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Protokół Nr XX/2017  

z dwudziestej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 7 lutego 2017 r. 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 7 lutego 2017 r. – godz.12
00

. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że w związku z tym, iż zmarł sołtys Wiktoryna Pan Edward 

Brzeziński należy uczcić pamięć Pana sołtysa minutą ciszy – poprosił wszystkich obecnych na sali  

o powstanie. 

 

Minuta ciszy. 

 

Przewodniczący Rady – podziękował za minutę ciszy, i powitał wszystkich radnych, Wójta – Piotra 

Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Państwa sołtysów  

i zaproszonych gości. 

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 1 do protokołu. 
 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

doręczony przy zawiadomieniu o sesji w ustawowym terminie, dnia 31 stycznia 2017 r.  

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

uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym.  

 

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 XX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego 

realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozbudowa dróg 

polegających 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. 

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

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa  

w ustawie - Prawo energetyczne. 

           a) dyskusja nad projektem uchwały, 

           b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie 

Wiktoryn Gmina Waganiec.   

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali  

i budynków. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec 

oraz nadania im statutów. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Komisji,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

a) przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2016 rok. 

a) wystąpienie p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

16. Interpelacje radnych i zapytania. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie XX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Brak propozycji z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zaproponował poszerzenie porządku obrad o dodatkowy 

punkt, jest to wniosek Wójta Gminy:  

„Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego”, 
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Projekt uchwały radnym został wyłożony w celu zapoznania się przed sesją. W terminie do dnia  

17 lutego 2017 r. organy wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego zobowiązuje się do 

przekazania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, właściwemu Kuratorowi Oświaty w celu zaopiniowania w związku  

z tym, że w dniu dzisiejszym jest sesja i aby wywiązać się z tego obowiązku do 17 lutego 2017 r. 

podjęcie tej uchwały jest zasadne. 

 

Wniosek o wprowadzenie uchwały do porządku obrad – stanowi zał. Nr 2 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – zaproponował, aby ten punkt dodać po punkcie 10 przed 

uchwałami dotyczącymi świetlic oraz planów pracy rady i komisji rady, czyli jako punkt 11 

„Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego”. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

głosowanie zgłoszoną poprawkę do porządku obrad. 

 

Głosowanie. 

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

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

punktu do proponowanego porządku obrad, jako punkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że wniosek o rozszerzenie porządku obrad  

o dodatkowy punkt został przyjęty, następnie w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał 

pod głosowanie proponowany porządek obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego 

realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozbudowa dróg 

polegających 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. 

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

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa  

w ustawie - Prawo energetyczne. 

           a) dyskusja nad projektem uchwały, 

           b) podjęcie uchwały. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie 

Wiktoryn Gmina Waganiec.   

c) dyskusja nad projektem uchwały, 

d) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali  

i budynków. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec 

oraz nadania im statutów. 

 a) dyskusja nad projektem uchwały, 

  b) podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

a) przedstawienie projektu planu pracy Komisji,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

a) przedstawienie projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2016 rok. 

d) wystąpienie p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. 

e) dyskusja nad projektem uchwały, 

f) podjęcie uchwały. 

17. Interpelacje radnych i zapytania. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie XX 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 z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki. 
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Poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek radnych, aby na sesji był obecny radca prawny, jest 

on obecny w Urzędzie Gminy na dyżurze i zajmuje się obsługą prawną urzędu, pracownicy czekają 

w kolejce i załatwia w tej chwili urzędowe sprawy, natomiast jak dojdzie się do merytorycznego 

podejmowania uchwał Pan radca przyjdzie na obrady, chyba, że zaistnieje wcześniej konieczność, to 

zostanie poroszony. 

  

Ad.3 

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

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

protokołu XIX sesji VII kadencji Rady Gminy.  

Poinformował, że projekt protokołu z obrad XIX sesji odbytej w dniu 26 września 2016 r. był 

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

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

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

bez czytania.  

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

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

z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Głosowanie 

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

oraz „wstrzymujących” nie było) przyjęła protokół z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy,  

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

 

Ad.4 

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. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur i przeszedł do 

głosowania - zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej Ewy 

Pietrus na sekretarza obrad XX sesji rady gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

oraz „wstrzymujących” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Ewę Pietrus. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła na sekretarza obrad XX 

sesji Panią Ewę Pietrus. 
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Ad.5 

Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

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

informacja wójta z pracy w okresie międzysesyjnym, poprosił wójta o zabranie głosu  

i przedstawienie tej informacji.  

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że przedstawi informację za okres od 29.12.2016 r. do 

06.02.2017 r. 

 

W omawianym okresie zostało podjętych 15 zarządzeń Wójta Gminy, w tym:  

 

Zarządzenie nr 63.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian  

w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu 

oraz ewidencji podatków i opłat w Gminie Waganiec 

Wprowadził zmiany w zarządzeniu nr 30/08 z dnia 29 września 2008r. z późn. zm. w „Instrukcji 

sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu oraz ewidencji 

podatków i opłat w Gminie Waganiec”. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.  

i zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie nr 64.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian  

w zasadach prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Waganiec i Urzędu 

Gminy w Wagańcu. 

Wprowadzone zostały następujące zmiany w „Zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz 

planu kont dla budżetu Gminy Waganiec i Urzędu Gminy w Wagańcu” ustalonych zarządzeniem  

Nr 54/10 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r.; zmienionych zarządzeniem Nr 38/11 

Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 sierpnia 2011 r.; zarządzeniem Nr 28.2012 Wójta Gminy 

Waganiec z dnia 2 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 31.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia  

2 sierpnia 2013 r.: 

 

    W rozdziale 5 „Sprawozdawczość finansowa” paragraf 14 otrzymuje brzmienie: „1. Rokiem 

obrotowym jest rok budżetowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc”. „2. Wszystkie 

dokumenty, które wpłynęły do dnia sporządzenia sprawozdania, a dotyczące poprzedniego okresu 

sprawozdawczego powinny być zaewidencjonowane pod datą miesiąca, którego dotyczą, ujęte  

w sprawozdaniu, jako zobowiązania”. 

    W załączniku Nr 2 opis zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” otrzymuje nowe 

brzmienie „Konta zespołu 4 koszty według rodzajów i ich rozliczenie służą do ewidencji kosztów  

w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych  

w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio 

zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur 

korygujących). 

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów 

operacji finansowych. 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu 

finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób 

umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych 

sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę”. 
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    Wymieniony w załączniku Nr 2 przy opisie konta 401 – „Zużycie materiałów i energii” paragraf 

424 otrzymuje nową nazwę „zakup środków dydaktycznych i książek”. 

    Skreśla się wymienione w załączniku Nr 2 przy opisie konta 402 – „Usługi obce” paragraf 435 

„zakup usług dostępu do sieci Internet” oraz paragraf 437 „opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”. Jednocześnie 

paragraf 436 otrzymuje nowe brzmienie „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. 

    Wymienione w załączniku Nr 2 przy opisie konta 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe” paragrafy 

klasyfikacji budżetowej uzupełnia się o paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń” (odprawy pośmiertne). 

