w 80% - 70% powierzchnia gminy jest pod wpływem oddziaływania tych wiatraków. 

  

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że teraz jest dyskusja nad chaosem, jaki wprowadziła 

ustawa, a w dniu dzisiejszym należy się zastanowić nad tym – jak rozwiązać problem związany  

z budownictwem mieszkaniowym. 

Po pierwsze jest wiadomo, że jest wielki problem po drugie należy jak najszybciej opracowywać 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla każdej miejscowości, bo nie ma 

ważniejszych, czy mniej ważniejszych.  
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Według wójta tej kadencji i radnych z priorytetów to jest ochrona budownictwa jednorodzinnego  

w aglomeracji, czyli tu gdzie jest kanalizacja, woda. Trzecim jest to, aby przystąpić do opracowania 

miejscowych planów tam gdzie Wysoka Rada będzie chciała.  

Po pierwsze musi być przyjęta zmiana do Studium zagospodarowania przestrzennego, które zostało 

uchylone przez Sąd. Teraz trwają uzgodnienia dotyczące zakończenia procesów związanych  

z opracowywaniem tego Studium na podstawie, którego – obecna rada gminy będzie opracowywać 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. I teraz trzeba się zastanowić, gdzie będą 

opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Od kiedy się to rozpocznie, 

gdyż trzeba to zaplanować w budżecie na 2018 r. do września br. i czekać jak zostanie zakończona 

procedura związana z opracowaniem Studium. Już dziś trzeba się zastanowić gdzie i od kiedy 

zaczynamy opracowywać miejscowe plany i czekać, że studium zostanie uchwalone również przez 

radę gminy. Bo teraz dyskusje na temat, jaki zamęt wprowadza ustawa wiatrakowa, to nic nie da, 

gdyż ona już jest. 

Dlatego proponuje się spotkać i omówić te propozycje, o których przed chwilą wspomniał tj. 

zastanowić się, które tereny w pierwszej kolejności idą pod opracowanie Studium, znaleźć środki 

finansowe i zastanowić się, kiedy to się rozpocznie. 

Studium jest w trakcie opiniowania i uzgodnień, czeka się na opinię z Komisji Urbanistycznej, 

przewidywany termin jest ok. kilku miesięcy, aż dojdzie do chwili, kiedy rada gminy na sesji 

zatwierdzi to studium, to później można podejmować decyzje dotyczące opracowania miejscowych 

planów na podstawie przyjętego studium. Jest to kosztowny dokument wymaga wielu analiz. Aby 

jakiekolwiek prace podjąć, to potrzebna jest ta procedowana uchwała z oceną. 

Poinformował, że radnych interesuje inna rzecz, jeśli np. są 23 sołectwa i w każdym sołectwie radni 

chcą takie plany zagospodarowania przestrzennego ustanowić, to jest pytanie, co do kwoty,  

czy 100 tys. zł obejmuje cały teren gminy? Czy można to rozłożyć na kilka etapów, czy lepiej to 

procedować w jednym postępowaniu? 

 

Pani E.Matusiak – poinformowała, że jeżeli mogłaby doradzać, to byłaby przeciwna obejmowaniu 

tego jednym planem. Zawsze jest bezpieczniej, zrobić większą ilość planów, podzielić teren na kilka 

tych planów i je równolegle procedować, przedkładać w jednej dokumentacji do opinii, do 

uzgodnień, ale na każdy z nich powinna być oddzielna uchwała, ponieważ jeżeli w którymś miejscu 

będą uchybienia, czy kłopoty z zaopiniowaniem, czy uzgodnień, to pozostałe dane dalej mogą być 

procedowane.  

Jednak, co do ceny to jest rząd wielkości, ponieważ tej wielkości ocena będzie podlegała 

procedowaniu zamówień publicznych i tutaj, która firma będzie to przygotowywała. W tej chwili 

wiedza opiera się tylko o stan faktyczny, wybudowane są 4 wiatraki, stare te mniejsze i 4 duże, które 

są. I to jest to, co jest i nie podległa żadnym zmianom. 

   

Wójt Gminy P.Kosik – procedowane jest 21 wiatraków, są rozpoczęte procedury, z czego 5 ma 

ostateczne decyzje. 

  

Radny M.Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy nie można tych 4 miejscowości umieścić w 

tym planie w 2017 – 2019, czy jest to taki duży problem? 

Chodzi tu o miejscowość Wiktoryn, Brudnowo, Stary Zbrachlin i Przypust. 

