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 Protokół Nr XXXI/2017  
z trzydziestej pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 
odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r. 

Ad.1  
Otwarcie XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XXXI Sesję VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 
dzień 28 grudnia 2017 r. – godz.1000. 
 
Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza 
Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko, Państwa sołtysów, zaproszonych gości oraz mieszkańców 
gminy Waganiec. 
 
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 XXXI sesji został radnym 
doręczony przy zawiadomieniu o zwołaniu sesji z dnia 21 grudnia 2017 r.  
Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projektach 
uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym i przekazanych 
pod obrady rady gminy. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do 
porządku obrad od tych, które radni otrzymali w materiałach? 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
4. Wybór sekretarza obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 
        a) dyskusja nad projektem uchwały, 
        b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Waganiec na 2018 rok. 
        a) dyskusja nad projektem uchwały, 
        b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok. 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
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c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec 
na lata 2017-2026.                    
       a) dyskusja nad projektem uchwały, 
       b) podjęcie uchwały.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu 
(Dąbrówka Duża-Waganiec). 
        a) dyskusja nad projektem uchwały, 
        b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu 
(Ciechocinek – Siutkowo zad. I). 
        a) dyskusja nad projektem uchwały, 
        b) podjęcie uchwały.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu 
(Ciechocinek – Siutkowo zad. II). 
        a) dyskusja nad projektem uchwały, 
        b) podjęcie uchwały. 

   13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu 
(ścieżka rowerowa Nowy Zbrachlin). 

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

  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec  
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także 
trybu ich pobierania. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz 
ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy 
finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  
w Aleksandrowie Kujawskim. 

                    a) dyskusja nad projektem uchwały,  
                    b) podjęcie uchwały. 
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 
Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu i nadania jej statutu. 

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

   18. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu. 
                   a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                   b) podjęcie uchwały. 
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   20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025. 

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

21. Interpelacje radnych i zapytania. 
22. Wolne wnioski. 
23. Zamknięcie XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad. 
  
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem propozycji z sali do porządku obrad, 
poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
 
Głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” - głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) przyj ęła proponowany porządek obrad. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedstawiony porządek 
obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 
 
Ad.3 
Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przedstawił następny punkt porządku obrad tj. przyjęcie 
protokołu z XXIX i XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     
Poinformował, że projekty protokołów z obrad XXIX sesji odbytej w dniu 14 listopada 2017 r.  
i XXX odbytej w dniu 1 grudnia 2017 r. były wyłożone 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 do przewodniczącego rady poprawki, ani uzupełnienia do 
protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie w/w protokołów bez czytania.  
Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali? 
Następnie w związku z brakiem innych wniosków z sali poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
protokołu z XXIX i XXX sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 
 
Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) przyj ęła protokoły z XXIX i XXX Sesji VII kadencji Rady 
Gminy Waganiec, bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostały 
sporządzone.  
 
Ad.4 
Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z następnym punktem porządku obrad „wybór 
sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 
Radna Ewa Pietrus - zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącej rady gminy Patrycji Smykowskiej. 
 
Kandydatka wyraziła zgodę.  
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Brak innych kandydatur z sali. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  
z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury wiceprzewodniczącej rady gminy na 
sekretarza obrad XXXI Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 
 
Głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosami „za”, głosów „przeciw”  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) na sekretarza obrad wybrała wiceprzewodniczącą rady 
gminy Patrycję Smylowską. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła na sekretarza obrad XXXI 
sesji wiceprzewodniczącą rady gminy Patrycję Smykowską. 
 
Ad.5 
Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym, poprosił o zabranie głosu wójta gminy 
Pana Piotra Kosik. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że ostatnia sesja miała miejsce w dniu 1 grudnia br. ale była 
to sesja nadzwyczajna dlatego przedstawi informację z pracy wójta od sesji poprzedniej w dniu  
14 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. 
 

Sprawozdanie z działalności referatu ds. budownictwa i dróg. 
Budownictwo, wydano 11 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 4 decyzji o warunkach zabudowy, 1 zmieniającą decyzję o warunkach zabudowy,  
1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, 1 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości. 
Wszczęto 6 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i 1 postępowanie  
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Drogownictwo, wydano 1 zgodę na ułożenie kabla energetycznego w drodze gminnej (warunki 
techniczne), 1 decyzje o zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, 1 uchylenie decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego, 1 decyzje o zezwoleniu na umieszczenie w pasie drogowy urządzenia 
niezwiązanego z infrastrukturą drogową. 

 
Informacja pobór podatków i opłat - podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy). 