    Wymienione w załączniku Nr 2 przy opisie konta 410 – „Inne świadczenia finansowane  

z budżetu” paragrafy klasyfikacji budżetowej uzupełnia się o paragraf 325 „Stypendia różne”. 

    Wymienione w załączniku Nr 2 przy opisie konta 411 – „Pozostałe obciążenia” paragrafy 

klasyfikacji budżetowej uzupełnia się o paragraf 291 „Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” 

    W załączniku Nr 2 uchyla się konto 770 „Zyski nadzwyczajne” oraz konto 771 „Straty 

nadzwyczajne”. 

    W załączniku Nr 2 opis zasad funkcjonowania konta 760 Pozostałe przychody operacyjne 

otrzymuje nowe brzmienie „Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio 

z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające 

ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, przychody ze 

sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  

w budowie, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie 

otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, 

przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, równowartość odpisów 

amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych 

nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie, których samorządowy zakład budżetowy otrzymał 

środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800, zmniejszenie stanu produktów  

w korespondencji ze stroną Wn konta 490. 

 

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860,  

w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda”. 

    W załączniku Nr 2 opis zasad funkcjonowania konta 761 Pozostałe koszty operacyjne otrzymuje 

nowe brzmienie: „Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio  

z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: koszty 

osiągnięcia pozostałych przychodów we wartości cez zakupu lub nabycia materiałów, kary, odpisane 

przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty 

postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, 

koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

Konto 761 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 402, 403, 

404, 405, 409, 410, 411, 490 do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołu 

6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych 

kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołu 6 oraz konta kosztu 

własnego sprzedaży w zespole 7. 

Na stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu 

produktów. W końcu roku obrotowego przenosi się: na stronę Wn konta 490 – koszty związane  

z zakupem i sprzedaż składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze 
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stroną Ma konta 761, na stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze 

stroną Ma konta 761. Na koniec roku koto 761 nie wykazuje salda”. 

    W załączniku Nr 2 opis zasad funkcjonowania konta 840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 

przychodów otrzymuje nowe brzmienie: „Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do 

przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn – ich 

zmniejszenie lub rozwiązanie. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenie 

rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn – ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich 

do przychodów roku obrotowego. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu: 

rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń, rozliczeń międzyokresowych przychodów  

z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych 

przychodów”. 

    W załączniku Nr 2 opis zasad funkcjonowania konta 860 Wynik finansowy otrzymuje nowe 

brzmienie: „Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. 

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: poniesionych kosztów,  

w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410 i 411, zmniejszeń stanu 

produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku,  

w korespondencji z kontem 490, wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia,  

w korespondencji z kontem 730 oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760, dotacji 

przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów 

oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740, 

kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów 

operacyjnych, w korespondencji z kontem 761, obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego,  

w korespondencji z kontem 870. 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: uzyskanych przychodów,  

w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń 

międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, dotacji 

otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740. 

 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn – stratę 

netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800”.   

    W załączniku Nr 3 Wykaz programów komputerowych dotychczasowe punkty otrzymują nowe 

brzmienie: pkt 14 – „Lex Samorząd Terytorialny wraz z modułem Lex Zamówienia Publiczne”, pkt 

15 – skreśla się, pkt 17 – „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją” opracowany przez firmę 

DEVCOMM ICT Marek Mędrek zs. w Lublinie. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r., 

za wyjątkiem § 1 ust. 13 pkt 1 od dn. 18 kwietnia 2016 r. i § 1 ust. 13 pkt 3 od dn. 1 czerwca 2016 r. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także 

poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net. 

 

Zarządzenie nr 65.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian  

w zasadach sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Waganiec. 

Dotychczasowy zapis § 8 zastąpiono nowy: w zakresie nieuregulowanym niniejszym Zarządzeniem 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości; rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.  

http://www.waganiec.biuletyn.net/
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z 2013 r. poz. 289 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 54/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. z późn. zm.  

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy 

Waganiec i Urzędu Gminy w Wagańcu. 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Zarządzenie 1.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania komisji do spraw 

przydzielania mieszkań komunalnych. 

Powołał komisję w następującym składzie: Elżbieta Rolirad, Radosław Kłonowski oraz Sołtysa 

właściwego dla aktualnego miejsca przebywania Wnioskodawcy. Komisja działa według zasad 

określonych w regulaminie pracy Komisji. Utraciło moc Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 14 listopada 

2008 roku. Wykonanie zarządzenia powierzył Pani Elżbiecie Rolirad Przewodniczącej Komisji. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 2.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia p.o. kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu upoważnienia do prowadzenia postępowania  

i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych. 

Upoważnił Panią Elżbietę Rolirad do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem 02 stycznia 2017 r. 

 

Zarządzenie nr 3.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach 

prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Waganiec i Urzędu Gminy  

w Wagańcu. 

Wprowadził następujące zmiany w „Zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont 

dla budżetu Gminy Waganiec i Urzędu Gminy w Wagańcu” ustalonych zarządzeniem Nr 54/10 

Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r.; zmienionych zarządzeniem Nr 38/11 Wójta 

Gminy Waganiec z dnia 18 sierpnia 2011 r.; zarządzeniem Nr 28.2012 Wójta Gminy Waganiec  

z dnia 2 sierpnia 2012 r.; zarządzeniem Nr 31.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 sierpnia 2013 r. 

oraz zarządzeniem Nr 64.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 grudnia 2016 r.: 

    Skreśla się wymieniony w załączniku Nr 2 przy opisie konta 405 – „Ubezpieczenia społeczne  

i inne świadczenia dla pracowników” paragraf 414 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych” oraz wymieniony przy opisie konta 409 - „Pozostałe koszty rodzajowe” 

paragraf 459 „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” i paragraf 460 „kary  

i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. 

    Wymienione w załączniku Nr 2 przy opisie konta 403 – „Podatki i opłaty” paragrafy klasyfikacji 

budżetowej uzupełnia się o paragraf 414 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych” oraz opis konta 411 – „Pozostałe obciążenia” uzupełnia się o paragraf 459 

„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” i paragraf 460 „kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”. 

    Wymienione w załączniku Nr 2 przy opisie konta 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe” paragrafy 

klasyfikacji budżetowej uzupełnia się o paragraf 443 „Różne opłaty i składki” (składki na rzecz 

stowarzyszeń). W załączniku Nr 3 Wykaz programów komputerowych skreśla się pkt 10. 

    W rozdziale 5 „Sprawozdawczość finansowa” w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Przyjmuje 

się, iż dzień sporządzenia sprawozdania jest równoznaczny z zamknięciem miesiąca polegającym na 

wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów lub korekty zapisów w danym miesiącu. W razie 

ujawnienia błędów po zakończeniu miesiąca dokonuje się korekty poprzez wprowadzenie do ksiąg 

rachunkowych dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi lub tylko 

ujemnymi)”. 
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    Wprowadzone zostały nowe konta wraz z następującymi zasadami ich stosowania: konto 

pozabilansowe 093 – „Środki trwałe oddane w trwały zarząd”. 

Konto 093 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych oddanych w trwały zarząd związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie 

podlegają ujęciu na kontach bilansowych. 