 

Zastępca Wójta A.Żak – poinformował, że Pani urbanistka w czasie dyskusji już wspomniała, że 

uchwała w tej sprawie dotyczy oceny, analizy, zasadności tych zmian. W tej analizie został 

przedstawiony stan faktyczny pewna rzeczywistość, z którą trudno polemizować. 

Pan wójt wspomniał o tym, że to rada gminy będzie decydowała po spełnieniu określonych 

warunków, co do kolejności tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

czyli dla określonych obszarów. 
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Aby można było procedować ta aktywność musi być ku temu uzasadnienie. Ten dokument jest tylko 

oceną analizy tych zmian, tutaj nic więcej nie ma. Jest to dokument, który jest wymagany na danym 

etapie po to, aby można było przejść kolejny etap związany z uchwalenie studium. 

 

Radny M.Kołowrocki – poinformował, że w 2015 r. jest ujęte zestawienie wydawanych decyzji, 

pozwoleń na budowę poszczególnych sołectw: Nowy Zbrachlin, Waganiec, Niszczewy, Brudnowo 

itd., że tu gdzie się dużo ludzi buduje, to za 4-5 lat. Na Konstantynowie w tej chwili się tam 

mieszkańcy nie budują. 

 

Pani E.Matusiak – stwierdził, że rozumie troski Pana radnego, ale w pierwszej kolejności należy 

wykonać miejscowe plany dla obszarów, które się znajdują w aglomeracji, to jest takie pojęcie 

trochę abstrakcji, ale dotyczy terenów, które mają swobodny dostęp do sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacyjnej. I to jest priorytet i jest w stanie uzasadnić o konieczności sporządzenia takiego planu. 

Natomiast wychodzenie na nowe tereny, które nie posiadają mediów, nie posiadają zwłaszcza  

w zakresie kanalizacji, będzie trudne do uzasadnienia. Skoro są w gminie tereny uzbrojone jakby  

w pierwszej kolejności, to szukanie innych terenów, które tego uzbrojenia jeszcze nie mają, już 

stanowi pewien problem. 

Miejscowe plany rządzą się troszkę innymi zasadami niż decyzje o warunkach zabudowy. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że należy tutaj powiedzieć o priorytetach, gdyż w latach 

2008 – 2009 rada gminy podjęła uchwałę o utworzeniu aglomeracji, to była VI kadencja. Ta 

aglomeracja miała na celu wyznaczenie tego terenu priorytetowego. Terenu, na którym była 

kanalizacja, infrastruktura wodno ściekowa, drogowa, gdzie miały być środki finansowe z zewnątrz, 

teraz już wiadomo, ze ich nie ma. 

Już kilka lat temu ta aglomeracja została wyznaczona na terenie kraju i ustawodawca nałożył 

obowiązek utworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niestety, są to 

niestandardowe decyzje, gdzie w pierwszej kolejności należy robić, tam gdzie jest aglomeracja  

z pokrzywdzeniem innych miejscowości. Problem braku miejscowych planów, gdzie ma ktoś kilka 

działek do sprzedania, ale również gospodarz, który będzie chciał obok swojej posesji pobudować 

dom dla dziecka, a nie będzie miał ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. To nie tylko ten, co 

ma działki, ale również ten, który mieszka na końcu gminy, teraz nie będzie można tak robić. I jak 

już wspomniał, to nie dotyczy właścicieli działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, 

ale wszystkich terenów, które będą ograniczone zabudową jednorodzinną, niestety dotyczy 

wszystkich mieszkańców, radnych. Ustawodawca tak nakazał kilka lat temu wyznaczenie 

aglomeracji. Jak została wyznaczona, to gmina miała budować strukturę wodno – kanalizacyjną,  

a teraz chce, aby opracować miejscowe plany. Racjonalnie do tego podchodząc, to w pierwszej 

kolejności uchwalić tam gdzie jest największe zaludnienie terenu, niemniej jednak można na 

obszarach gminy te plany zatwierdzić, to już zależy nie od kompetencji rady, tylko zdolności 

finansowych. 