Wystawiono, 63 upomnienia na kwotę 69.569,40 zł, 11 tytułów wykonawczych na kwotę  
10.510,15 zł, liczba podatników zalegających z płatnościami - 138. 
Do dnia 28 grudnia br. po wystosowaniu ostatecznych wezwań do uregulowania zaległości z tytułu 
należności za wodę i ścieki wraz z informacją o odcięciu wody w przypadku nieuregulowania 
zaległości. Od sześciu dłużników odzyskano kwotę ok. 9.000,00 zł (należność główna) oraz ok. 
730,00 zł odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie.  
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wystawiono 10 upomnień na kwotę 1.970,60 zł, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 908,00 zł. 
Wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. 
zaległości). Liczba osób zalegająca z płatnościami łącznie 209. 
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Informacja podatkowa - wpłynęło podanie o odroczenie terminu płatności podatku, które 
zostało rozpatrzone pozytywnie na kwotę 186,00 zł, wpłynęły 2 wnioski o ulgę z tytułu nabycia 
gruntów, 1 został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 56,68 zł, 2 jest w trakcie rozpatrywania.  
 
Wpłynęły, dwa wnioski o umorzenie podatku, jeden został rozpatrzony pozytywnie na kwotę  
178,00 zł, drugi jest w trakcie postępowania, wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, 
który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 250,00 zł. Wydano 12 zaświadczeń w sprawach 
podatkowych. Udzielono odpowiedzi na 6 pism podatkowych. Wydano 25 decyzji podatkowych. 

 
Informacja na sesje z realizacji zamówień publicznych - w dniu 23 listopada br. wszczęte zostało 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego grzewczego do 
kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Waganiec”. W dniu 6 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert. Komisja Przetargowa dokonała 
oceny. Wpłynęły cztery oferty od następujących Wykonawców: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. 
Koło, PHU „Mares” Sp. z o.o. Włocławek, „PETROPOL” Sp. z o.o. Ciechocinek, Zakład Transportu 
Handlu i Usług Sp. z o.o. Osięciny. Najkorzystniejszą okazała się oferta „PETROPOL” Sp. z o.o.  
Ciechocinek, z którą to firmą w dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa. 
W dniu 24 listopada br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie 
gminy Waganiec”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 12 stycznia 2018 r. 
W dniu 7 grudnia br. w związku z zleceniem wykonania dodatkowych prac (naprawy zastępcze 
dotyczące docieplenia dachu) w świetlicy w miejscowości Niszczewy podpisany został aneks 
wydłużający termin realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niszczewy” 
przy remizie OSP polegający na wymianie pokrycia dachu do 22.12.2017 r. 
W dniu 7 grudnia br. zostały rozesłane zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonywanie 
usługi pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Waganiec oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. Wpłynęła 
jedna oferta: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, 
Przedmiotowe postępowanie trzeba było unieważnić, z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała 
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie usługi. 
W dniu 19 grudnia br. zostały ponownie rozesłane zaproszenia do złożenia oferty cenowej na 
wykonywanie usługi pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Waganiec oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku”. Wpłynęła 
tylko jedna oferta Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim. 
Ponadto 27.11.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa dróg 
polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 
3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. 
 