Na stronie Wn konta 093 ujmuje się zwiększenia wartości początkowej środków trwałych oddanych 

w trwały zarząd, a na stronie Ma – zmniejszenie stanu i wartości początkowej środków trwałych 

oddanych w trwały zarząd po zakończeniu umowy. 

Konto pozabilansowe 094 – „Grunty oddane w użytkowanie wieczyste”. 

Konto 094 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych (gruntów) oddanych w użytkowanie wieczyste związanych z wykonywaną działalnością 

jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach bilansowych. 

Na stronie Wn konta 094 ujmuje się zwiększenia a w szczególności wartość początkową środków 

trwałych (gruntów) przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 

Na stronie Ma konta 094 ujmuje się zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych 

(gruntów) a w szczególności wartość początkową środków trwałych (gruntów), które zostały 

zwrócone po zakończeniu umowy. 

Konto pozabilansowe 095 – „Środki trwałe oddane w nieodpłatne użytkowanie” 

Konto 095 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych oddanych w nieodpłatne użytkowanie związanych z wykonywaną działalnością jednostki, 

które nie podlegają ujęciu na kontach bilansowych. 

 

Na stronie Wn konta 095 ujmuje się wartość środków trwałych przeznaczonych do oddania  

w nieodpłatne użytkowanie, a na stronie Ma konta 095 ujmuje się w szczególności wartość środków 

trwałych oddanych w nieodpłatne użytkowanie, które zostały zwrócone po zakończeniu umowy. 

Konto pozabilansowe 096 – „Środki trwałe obce otrzymane w zarząd lub użytkowanie” 

Konto 096 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych otrzymanych w zarząd lub użytkowanie związanych z wykonywaną działalnością jednostki, 

które nie podlegają ujęciu na kontach bilansowych. 

Na stronie Wn konta 096 ujmuje się zwiększenia a w szczególności przychody nowych lub 

używanych środków trwałych otrzymanych w zarząd lub użytkowanie oraz kwoty zwiększające 

wartość początkową środków trwałych, a także wartości nieodpłatnie przyjętych środków trwałych. 

Na stronie Ma konta 096 ujmuje się zmniejszenia stanu i wartości początkowej wyżej wymienionych 

środków trwałych, a w szczególności wycofanie środków trwałych z użyczenia na skutek ich 

oddania lub zwrotnego nieodpłatnego przekazania. 

    W załączniku Nr 2 opis zasad funkcjonowania konta 300 Rozliczenie zakupu otrzymuje nowe 

brzmienie „Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów 

spożywczych), robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze 

oraz wartości dostaw niefakturowanych. 

Na stronie Wn konta 300 ujmuje się: faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie  

z naliczonym podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem VAT”, podatek VAT, 

podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie. 

Na stronie Ma konta 300 ujmuje się: wartość przyjętych dostaw i usług, naliczony podatek VAT  

do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po spełnieniu określonych warunków, 

naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego, dotyczący 

składników majątku obrotowego, zwiększający ich wartość lub obciążający właściwe koszty albo 

rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub 

odliczeniu od podatku należnego, dotyczący środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, zwiększający ich wartość. 
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Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: odchylenia od cen ewidencyjnych,  

od rzeczywistych cen zakupu lub cen nabycia, koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców, 

opłaty manipulacyjne pobierane przy imporcie, niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie, 

reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców. 

Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary 

w drodze), a saldo Ma – stan dostaw lub usług niefakturowanych”. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r.,  

z wyjątkiem § 1 ust. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także 

poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net. 

 

Zarządzenie nr 4.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach 

sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Waganiec. 

Dotychczasowy zapis § 8 zastąpiono nowym w brzemieniu: „W zakresie nieuregulowanym 

niniejszym Zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości; 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 54/10 Wójta Gminy Waganiec  

z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu 

kont dla budżetu Gminy Waganiec i Urzędu Gminy w Wagańcu, zmienionego zarządzeniem  

Nr 38/11 Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 sierpnia 2011 r.; zarządzeniem Nr 28.2012 Wójta Gminy 

Waganiec z dnia 2 sierpnia 2012 r.; zarządzeniem Nr 31.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia  

2 sierpnia 2013 r.; zarządzeniem Nr 64.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 grudnia 2016 r.  

i zarządzeniem Nr 3.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2017 r.”. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej 

www.waganiec.biuletyn.net. 

 

Zarządzenie nr 5.2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia naboru na 

stanowisko urzędnicze – referenta ds. obsługi kasy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

W związku z ogłoszonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze oraz koniecznością 

rozpatrzenia złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów zarządzam, co następuje: 

Powołał komisję rekrutacyjną w składzie: Edward Musiał – Sekretarz, Danuta Roszko – Skarbnik 

Gminy, Mariola Sokołowska – Inspektor ds. finansowych oraz obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego. 

Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Edwarda Musiała. 

Zadaniem komisji jest: analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów, ustalenie 

czy spełniają warunki formalne i posiadają wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu  

o naborze. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji  

z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz wstępne określenie możliwości 

zatrudnienia kandydata do pracy. Z analizy dokumentów komisja sporządza protokół, który 

przedstawia Wójtowi. 

Przeprowadzenie oceny końcowej kandydatów. Na ocenę końcową składa się rozmowa 

kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja 

informacji zawartych w dokumentach naboru. Rozmowa ma na celu sprawdzenie predyspozycji  

i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków 

oraz posiadanej wiedzy kandydata na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Wagańcu (referatu 

http://www.waganiec.biuletyn.net/
http://www.waganiec.biuletyn.net/
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finansowo-księgowego w zakresie stanowiska ds. obsługi kasy oraz stanowiska ds. obrony cywilnej  

i zarządzania kryzysowego). Komisja ze swoich czynności sporządza protokół i przekazuje go 

Wójtowi. Wyznaczam dzień 27.01.2017 r., jako dzień zakończenia prac komisji, przedstawienie 

protokołu z przeprowadzonych prac i listy kandydatów. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 6.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie 

rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2017 r. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację 

zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec. 

Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 30 stycznia 2017 r. o zachowaniu 

terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego. 

Wzór oferty na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec stanowi załącznik 

Nr 2 oraz sprawozdania z wykorzystania środków finansowych na zadanie w zakresie rozwoju 

sportu załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Waganiec, na stronie internetowej Gminy Waganiec oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy w Wagańcu. Wykonanie zarządzenia powierzył się podinspektorowi ds. kadr i ewidencji 

działalności gospodarczej. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 7.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert 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. 

Ogłoszono się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 14 lutego 2017 r. o zachowaniu 

terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego. 

Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym 

mowa na wstępie. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy w Wagańcu. 

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 8.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia 

rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej „Karczemka”. Wyznaczył termin składania ofert do 14 lutego 2017 r.  

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wagańcu. 

Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej. 
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Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarządzenie nr 9.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji 

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

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

własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Waganiec w 2017 r. 

Powołał komisję konkursową w składzie: Ewelina Ferner-Kofel – Przewodnicząca, Żanna Kaniuka  

i Dariusz Butlewski. Ustalił regulamin komisji konkursowej. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności 

gospodarczej. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 

 

Zarządzenie nr 10.2017 z dnia 25.01.2017 r. w sprawie udzielenia p.o. Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania 

decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 

Upoważnił Panią Elżbietę Rolirad do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu przyznawania 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, która powstała  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także do wydawania w tych sprawach 

decyzji. 

 Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.  

  

Zarządzenie nr 11.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na 2017 rok. 

Zmianie uległy dochody z 18.330.375,00 zł na 18.331.482,35 zł w tym: dochody bieżące  

z  17.731.308,00 zł na 17.732.415,35 zł, dochody majątkowe 599.067,00 zł, z tego: dotacje i środki 

na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł. 

 

Zmianie uległy wydatki z 21.830.375,00 zł na 21.831.482,35 zł w tym: wydatki bieżące  

z 16.749.402,94 zł na 16.750.510,29  zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

6.733.911,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań z 4.457.034,94 zł na 4.457.056,65 

zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z  5.100.590,00 zł na 5.101.675,64 zł, dotacje na zadania 

bieżące  311.250,00 zł, obsługa długu  127.000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  19.617,00 zł, wydatki majątkowe 5.080.972,06 

zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.080.972,06 zł, w tym: wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  766.500,00 zł. 

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

zwyczajowo przyjęty. 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

 

Zarządzenie nr 12.2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: zasad prowadzenia zbiorczego 

rejestru umów w Urzędzie Gminy Waganiec. 

Wprowadziłem jednolity sposób rejestracji umów, których stroną jest Gmina Waganiec  

w „Zbiorczym rejestrze umów Gminy Waganiec”. Rejestracji nie podlegają umowy wynikające ze 

stosunku pracy i umowy na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Rejestr umów 

prowadzi informatyk. Wykonanie zarządzenia powierzył pracownikowi zatrudnionemu na 

stanowisku informatyka. Poprzednie Zarządzenie nr 27.2016 w sprawie zasad prowadzenia 

zbiorczego rejestru umów utraciło moc.               
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Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Następnie Wójt przedstawił informacje z pracy referatów Urzędu Gminy. 

 

Informacja z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska: sporządzono i przesłano do 

Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie (RRW-2) z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów  

i sanitacji wsi w roku 2016: ogólna kwota nakładów w 2016 r. wyniosła 292 100, 00 zł. (sieć 

wodociągowa i przydomowe oczyszczalnie ścieków). 

Udzielono odpowiedzi na następujące wnioski o informacje publiczne: dla Łódzkiego Towarzystwa 

Opieki nad zwierzętami, dotyczącą realizacji zadań związanych z ustawą o ochronie zwierząt, dla 

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania - opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu, dla Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., dotyczącej prac 

związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2016. 

Przekazano sołtysom do rozpropagowania informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Aleksandrowie Kuj. o konieczności podjęcia działań mających na celu zapobiegnięcie zarażenia 

utrzymywanego drobiu wirusem grypy ptaków (HPAI), zarówno wskutek kontaktu z dzikim 

ptactwem jak i za pośrednictwem osób i środków transportu. Do informacji załączono Apel Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ulotkę przedstawiającą zasady, których należy przestrzegać w celu 

ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoko zjadliwej grypy ptaków. 

Zawarto na rok 2017, następujące umowy związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Waganiec: ze Schroniskiem 

dla Zwierząt Bezdomnych „Przyjaciel” Kutno, z firmą „Herkules” wyłapującą bezdomne psy,  

z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Waganiec, z gospodarstwem, które zapewni opiekę 

dla zwierząt, które uciekły lub się zagubiły. 

Zawarto umowę na usługę odbioru padłych zwierząt z terenu gminy Waganiec na rok 2017. 

Naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2016 – w kwocie ogólnej  

31 152 zł.,  w tym: za wprowadzanie gazu do powietrza (kotłownie, pojazdy) - 1 090 zł, pobór wód 

podziemnych – 23 170 zł, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych – 6 892zł. 

Wydano czternaście zapewnień dostawy wody z gminnej sieci wodociągowej. Wydano warunki 

techniczne na wykonania przyłączy wodociągowych – 2 szt. 

Za pośrednictwem sołtysów poinformowano mieszkańców Wagańca, Plebanki, Zbrachlina i Nowego 

Zbrachlina o obowiązkach wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Waganiec” w zakresie uprzątnięcia śniegu, błota, liści lub innych zanieczyszczeń  

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy granicy działki.  

Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku akta następujących spraw, 

dotyczących: zażalenia EMARU Sp. z o.o. na postanowienie Wójta Gminy Waganiec odmawiające 

zajęcia stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia objętego decyzją środowiskową wydaną przez 

Wójta Gminy Waganiec dnia 15 września 2010 r. polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej 

Waganiec Południowy wraz z infrastruktura techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 

przedsięwzięcia i GPZ” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji inwestycji 

określone w wymienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odwołania od decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Wójta Gminy Waganiec dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie jednego obiektu inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działce nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, którego inwestorem jest Pan Marcin 

Szudzik, odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Wójta Gminy 

Waganiec dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego obiektu inwentarskiego - tuczarni 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, którego inwestorem 

jest Pan Karol Szudzik. 
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W związku z uchyleniem w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy 

Waganiec zajmującego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia, objętego decyzją środowiskową 

wydaną przez Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 kwietnia 2011 roku, polegającego na budowie 

„Parku wiatrowego Waganiec IV składającego się z 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW 

każda wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania 

przedsięwzięcia”, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w wymienionej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wezwano Emaru Sp. z o.o. do potwierdzenia czy  

w związku z oddaniem do użytku w 2014 roku Autostrady A1 na odcinku Toruń – Stryków, nie 

zmieniły się warunki realizacji przyjęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  

o wydanie opinii dla aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności: urodzenia – 4, małżeństwa – 1, zgony – 8, 

zameldowania na pobyt stały – 3, zameldowania na pobyt czasowy – 1, wymeldowanie – 1, 

przemeldowanie na terenie gminy – 4, poświadczenia zameldowania – 16, udostępnienie danych z 

rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych – 6, transkrypcja zagranicznego aktu stanu 

cywilnego – 1, sprostowanie aktu stanu cywilnego – 1, uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 1, liczba 

sporządzonych aktów stanu cywilnego – 4, wzmianki dodatkowe przy aktach stanu cywilnego – 4, 

wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 56, migracja aktów stanu cywilnego – 12, zapewnienia o 

braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 3, zaświadczenia stwierdzające brak 

przeszkód do zawarcia małżeństwa – 2, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego – 61, 

liczba wydanych dowodów osobistych – 34. 

 

Z referatu gospodarki komunalnej: w wyżej wymienionym okresie podpisano 2 umowy najmu 

lokali mieszkalnych w miejscowości Ariany 26 oraz 1 aneks do umowy najmu lokalu w celu 

prowadzenia działalności usługowej. 

Wydano 10 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej. 

 

Pobór podatków i opłat - podatki od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy: wystawiono 

7 tytułów wykonawczych na kwotę 5.920,20 zł,   

Liczba podatników zalegających z płatnościami – 101, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wystawiono: 1 upomnienie na kwotę 270, 00 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę  

180,00 zł. Liczba osób zalegająca z płatnościami - 172. 