 

Radny M.Kołowrocki – stwierdził, że wójt wspomniał o aglomeracji, to czy Wiktoryn – Brudnowo, 

nie jest aglomeracją? Jest tam wodociąg, kanalizacji nigdy nie będzie, ale w Konstantynowie, 

Sierzchowie, Józefowie również nie będzie ze względu na położenia terenu. W miejscowości 

Wiktoryn, Brudnowo jest Kościół, przedszkole, szkoła, piekarnia, sklep - czy to nie jest 

aglomeracja? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że zgodnie z uchwałą 2008 r. Pan radny był wtedy radnym, była 

podjęta uchwała o utworzeniu aglomeracji o wyłączeniu tych miejscowości. Ustawa też regulowała 

zasady wskazując aglomerację, gdyby tak łatwo było wyznaczyć tereny aglomeracji, to każdy 

samorząd wyznaczyłby aglomerację po obrębie swoich granic. 
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Pani E.Matusiak – aglomeracja, to nie jest pojęcie, które się kojarzy z telewizji, że aglomeracja to 

jest blisko, obok siebie są budynki mieszkalne, które tworzą aglomerację. Tu, jeżeli chodzi  

o przypadek, o którym jest mowa, to żeby zrozumieć, to należałoby dołożyć słowo „ściekowa”, i tu 

jest takie pojęcie aglomeracja ściekowa, czyli trzeba wyznaczyć teren w swoich ściśle określonych 

granicach inaczej mówiąc na mapie narysować granicę terenu, które wyznaczają tą aglomerację.  

I zasada jest taka przy wyznaczaniu tej aglomeracji, że na obszarze na jak najmniejszej powierzchni 

powinna się znaleźć jak najmniejsza ilość gospodarstw, które będą te ścieki wytwarzały, 

odprowadzały, to jest takie najprostsze wyjaśnienie. Jeżeli jest taki warunek spełniony, to taki teren 

jest wyznaczony i tu trzeba było bardzo umiejętnie tą linię poprowadzić, tam jeszcze zahaczyć  

o tereny, żeby można było ten teren aglomeracji wyznaczyć i to zostało przeprowadzone i przez radę 

gminy przyjęte. W związku z tym tak najprościej mówiąc w ten sposób została wyznaczona polityka 

gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego. I tu trzeba się wykazać jakąś konsekwencją. 

Ocena, czyli rada gminy musi dokonać takiej oceny i nie ma znaczenia, na jaki stopień jest ta ocena, 

tylko wymóg jest, że musi się dokonać oceny, taka ocena została zrobiona, czyli wymóg został 

spełniony. Dopiero na następnym etapie będzie się szczegółowo wybierać tereny, które będą pod te 

miejscowe plany wyznaczone. 

 

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

Pani E.Matusiak za przybycie, udział w sesji i udzielone odpowiedzi na zadawane pytania. 

 

Następnie przewodniczący rady przeszedł do procedury głosowania nad projektem uchwały  

w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec i analizy 

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. 

 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – przy 10 głosach „za”, 1 głosem „przeciw”,  

i 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXI/190/2017 w sprawie oceny analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Waganiec i analizy zasadności 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów – stanowi ona załącznik Nr 31 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że przedmiotowa uchwała w wersji przedstawionej 

radnym została przyjęta. 

 

Ad.19 

Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Waganiec w zakresie opinii 

biegłego rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

w Niszczewach”.        

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad dot. przyjęcia 

oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Gminy Waganiec w zakresie opinii biegłego 

rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach”.        

Poinformował, że ta kwestia była szeroko omawiana na komisjach rady gminy w związku z tym 

odczytał treść tego oświadczenia – stanowi ono załącznik Nr 32 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań z sali zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie przyjęcie 

przedstawionego oświadczenia. 

 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła oświadczenie zawierające stanowisko Rady Gminy 

Waganiec w zakresie opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Niszczewach” – stanowi ono załącznik Nr 33 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotowe 

oświadczenie. 

 

Ad.20 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania, i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

 

Poinformował, że do rady gminy na jego ręce w dniu dzisiejszym przed sesją wpłynęło pismo 

Państwa Anny i Marka Linek, dotyczące podjęcia czynności przebiegu granic - pismo stanowi 

załącznik Nr 34 do protokołu. 
 

Następnie poprosił wójta o ustosunkowanie się do treści tego pisma. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że nie ustosunkuje się do tego pisma, gdyż wpłynęło w dniu 

dzisiejszym, czyli 31 marca br. w chwili, gdy wychodził na obrady sesji, gdyż musi się do tego 

przygotować, sprawdzić w referacie budownictwa jak to wygląda. 