Następnie wójt gminy przedstawił siedem zarządzeń, jakie były podjęte w okresie od 14 listopada 
2017 r. do 19 grudnia 2017 r.  
Zarządzenia nr 61.2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie powołania Komitetu 
Rewitalizacji Gminy Waganiec do roku 2025. 
Ustalił zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji oraz powołał Komitet 
Rewitalizacji w 10-cio osobowym składzie: Patrycja Smykowska przedstawiciel Rady Gminy 
Waganiec, Agnieszka Łopatowska przedstawiciel Rady Gminy Waganiec, Iwona Góralska 
przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec, Maciej Włoch przedstawiciel 
mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji, Tomasz Wysocki przedstawiciel mieszkańców  
z obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec, Piotr Tomaszewski przedstawiciel podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Gminy Waganiec, Bernadeta Gajdzińska 
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przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec, Marta Tomaszewska 
przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec, Małgorzata Szatkowska 
przedstawiciel Gminy Waganiec, Agnieszka Niedziałkowska przedstawiciel Gminy Waganiec. 
Zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostały określone w uchwale nr XXVII/216/2017 Rady 
Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenia nr 62.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia 
inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w Wagańcu według stanu na 31 grudnia 2017 r. 
Inwentaryzację przeprowadzi Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: Krzysztof Gapski - 
przewodniczący, Ewelina Femer-Kofel - zastępca oraz członkowie: Iwona Marciniak, Ola Woźniak, 
Wojciech Dybowski. 
Inwentaryzację przeprowadzić należy wg. zasad ustalonych w "Instrukcji przeprowadzania  
i rozliczania inwentaryzacji" wprowadzonej Zarządzeniem nr 8/02 z dnia 27 grudnia 2002 r.  
z późniejszymi zmianami. Terminy i zakres czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram. 
Osoby materialnie odpowiedzialne zostały zobowiązane do uporządkowania mienia i ewidencji. 
Na kontrolera spisowego powołałem p. Żannę Kaniuka. Spis z natury Komisja przeprowadza  
w składzie trzyosobowym w obecności osoby odpowiedzialnej. W dniu rozpoczęcia tj. 28 listopada 
2017 r. odbędzie się szkolenie członków Komisji Inwentaryzacyjnej, które przeprowadzi Skarbnik 
Gminy. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Przewodniczący Komisji złoży sprawozdanie 
z przebiegu inwentaryzacji, najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018r. 
Wyniki inwentaryzacji zostaną ujęte w księgach rachunkowych. 
Zawiesza się nieobecność (np. z tyt. urlopów) wszystkich pracowników materialnie 
odpowiedzialnych, członków Komisji Inwentaryzacyjnej w okresie, w którym przypadają czynności 
inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisu. 
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiada 
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald należności oraz 
środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych. 
Inwentaryzację w drodze potwierdzenia sald przeprowadzi komisja w składzie: Zofia Madajczyk - 
Inspektor ds. księgowości budżetowej, Żanna Kaniuka - Inspektor ds. finansowych. 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji pozostałych aktywów  
i pasywów. Inwentaryzację w drodze weryfikacji przeprowadzą: Zofia Madajczyk - Inspektor ds. 
księgowości budżetowej, Żanna Kaniuka - Inspektor ds. finansowych, Mariola Sokołowska - 
Inspektor ds. finansowych, Małgorzata Szatkowska - Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Grzegorz Lasota - Informatyk. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji należy udokumentować protokołami podpisanymi przez osobę 
odpowiedzialną za prowadzenia danego konta, jak również osobę prowadzącą dany zakres spraw 
oraz przez Skarbnika Gminy. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenia nr 63.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Waganiec na 2017 rok. 
Zmieniono kwotę dochodów z 20.625.936,85 zł na 20.738.753,85 zł, w tym: dochody bieżące  
z 19.635.211,54 zł na 19.748.028,54 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ufp  
w kwocie 37.638,04 zł; dochody majątkowe 990.725,31 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l 
pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł.  
Zmienia się kwotę wydatków z 24.476.409,62 zł na 24.589.226,62 zł, w tym: wydatki bieżące  
z kwoty 18.350.801,47 zł na 18.463.618,47 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
6.807.971,31 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań z 5.080.293,22 zł na  
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5.078.940,22 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych z 6.137.492,40 zł na 6.251.662,40 zł; dotacje 
na zadania bieżące 205.073,50 zł; obsługa długu 57.000,00 zł; wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 62.971,04 zł, 
Wydatki majątkowe w kwocie 6.125.608,15 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
6.125.608,15 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 897.355,00 zł. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i zostało podane do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Zarządzenia nr 64.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od 
pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Wagańcu za święto przypadające w dniu 06 stycznia 
2018 r. Ustaliłem dzień 08 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za święto 
przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r. 
Wykonanie zarządzenia powierzył podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 65.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 oraz 
załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 67.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec. 
Paragraf 5 ust. 2 pkt 2.1. załącznika nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy otrzymuje 
brzmienie następujące: Referat finansowo - księgowy: zastępca skarbnika, stanowisko ds. 
finansowych 1, stanowisko ds. księgowości budżetowej, -stanowisko ds. finansowych i obsługi kasy, 
stanowisko ds. poboru podatków i opłat, -stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat. 
Dokonuje się zmiany Schematu Organizacyjnego Urzędu Gminy i nadaje nowe brzmienie zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
 

Zarządzenie nr 66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu 
Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wagańcu. 
Ustaliłem w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Wynagradzania Pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Wykonanie zarządzenia powierzył Zastępcy Wójta Gminy. 
Utracił moc Regulamin Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w urzędzie wprowadzony 
zarządzeniem nr 59/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r., zmieniony zarządzeniami: nr 47.2013 z dnia 07 
listopada 2013 r.; nr 33.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz nr 3.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. 
 