 

Wójt – poinformował, również, że gmina Waganiec przymierza się do wprowadzenia w tym roku do 

prac społecznie użytecznych, będą to prace skierowane do 10 osób, które pobierają zasiłki z GOPS. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował wójtowi gminy za udzieloną informację  

i otworzył dyskusje. 

 

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

 

Ad.6 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego 

realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozbudowa dróg polegających na 

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

Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 6 przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego realizowanego przez 

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Rozbudowa dróg polegających na budowie ścieżek 

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

Koneck, Zakrzewo i Raciążek”. 

Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi ona zał. nr 3 do protokołu. 
 

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

Poinformował, że ta uchwała dotyczy na razie fazy przygotowania dokumentów tej inwestycji, czyli 

przygotowania projektów. Natomiast nie jest to uchwała, która dotyczy przyznanych gminie 

środków finansowych i rozpoczęcia inwestycji, czyli budowy już konkretnych ścieżek rowerowych. 

Poprosił Pana wójta o wskazanie, przy których drogach te ścieżki rowerowe są planowane? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że Urząd Marszałkowski przyznał środki finansowe na 

realizację oczywiście nie w takim wymiarze, o jakim się na początku mówiło, bardzo okrojonym na 

chwilę obecną jest opracowywana dokumentacja projektowa, ponieważ, to jest pierwszy z etapów, 

który należy spełnić. Bo dopiero po wejściu projektów w terenie będzie wiadomo, jaki jest koszt 

inwestycji, bo może się okazać, że koszt inwestycji będzie tak ogromny, bo np. tylko gmina 

Waganiec i gmina Raciążek będą realizowały. Z zasady ścieżki powinny być przy drogach gminnych 

lub powiatowych i inne samorządy realizują te ścieżki. Przy drogach wojewódzkich, są przepisy  

o wiele bardziej zaostrzone i wygórowane. 

Wiedząc, że Marszałek ma mało środków finansowych, że te procedury będą ciężkie do przejścia,  

z góry zdecydował się na lokalizację tych ścieżek przy drogach powiatowych, ponieważ  

z Powiatem lepiej się dogadać niż z Dyrektorem Dróg Wojewódzkich, do którego nie ma takiego 

łatwego dostępu, jak do Dyrektora Dróg Powiatowych. Jednak na razie jest opracowanie projektu, 

jak projektanci go zakończą i przekażą kosztorysy inwestorskie i wtedy na pewno będzie zdziwienie, 

gdyż był już na pierwszym spotkaniu i jest dużo warunków, które trzeba spełnić. 

Stwierdził, że inaczej się buduje ścieżkę rowerową z własnych pieniędzy na podstawie danych, gdzie 

ma być i ilu metrowa. A inaczej się buduje tego typu inwestycje, gdzie jest pełno wytycznych, 

restrykcji, szerokości, długości, przepusty, omijanie drzew zabytkowych itd. Niemniej jednak jak jest 

ta część środków finansowych weszło się w ten projekt, to należy go zrealizować. Generalnie tak, 

jeśli chodzi o gminę Waganiec i projektowanie, to prosi nie brać jego słów pod kątem wykonawstwa 

na razie, to są projektowane ścieżki rowerowe. Poinformował, że przedstawił to obrazowo na rok 

2017 w budżecie gminy są zapewnione środki na zaprojektowanie ścieżki rowerowej od m.Siutkowo 

do Zespołu Szkół w Zbrachlinie, to w ramach środków finansowych z budżetu gminy. 

Następne środki finansowe z budżetu gminy, które są na zaprojektowanie tzw. „schetynówki”, 

będzie to droga zaprojektowana razem ze ścieżką rowerową od przejazdu kolejowego ( przy starej 

poczcie, aż do szkoły w Wólnem. 
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W tym roku ma nadzieję, że za tydzień Zarząd Dróg Powiatowych składa do Ministerstwa projekt 

przebudowy ul. Dworcowej razem ze ścieżką rowerową, która ma prowadzić od dworca PKP do 

Przypustu. Jeżeli gmina dostanie dotacje, to na tym odcinku w tym roku również będzie ta ścieżka 

razem z drogą realizowana. 

Następny odcinek będzie realizowany po byłej kolejce wąskotorowej, aż do miejscowości 

Niszczewy, ponieważ później będzie trzeba się zastanowić, czy prowadzić w prawo w kierunku 

Konecka, czy prosto w kierunku Bądkowa. Ale ostatnie pismo z przed 2 miesięcy, które wskazuje, 

że PKP na 90% przekaże tą nieruchomość, na której chcemy wybudować ścieżkę po kolejce 

wąskotorowej, ale na początek muszą rozpisać przetarg i wyłonić wykonawcę na demontaż torów 

kolejowych. 

Kolejne odcinki, które zostały przy drogach powiatowych, to będą dwa odcinki z Wagańca do 

Dąbrówki Dużej oraz ze szkoły w Zbrachlinie do szkoły w Niszczewach. To są te dwa odcinki, które 

są planowane w ramach ZGZK, podejrzewa, że to będą najtańsze projekty ze wszystkich, które 

złożyły gminy ZGZK, ponieważ są to ścieżki przy drogach powiatowych. Przy drogach 

wojewódzkich samorządy mają problemy ze zjazdami, przepustami itd. może się okazać, że gmina 

będzie miała projekt, a realizacja będzie ze środków gminnych. Uważa, że jest szansa na to, żeby rok 

2017 objął zakresem projektowanie, tych najgłówniejszych odcinków, które razem z radnymi 

chciałby, aby były zaprojektowane. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, jeżeli wszystko dobrze 

wyjdzie z budżetem gminy, jeżeli zostanie zamknięty w ramach planowanych wydatków, jeżeli 

projektant zaprojektuje ścieżki w ramach ZGZK, jeżeli dostanie się dotacje na ul.Dworcową,  

a projekt już jest i zostanie złożony w Ministerstwie przez ZDP, to można założyć, że za rok już 

będzie można się pochwalić projektami ścieżek rowerowych, oczywiście, które mogą być rozwijane 

w celu połączenia gminy Waganiec z ościennymi gminami.   

Rada Gminy zabezpieczyła 15 tys. zł. na to, aby wspólnie ze ZGZK i Powiatem Aleksandrowskim 

rozwiązać problem odwodnienia tej ścieżki rowerowej, który się ciągnie od wielu lat na pewno  

w tym roku będzie projekt zaprojektowany i się tym gmina zajmie. 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały  

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/167/2017 w sprawie przystąpienia Gminy 

Waganiec do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej 

pn. „Rozbudowa dróg polegających na budowie ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych na 

terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”– 

stanowi ona załącznik Nr 4 do protokołu. 
 

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

 

Ad.7 

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 projekt uchwały,  

w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy radni otrzymali do 

wglądu II projekt procedowanej uchwały. 
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Poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu i przedstawienie zmian w budżecie gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

   

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

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

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

celowych wynikający z ustawy budżetowej na rok bieżący. Dokonano zwiększenia: o 1.200,00 zł 

kwot na realizację zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania 

danych i dowodów osobistych; o 1.000,00 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; o 6.500,00 zł 

kwoty na wypłaty zasiłków okresowych; o 1.900,00 zł środki na częściowe pokrycie kosztów 

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; o 1.200,00 zł środki na realizację 

świadczeń wychowawczych. 