 

 

Radna E.Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, czy będzie tabliczka z nazwą ul. Osiedlowej, gdyż 

była wzięta do odnowienia? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że będzie zamontowana w najbliższym miesiącu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w związku z tym, że jest brak chętnych do 

zadawania pytań, jest brak interpelacji, dlatego też zamyka ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.21 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 21 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu radnym, sołtysom, jeżeli są chętni do złożenia wniosków, to udziela głosu. 

 

Sołtys Śliwkowa Jadwiga Lasota – zwróciła się z zapytaniem, kiedy będzie remontowana droga 

asfaltowa w miejscowości Śliwkowo, są dziury? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że asfalt został zakupiony w workach i myśli, ze łatanie 

dziur odbędzie się na początku kwietnia. 

 

Sołtys Śliwkowa J.Lasota – zwróciła się do wójta w sprawie drogi przy posesji Państwa Sobieraj, 

czy będzie wyrównana? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że tam gdzie inwestor wchodzi na realizację też dużej 

inwestycji, to nie będą już remonty robione gdyż, byłoby wyrzucenie w błoto środków finansowych. 
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Należy wytrzymać te kilka miesięcy termin realizacji inwestycji do 18 sierpnia br. nie wie, która 

droga w kolejności będzie pierwsza robiona. 

Przeprasza za to, ale gmina Waganiec nie będzie już wykładała środków finansowych, na drogi 

gminne gdyż uważa, że jest to zrozumiałe i obecni o tym wiedzą. 

 

Sołtys Józefowo Henryka Kułakowska – zwróciła się z pytaniem odnośnie lampy przy posesji 

Państwa Grochulskich, kiedy ona będzie naprawiona, gdyż to już długo trwa? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że długo trwa i będzie trwało. Co sesję powraca temat 

funduszu sołeckiego, z którego realizowane są inwestycje związane z oświetleniem drogowym. 

Poinformował, że środki finansowe z budżetu gminy, jeżeli chodzi o realizację lub podłączenie tych 

elementów się kończą. W zeszłym tygodniu miał rozmowę z Panem Czynszem, który miał 

przyspieszyć sprawę związaną z włączeniem tego oświetlenia, bo tu chodzi też o inne sołectwa. 

Teraz trwa procedura związana z włączeniem, które to włączenie miało nastąpić w styczniu już jest 

koniec marca i nie jest włączone. 

 

Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska – zwróciła się z zapytaniem, czy przy ul. Widok przy 

posesji Pana Gapskiego prawdopodobnie była tam kiedyś lampa i została zdjęta? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że w ostatnim czasie pojawiła się 1 lampa przy posesji Pana 

Ciotuszyńskiego, z przeznaczeniem do oświetlenia placu, przy którym został zlokalizowany 

bankomat. Została ona przeniesiona ze skrzyżowania w Wagańcu, to nic nie kosztowało. Zwrócił 

uwagę, że centrum gminy jest i tak bardzo oświetlone, a są miejscowości, że nie ma tych lamp 

oświetleniowych. Stara się nie montować tych lamp w tak zwartej infrastrukturze oświetleniowej, 

trzeba racjonalnie podchodzić do rzeczy, a ten odcinek drogi nie jest ewidentnie niebezpieczny. 

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, czy była rozmowa z przedstawicielem firmy, 

który wozi po drogach gminnych kamień na remont, który przeprowadza kolej? Z tego, co wie to 

miał być u Pana Wójta.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że z reguły każdej budowy, czy prywatnej, czy tej którą 

prowadzi kolej, muszą jakoś dojechać, rozumie radnego. Był rozmawiał z kierownikiem robót  

z Firmy Torpol, obiecał on, że skontaktuje się z nim o godz. 15
00

 w dniu dzisiejszym. Ale trzeba 

zrozumieć, że przebudowują oni te przejazdy gminne dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

Rozumie, że jeżdżą przeładowanym sprzętem, po kontroli Inspekcji, którą powiadomił miesiąc temu 

nagle wszystkie ciężarówki stanęły, był tam w dniu dzisiejszym jest tam droga żużlowa, jednak 

bardziej będzie się obawiał, kiedy ten ruch będzie natężony, kiedy już będzie wykonana nowa droga 

w Nowym Zbrachlinie i Bertowie. Wtedy rzeczywiście te sprzęty mogą ją popsuć, na dzień 

dzisiejszy nie widział ewidentnych zniszczeń związanych z tą drogą. Niemniej jednak będzie 

negocjował od firmy tłuczeń na remont lokalnych dróg gminnych, ale, w jakiej wielkości dostanie to 

nie wie. 