Zmniejszono natomiast: o 7.600,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków stałych; o 1.400,00 zł środki na 

realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

Poza zmianami wynikającymi z decyzji Wojewody zwiększono planowane dochody 

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

z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

 

Wydatki  

 Zmieniono nazwę zadania dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody i innych prac 

związanych z poborem wody na „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni 

głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring  

z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”. Wzrosła ponadto wartość prac o 25.000,00 

zł  z dotychczas zaplanowanych 41.000,00 zł do 66.000,00 zł.  

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

ujęcia wody w Starym Zbrachlinie i utrzymania w sprawności sieci wodociągowej.  

 

 Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w zakresie budowy przy drogach powiatowych 

ścieżek rowerowych w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim. 

Zadanie nazwano „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-

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

i Raciążek”. Zwiększyła się również wysokość nakładów na to zadanie o 39.000,00 zł z kwoty 

dotychczas ujętej w budżecie tj. 16.000, 00 zł do 55.000,00 zł. Zostaną zrealizowane prace 

projektowe oraz przygotowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny.  

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

pieszego w Plebance przy ul. Słonecznej.  

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

w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z utwardzenia 

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

zwalniających ( za 1.500,00 zł). Na poczet remontu świetlicy wiejskiej przekazano kwotę  

16.076,47 zł.  

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

elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej 

urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych  

w budynkach w miejscowości Ariany 26 oraz na te same zadania kwotę 1.500,00 zł dla budynku 

socjalnego w Zbrachlinie przy Orliku.  

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

wykonujących prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu.  
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 Na opłacenie różnicy odszkodowania z tytułu nie złożenia przez Gminę Waganiec oferty 

zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wyasygnowano  2.000,00 zł. 

 Zmieniono zastosowaną klasyfikację budżetową w zakresie zakupu artykułów spożywczych 

na łączną kwotę 8.500,00 zł.   

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

przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.  

 Przeznaczono dodatkową kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów zorganizowania obchodów 

XX-lecia istnienia Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP.  

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

dokonując zmiany przeznaczenia środków w kwocie 100,00 zł.  

 Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie 12.000,00 zł 

oferowanych w budżecie gminy, jako dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 

na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy Waganiec do Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.   

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

dożywianie”, przeznaczając środki dla GOPS na zakup usług. 

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

środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z budowy placu zabaw przeznaczając 

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

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

przeznaczonej na pokrycie kosztów pracy instruktorów prowadzących zajęcia na Orliku.  

 

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

po stronie dochodów i wydatków budżetowych. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu - poinformowała, że komisja budżetowa nie wnosi zastrzeżeń do 

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

opiniuje pozytywnie proponowane zmiany w budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował zastępcy przewodniczącej komisji budżetu  

i otworzył dyskusję. 

 

Radna Ewa Pietrus – zwróciła się z zapytaniem, co jest planowane w budynku po byłym 

„Koziołku”?, i kiedy będą obchody 20 – lecia istnienia orkiestry?  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że jeśli chodzi o termin obchodów 20-lecia orkiestry, to 

będzie to 19.03.2017 r. Zarząd Orkiestry konsultował się z właścicielem lokalu gastronomicznego  

o wynajęcie sali na obchody tejże uroczystości, również w tym dniu odbędzie się uroczysta msza 

święta. 

Jeśli chodzi o budynek po „Koziołku”, to generalnie na ten rok nie są planowane żadne wydatki 

związane z remontem. Jednak remont tego lokalu chciałby ująć w budżecie gminy na 2018 r.  

Jeżeli chodzi o generalny remont tego budynku, to w pomieszczeniu po „Koziołku i lokalu 

wykorzystywanym na Centrum Wzajemnej Pomocy, chce tam stworzyć takie wspólne miejsce dla 

Orkiestry i Zespołu „Mimoza” oraz dla mieszkańców Wagańca, aby pełniło to rolę świetlicy 

wiejskiej. 
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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 5 do protokołu. 
 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/168/2017 w sprawie zmian  

w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

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

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo 

energetyczne. 

 

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

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. 

Następnie przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

W dalszej części procedowanego punktu 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 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wagańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - 

Prawo energetyczne. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/169/2017 w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne – stanowi ona 

załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

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

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. 
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Ad.9 

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie 

Wiktoryn Gmina Waganiec.   

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 9 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wiktoryn Gmina Waganiec, 

przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wiktoryn Gmina Waganiec. 

    

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/170/2017 w sprawie zarządzenia 

wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wiktoryn Gmina Waganiec – stanowi ona 

załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

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

zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wiktoryn Gmina Waganiec, i na 

wniosek radnych zarządził 10 min przerwę – godz. 13
30

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie o godz. 13
50

 wznowił obrady i otworzył następny 

punkt przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa  

w nabywaniu lokali i budynków. 

Powitał radcę prawnego Pana Tomasza Mroczkowskiego, który przybył na obrady. 

 

Radny Dariusz Butlewski opuścił obrady. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad przyznania 

pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków – stanowi on załącznik Nr 11 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z pytaniem, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne, to 

sprawa jest jasna, ponieważ w przypadku lokali mieszkalnych pierwszeństwo w ich nabyciu,  

w przypadku sprzedaży nieruchomości przypada dotychczasowym najemcom.  

Natomiast ta uchwała dotyczy zasad przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali, budynków 

użytkowych. Jeżeli rada gminy podejmie tą uchwałę, to w przypadku sprzedaży konkretnej 

nieruchomości, rada gminy będzie musiała wyrazić zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, czy ta 

uchwała stanowi upoważnienie dla wójta do przygotowania i sprzedaży takiej nieruchomości już bez 

wyrażenia zgody w formie uchwały przez radę gminy? 
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Radca Prawny T.Mroczkowski – poinformował, że ta uchwała dotyczy tylko pierwszeństwa  

w nabywaniu lokali osobom, które dzierżawią. Jest to związane z tym, że często osoby dzierżawią 

budynki, czy mieszkania ponoszą jakieś nakłady związane z utrzymaniem tych lokali i chodzi tu o 

to, jeżeli rada podejmie decyzje o sprzedaży danej nieruchomości, aby tym osobom przyznać 

pierwszeństwo w nabywaniu takiej nieruchomości.  

Za każdym razem, rada gminy musi wyrazić zgodę w formie uchwały, to jest tylko pierwszeństwo. 

Jeżeli rada podejmie decyzję o sprzedaży danej nieruchomości, przeznaczy ją do sprzedaży takiej 

osobie, to będzie przysługiwało pierwszeństwo nabycia tej nieruchomości pod warunkiem, że z tego 

pierwszeństwa skorzysta, bo jeżeli nie złoży w wymaganym terminie oświadczenia, że korzysta  

z prawa pierwszeństwa nabycia, wtedy nieruchomość jest zbywana w drodze przetargu. 

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, jak się kończy dzierżawa tej nieruchomości, i jak 

będzie chciał to kupić, to wtedy, na jakiej zasadzie to będzie przeprowadzone? Wtedy będzie mógł 

od razu kupić po złożeniu oświadczenia o prawie pierwokupu, czy będzie jeszcze wynajmować? 

 

Radca Prawny T.Mroczkowski – poinformował, że będzie mógł w dalszym ciągu wynajmować, 

jeżeli nieruchomość nie jest przeznaczona w ogóle do sprzedaży, w postaci uchwały rady gminy, to 

nie ma tego prawa pierwszeństwa w nabywaniu. I tak w pierwszej kolejności musi być podjęta 

decyzja przez radę gminy, co do przeznaczenia takiej nieruchomości do sprzedaży może być to też 

na wniosek dzierżawy. A jeśli nieruchomość do sprzedaży nie jest przeznaczona, a umowa 

dzierżawy się kończy, to można umowę dzierżawy przedłużyć. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie ceny sprzedaży tej 

nieruchomości? 

 

Radca Prawny T.Mroczkowski – poinformował, że cena sprzedaży nieruchomości w takiej sytuacji 

jak i każdej innej jest ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w formie wyceny sprzedaży 

nieruchomości. Osoba, która korzysta z prawa pierwszeństwa, czyli złoży oświadczenie, musi się 

zgodzić na tą cenę ustaloną przez rzeczoznawcę w formie wyceny, a jeżeli nie zgodzi się i nie 

skorzysta z prawa pierwokupu, to taka cena oszacowania jest wtedy ceną wywoławczą do przetargu  

i może być podwyższana na skutek licytacji.  

Natomiast dla osoby korzystającej z prawa pierwszeństwa nabycia jest wycena ustalona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

 

Radny Marcin Misiak – poinformował, że jeżeli rzeczoznawca wyceni nieruchomość na pewną 

kwotę, a rada by chciała za wyższą kwotę sprzedać i co wtedy? 

 

Radca Prawny T.Mroczkowski – poinformował, że rada decyduje o przeznaczeniu nieruchomości 

do sprzedaży, następnie Urząd, czyli wójt wykonując uchwałę rady gminy zleca wycenę i może 

ustalić cenę na kwotę wyższą niż wycena sporządzona przez rzeczoznawcę, natomiast nie może 

sprzedać za mniej. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że dzierżawca poniósł nakłady w danej 

nieruchomości, czy będzie to miało wpływ na cenę sprzedaży i wzajemne rozliczenie w przypadku 

ewentualnego zbycia przez gminę tej nieruchomości. 

 

Radca Prawny T.Mroczkowski – poinformował, że co do zasady w kwestii rozliczeń nakładów na 

nieruchomość w przypadku najmu czy dzierżawy powinna obejmować umowa. Jednostki samorządu 

terytorialnego raczej w umowach robią zaostrzenia, że na poszerzenie, jakichkolwiek nakładów 

trzeba mieć zgodę wydzierżawiającego.  
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Osoba, która robi takie nakłady bez zgody gminy, nie ma też potem roszczenia do rozliczenia tych 

nakładów. Na pewno w jakimś tam stopniu będą miały wpływ na cenę nieruchomości i na wycenę.  

 

 

Brak dyskusji z sali. 

Głosowanie   

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosów „za”, głosów „przeciw” nie było i 1 głosem 

„wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XX/171/2017 w sprawie zasad przyznania 

pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków – stanowi ona załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

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

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

 

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

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Poinformował, że jest to punkt, o który został rozszerzony porządek obrad, przedstawił projekt 

przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 13 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 

Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 

 

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

głosowanie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/172/2017 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – stanowi 

ona załącznik Nr 14 do protokołu. 
 

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

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Ad.12  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania 

im statutów. 

 

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

zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów. 

Przedstawił projekt uchwały - stanowi on załącznik Nr 15 do protokołu. 
 

Radny Radosław Zwierzchowski opuścił obrady.  
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Otworzył dyskusję. 

 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/173/2017 w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia 

świetlic wiejskich w Gminie Waganiec oraz nadania im statutów – stanowi ona załącznik Nr 16 

do protokołu. 
 

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

przedłożonej radnym. 

 

Ad.13 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

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

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

Poinformował, że w materiałach radni otrzymali plany pracy: rady gminy oraz stałych komisji rady 

gminy  

 

Otworzył dyskusję. 

 

Radna Agnieszka Łopatowska powróciła na obrady. 

 

Brak dyskusji z sali.  

 

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

projekt uchwały i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi on załącznik Nr 17 do protokołu. 
 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/174/2017 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 18 do protokołu. 

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

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec 

na 2017 rok. 

 

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

uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 

2017 rok. 
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Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 19 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/175/2017 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 20 do 

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

 

Ad.15 

Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 

2017 rok. 

 

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

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 21 do protokołu. 
 

Otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2017 rok. 

 

Głosowanie   

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

oraz „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/176/2017 w sprawie przyjęcia planów 

pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 22 do 

protokołu. 
 

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

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2016 rok. 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Waganiec za 2016 rok. 

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 23 do protokołu. 
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Poinformował, że jak będą radni mieli pytania, to zostanie poproszona na obrady Pani Kierownik 

Centrum Usług Wspólnych. 

 

Otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, jak kształtowały się wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez gminę Waganiec, radni mają taką informację w załączniku. Z załącznika 

wynika, że gmina dopłaciła jedynie do nauczycieli stażystów kwota różnicy do średnich 405, 63 zł. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poprosił o przedstawienie tych kwot, gdyż są na sali sołtysi, a nie 

mają wglądu do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – odczytał kwoty z 5 kolumny, są to kwoty brutto za 18 godzin 

pracy tygodniowo. 

 

Nauczyciel stażysta - średnie wynagrodzenie 2.717 zł. 

Nauczyciel kontraktowy - średnie wynagrodzenie 3.016 zł. 

Nauczyciel mianowany - średnie wynagrodzenie 3.913 zł. 

Nauczyciel dyplomowany - średnie wynagrodzenie 5.000 zł. 

 

Brak dyskusji do przedmiotowej uchwały. 

 

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

w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec 

za 2016 rok. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XX/177/2017 w sprawie przyjęcia informacji 

o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2016 rok – stanowi 

ona załącznik Nr 24 do protokołu. 
 

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

 

Ad.17 

Interpelacje radnych i zapytania.  

 

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

radnych i zapytania, poinformował, że jeżeli radni i sołtysi mieliby pytania, to udziela głosu. 

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, czy drogi są wyznaczone do remontu, to czy 

będą poprawione równiarką? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

Rozpisany będzie przetarg na dostawę kruszywa w ramach zamówienia za kwotę 150 tys. zł. plus 50 

tys. z funduszu sołeckiego. Jeżeli chodzi o bieżące naprawy nic nie jest robione, gdyż drogi są 

zamarznięte. Będą naprawione drogi, które nie będą objęte przetargiem.  
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Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – zwróciła się z zapytaniem, czy sprawa poszerzenia drogi 

w miejscowości Józefowo jest załatwiona? Czy mieszkańcy wyrazili zgodę? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że sprawa drogi została załatwiona. 