 

Radny M. Misiak – poinformował, ze Pan Wójt kazał zgłaszać takie informacje, dlatego to zgłosił. 

Dowiedział się, że będzie remontowany przejazd w Bertowie, będzie oświetlony, monitorowany do 

2023 r. - tam, jest lampa, czy przy okazji tego remontu tą lampę będzie można użytkować w innym 

miejscu, gdyż nie będzie już tam potrzebna? 
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Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że nie bierze odpowiedzialności za przełożenie takiej lampy, 

ponieważ nie zna stanu faktycznego, na pewno pracownicy Urzędu Gminy tego nie zrobią, jeżeli 

będzie takie życzenie, to z funduszu sołeckiego wynająć firmę, która profesjonalnie to przełoży w 

ostatnim okresie pracownik Urzędu próbował zakupić żarówkę do tej lampy i były problemy. 

Uważa, że na pewno jest to możliwe generalnie w tym przypadku nie pomoże, gdyż konieczna jest 

firma, czy też fachowiec z uprawnieniami, który zna się na tym. 

 

Radny M. Misiak – zwrócił się z zapytaniem, czy w miejscowości Siutkowo u Pana Urbańskiego 

będą wiatraki, czy tam coś się będzie działo, czy nic? 

A jak się przedstawia sprawa chlewni w Przypuście? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe na terenie Siutkowa tam są trzy 

decyzje ostateczne, kilka decyzji jest w trakcie procedowania, z tego co wie, to inwestor czeka na 

pozostałe decyzje, czy będzie realizował to do końca tego nie wie, to wie tylko inwestor. 

Jeśli chodzi o chlewnie, to Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję wójta tą 

środowiskową dotyczącą budowy chlewni, z tego, co wie inwestor będzie się odwoływał od decyzji 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

Przewodniczący Rady - na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach – godz. 14
40 

 

Przewodniczący Rady - po przerwie wznowił obrady XXI sesji – godz. 14
50 

Otworzył dyskusję do przedmiotowego punktu – wolne wnioski. 

 

Sołtys Wiktoryna Aleksandra Skuz – złożyła wniosek o dwie tablice ogłoszeniowe do sołectwa 

Wiktoryn. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że jeśli chodzi o tablice sołeckie, to została 

przyjęta zasada, że każde sołectwo otrzyma jedną tablicę, jeśli jest stara tablica, to zapewne zostanie 

wymieniona na nową. Natomiast, jeśli mieszkańcy w danym sołectwie chcieliby większą ilość tych 

tablic, to środki należałoby przeznaczyć z funduszu sołeckiego, aby inne sołectwa nie zostały 

pokrzywdzone. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że zostały zakupione pozostałe tablice z przeznaczeniem do 

sołectw, które jeszcze ich nie otrzymały, znajdują się na oczyszczalni i zostaną w najbliższym czasie 

zamontowane. I każde sołectwo dostanie jedna tablicę zgodnie z jego obietnicą. 

 

Sołtys B.Gajdzińska – poinformował, że zbliża się okres wakacji, czy na ul. Owocowej będzie 

oświetlenie? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – Poinformował, ze projekt zakłada montaż w parku i na ul. Owocowej teraz 

idzie zlecenie na wykonanie I etapu, czyli ul. Owocowej na 90% oświetlenie tej ulicy będzie 

wykonane w tym roku, jednak może się zdarzyć sytuacja, jak w przypadku Józefowa, że energetyka 

będzie przedłużać realizację tej inwestycji, że np. wybuduje w tym roku, a podłączą później. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z prośbą do wójta gdyż wspomniał, że ma się spotkać  

z przedstawicielem, firmyPKP, która wykonuje te prace remontowe, – aby nie robili takich sztuczek 

o zamknięciu przejazdów, gdyż była informacja na wjazdach do wioski, że zamknięcie przejazdu od 

24 – 28 marca br., z tego, co wie, to jeden dzień był przejazd otwarty, a później od 3 marca został 

bez informacji przejazd zamknięty. Jest to wprowadzanie w błąd mieszkańców, gdyż pojazdy jadą  

i nie mają gdzie nawracać. 
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Druga sprawa, to zapytanie odnośnie realizacji tych inwestycji z funduszu sołeckiego, jakie były 

podejmowane na zebraniach wiejskich odnośnie Józefowa, tam był przepust pod drogą i kamień na 

utwardzenie oraz odłączenie od Nieszawy sieci wodociągowej 5 domów w miejscowości Józefowo. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że jeżeli chodzi o kamień to przetarg został rozstrzygnięty na 

dostawę kruszywa o tym przetargu czytał w informacji międzysesyjnej, środki finansowe są 

zabezpieczone z funduszu sołeckiego. 