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, jak przedstawia się sprawa  

z przejazdami kolejowymi w związku z ich modernizacją, które będą zamknięte? 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że będzie zlikwidowany tylko jeden przejazd  

w miejscowości Józefowo, a obecnie nie trwa modernizacja przejazdów kolejowym, tylko 

modernizacja linii kolejowej. Najprawdopodobniej na przełomie kwietnia-maja będzie przeniesiony 

peron kolejowy w stronę nastawni w kierunku Młyna w Arianach. Informacje zostaną przesłane 

mieszkańcom w formie SMS, na stronie gminy i rozdane zostaną Państwu sołtysom o ich 

przekazanie mieszkańcom. 

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – zwróciła się do wójta, aby na ulicy Orzechowej  

i Lipowej zostały zasypane dziury powstałe po zimie. 

 

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska – poinformowała, że w Józefowie jest duży ruch i dlatego 

wnosi o pasy dla pieszych przy posesji Państwa Wojciechowskich i Bewicz. 

 

Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska – zwróciła się z zapytaniem, czy będzie drugi próg na 

ul.Osiedlowej. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że wnioskowany próg będzie zamontowany. 

 

 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.18 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – dokonał otwarcia punktu 18 porządku obrad tj. wolne 

wnioski i udzielił głosu radnym, sołtysom, jeżeli są chętni do złożenia wniosków, to udziela głosu. 

 

Sołtys Konstntyunowa Mariusz Malicki – poinformował, że miał głos od mieszkańca w sprawie 

wywozu nieczystości ciekłych, ma ta osoba szambo, które się zapycha i chciał je oczyścić. Jednak 

Pan Kułakowski poinformował, że nie może tego zabrać, gdyż nie może wjechać na oczyszczalnie  

i zrobić zrzutu. 
 

Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że na oczyszczalni ścieków wystąpiła poważna awaria i nie 

można zrzucać z przydomowych oczyszczalni i innych zbiorników. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w sprawie budowy chlewni powstał 

problem, który dotyczy nie tylko gminy Waganiec, a dotyczy gmin wiejskich w całej Polsce są 

składane wnioski o inwestycje dotyczące przemysłowego chowu zwierząt, również inwestorzy na 

terenie gminy złożyli taki wniosek, toczy się postępowanie administracyjne w tej sprawie o wydanie 

Decyzji środowiskowej, która została wydana. Kolejnym etapem po uprawomocnieniu się decyzji 

środowiskowej będzie decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę.  
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W związku z tym problemem od Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec 

wpłynął wniosek, aby przeprowadzić wśród mieszkańców ankietę, konsultacje społeczne dotyczące 

lokalizacji chlewni przemysłowych – kserokopia wniosku stanowi zał. Nr 25 do protokołu. 
 

Uzyskał od radcy prawnego opinię według Pana Mecenasa wójt nie jest organem właściwym do 

zarządzenia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.  

Natomiast takim właściwym organem do zarządzenia przeprowadzenia konsultacji będzie według tej 

opinii rada gminy, ponieważ generalnie w gminie Waganiec nie ma uchwały, która określałaby 

sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, na podstawie, której można by się było 

opierać. Tutaj jest mowa o ankiecie, o konsultacjach społecznych, projekt przygotowania takiej 

uchwały można zlecić radcy prawnemu w celu jej przygotowania. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy te konsultacje społeczne byłyby wiążące dla organów wydających 

decyzje w procesie inwestycyjnym dla tego typu inwestycji. Jeżeli te konsultacje byłyby traktowane 

jak opinie, czyli niewiążące, bez znaczenia czy one są, czy byłby przeprowadzane lub nie, jeżeli nie 

miałyby żadnej mocy prawnej. 

A więc nie wywoływałyby skutku prawnego w postaci tej, żeby zobowiązały organy prowadzące 

postępowanie w przedmiocie tego typu inwestycji do uwzględnienia, co do lokalizacji stanowiska 

mieszkańców, czy w wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami poszczególnych 

sołectw z terenu gminy Waganiec. 

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że można taką ankietę stworzyć i można zlecić 

przygotowanie projektu uchwały dotyczącej zasad organizowania takich konsultacji szerszej 

społeczności i taka uchwała zostanie przygotowana i te ankiety zostaną dostarczone Państwu 

sołtysom.  

I wówczas będą ankiety od 23 sołectw i policzyć należy, jaka jest dysproporcja głosów, jakie 

propozycje i np. okaże się, że mieszkańcy wybrali np. Brudnowo. To dopiero będzie oddźwięk, 

rozumie, że jest to dobra forma, ale nie rozwiąże problemu i tu współczuje radnemu Jarosławowi 

Budnemu, bo sam nie wie jak by się zachował w tej sytuacji. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że jest tu mowa o dużych inwestycjach, gdzie jest 

obowiązek przeprowadzenia raportu środowiskowego z tego względu, że są to inwestycje, które 

znacząco oddziałują na środowisko. Raport środowiskowy jest zlecony zwykle zewnętrznej firmie, 

jest to dokument czasochłonny, który dużo kosztuje.  

Jak już wspomniał te inwestycje znacząco oddziaływują na środowisko, jeżeli inwestor ubiega się  

o tego typu inwestycje, to musi taki raport uzyskać. 

 

Radny Jarosław Budny – poinformował, że ta ankieta wyszła na komisji rolnej od wójta, zapytał 

się wówczas w imieniu inwestora, gdzie może budować te chlewnie? 

Jako komisja rolna, nie może zająć takiego stanowiska, po rozważeniu stanowisku wójta i członków 

komisji zdecydowano, aby sami mieszkańcy podjęli tą decyzje. 

Na ostatniej sesji przyszli rolnicy, którzy chcą budować, są zwolennikami tych inwestycji. Dlatego 

też pomysł z ankietami i znajdą się wówczas takie miejsca, gdzie rolnicy i mieszkańcy będą za tymi 

inwestycjami. W Danii, Holandii maja takie przepisy, że nie można tam budować takich inwestycji, 

w Polsce można budować tego typu inwestycje jest takie prawo, gdyż decyduje wójt, tam gdzie jest 

plan zagospodarowania przestrzennego, to można, ale generalnie wydanie opinii i można budować  

w każdej miejscowości. 

A tu budowa potajemnie przed wszystkimi mieszkańcami, a dopiero mieszkańcy się dowiadują, jak 

przychodzą koparki i zaczynają kopać – to jest już wtedy za późno. 

Takie konsultacje powinny być robione dużo wcześniej przed planowanymi inwestycjami. Przecież 

ludzie tutaj mieszkają i chcą żyć, a nie to, że będą podtruwani. 
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Wójt Gminy P.Kosik – dopóki ustawa nie będzie regulowała zasad realizacji takiej inwestycji,  

to żadne konsultacje społeczne nie uniemożliwia takiemu przedsiębiorcy budowania czegokolwiek. 

 

Radny Jarosław Budny – poinformował, że w takim przypadku, jako Komisja Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska wnosi o przeprowadzenie takiej ankiety.  

 

Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, ze zleci radcy prawnemu przygotowanie takiego projektu 

uchwały z ankietą. 

 

Brak dyskusji z sali do przedmiotowego punktu.  

 

Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem wolnych wniosków zamknął ten punkt 

porządku obrad. 

 

Ad.19 

Zamknięcie XX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 19 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 

XX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

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

Waganiec, zamyka obrady w dniu 7 lutego 2017 r. – godz. 15
55 

 

Protokołowała:  