Sprawa związana z przyłączeniem sieci wodociągowej z Nieszawy do wodociągu w Wagańcu, to 

może powiedzieć, że w związku z tym, ze kosztorys tej inwestycji opiewał na kwotę ok. 10 tys. zł, 

na pewno w tym roku za te 1000 zł będzie zakupiona część materiałów, już do realizacji tej 

inwestycji. Podłączenie tej sieci do waganieckiej nastąpi w tym roku lub na początku przyszłego, 

ponieważ też sobie nie zdawał sprawy, ze to wymaga tak ogromnych kosztów. Jest decyzja 

pozytywna pana Burmistrza Nieszawy, jest przyzwolenie sołectwa i na pewno to będzie zrobione, 

również z zaangażowaniem środków gminnych. 

Jeżeli chodzi o przepust, to na chwilę obecną jest przygotowywane odwodnienie ścieżki rowerowej 

wzdłuż Zbrachlina. Projektant, który opracowuje koncepcję w przyszłym miesiącu przywiezie 

odpowiedź, foldery zawierające rury otulinowe służące do ciągów wodnych, które to rury chce 

wykorzystać wzdłuż ścieżki rowerowej oraz pod drogę w Józefowie. Przepust będzie zrobiony siłami 

własnymi bez operatu wodno – prawnego, ale na pewno to będzie zrobione. 

  

Mieszkaniec Bertowa Paweł Lemański – zwrócił się z zapytaniem do wójta i zastępcy wójta, że 

jako jednostka OSP Zbrachlin zostali poproszeni o załatanie dziur w styropianie w szkole  

w Zbrachlinie jest tam ok. 10 dziur, które ptaki zrobiły. 

Czy to jest na gwarancji i czy straż ma się podjąć tej naprawy? 

Następna sprawa, to drzewo w m. Siutkowo, gdzie mieszkańcy wnioskują o jego przycięcie, był  

w Ciechocinku w Komendzie PSP i otrzymał wiadomość, aby tego nie wycinać i ten użytkownik ma 

to zgłosić do powiatu, gdyż jest to na polu użytkownika. Będzie tam robiona droga, czy też ma straż 

się podjąć tego podcięcia? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że w tym wypadku kierownik jednostki OSP musi podjąć 

decyzję, czy drzewo zagraża bezpieczeństwu, czy nie. 

 

Mieszkaniec Bertowa P.Lemański – poinformował, że jest również drzewo jadąc od Plebanki na 

Bertowo i Włoszycę należące do Firmy Semirol, będzie tam utwardzenie asfaltem – czy będzie ono 

usunięte? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że będzie drzewo usunięte.  

Jeżeli chodzi o szkołę, mimo, że jest tam gwarancja, to uszkodzenia mechaniczne nie spowodowane 

wadą konstrukcji, ani wadą w wykonaniu nie podlegają gwarancji w żadnym wypadku. I również 

uważa, że kierownik placówki oświatowej razem w porozumieniem z kierownikiem jednostki straży 

powinien między sobą załatwić tą sprawę. 

Jest również odpowiedzialny za tą placówkę i myśli, że nie podjąłby ryzyka związanego z naprawą. 

Pani Dyrektor ma swój budżet i uważa, że powinna to zlecić firmie zewnętrznej.  

Jeśli chodzi o drzewo to, jeżeli jest zagrożenie życia, jest właściciel, jeżeli wyrazi na to zgodę, to 

telefon alarmowy i trzeba podjąć decyzję. 

 

Sołtys Kaźmierzyna Marta Tomaszewska – je  żeli pracownicy byli by w terenie ciągnikiem 

gminnym, to mieszkaniec Kaźmierzyna (Pan Rogiewicz Mariana) zgłaszał, że na jego posesji rośnie 

drzewo, które wrasta się w linię wysokiego napięcia – czy jest możliwość to usunąć? 
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Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że musi to wykonać firma energetyczna i tam należy zgłosić 

tą sprawę. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem wolnych wniosków zamknął ten punkt 

porządku obrad. 

 

Ad.22 

Zamknięcie XXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 22 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

Waganiec, zamyka obrady w dniu 31 marca 2017 r. – godz. 15
20 

 

Protokołowała:   