Zarządzenie nr 67.2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów 
korygujących. 
Zapewnia się dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników użytkujących 
monitory ekranowe zgodnie z orzeczeniem lekarza, jeżeli: pracownik użytkuje w czasie pracy 
monitor ekranowy, co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy, badania 
okulistyczne wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 
zostało wydane zaświadczenie orzekające potrzebę używania okularów korygujących wzrok  
w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego. 
Pracownik nabywa prawo do dofinansowania zakupu okularów na podstawie: zaświadczenia 
lekarskiego wg załączonego wzoru, wystawionej na pracownika faktury VAT lub rachunku, wniosku 
pracownika. Wnioski można składać nie później, aniżeli do 6 miesięcy od dnia wykonania badania. 
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Tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok, 
przeznaczonych do pracy przy komputerze, ustala się kwotę w wysokości faktycznie poniesionych 
kosztów, nie wyższą jednak niż 200 zł. 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia okularów, których zakup był refundowany, koszt zakupu 
nowych okularów ponosi pracownik. 
W przypadku pogorszenia się wzroku powodującego konieczność wymiany szkieł wcześniej 
dofinansowanych mogą one być wymienione na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 
Dofinansowanie może nastąpić za zgodą pracodawcy nie częściej niż raz na 2 lata. 
Wykonanie zarządzenia powierzył pracownikowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej. 
Utraciło moc zarządzenie nr 26/09 z dnia 12 maja 2009 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem 
19.12.2017 roku. 
 

Sprawozdanie z pracy referatu rolnictwa i ochrony środowiska - przekazano do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokumenty 
niezbędne do rozliczenia umowy dotacji dla przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport  
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” oraz przekazano 
sprawozdanie z wykonania tego przedsięwzięcia wraz z załącznikiem przedstawiającym rozliczenie 
środków zaangażowanych w jego realizację. 
Zamówiono 23 prenumerat rocznych na rok 2018 „Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawanego przez 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 
W związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi niewłaściwego utrzymania psów, wystosowano 
dwa wezwania o właściwe ich utrzymanie tj. do: właściciela nieruchomości w Szpitalce oraz sześciu 
właścicieli nieruchomości w Zbrachlinie. 
Po uzgodnieniu z RDOŚ w Bydgoszczy, wydano decyzję dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad, Rejon Dróg we Włocławku na usunięcie 41 szt. obumarłych drzew rosnących w pasie 
drogi krajowej nr 91. 
Zwrócono się z wnioskiem do RDOŚ w Bydgoszczy o uzgodnienie dwóch projektów decyzji na 
usunięcie drzew tj.: brzozy w pasie drogi powiatowej w Józefowie, lipy w pasie drogi powiatowej  
w Niszczewach. 
W związku z dokonanymi zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew przeprowadzono oględziny drzew 
na trzech nieruchomościach, w tym dla jednego zgłoszenia (na wniosek zainteresowanego) wydano 
zaświadczenie o braku sprzeciwu. 
Dla właściciela nieruchomości w miejscowości Kolonia Święte, który wcześniej dokonał zgłoszenia 
zamiaru usunięcia drzewa wierzby rosnącej w bezpośredniej bliskości linii energetycznej  
i transformatora z inną linią - przygotowano dokumentację potwierdzającą dokonanie zamiaru 
zgłoszenia usunięcia tego drzewa oraz braku wydania sprzeciwu. 
Przygotowano wniosek do Starostwa Powiatowego na usunięcie drzew olch rosnących w pasie drogi 
gminnej w Niszczewach (przy Szkole Podstawowej), które ograniczają przejazd większych 
pojazdów lub maszyn rolniczych z uwagi na ograniczenie jej szerokości przez rosnące z obu stron 
drogi drzewa. 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy obwieszczenia (dwa odrębne) wydane przez RDOŚ 
w Bydgoszczy, dotyczące procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”. Po ich potwierdzeniu - podania 
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy UG i stronie internetowej BIP Waganiec, 
odesłano je z pismem przewodnim do RDOŚ w Bydgoszczy z informacją o formie i terminie 
opublikowania.  
Udzielono informacji publicznej o planowanych działaniach dotyczących poprawy efektywności 
energetycznej, takich jak: modernizacja oświetlenia, termomodemizacja budynków, realizacja  
i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. 
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Wydano aneks do wcześniejszych warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego 
do budynku PKP w Nowym Zbrachlinie (przy przejeździe kolejowym od strony ul. Kujawskiej)  
w zakresie zmiany trasy jego przebiegu. 
Wydano warunki techniczne likwidacji kolizji sieci wodociągowej DN 225 z gazociągiem DN 500 
relacji Gustorzyn Turzno na terenie działki nr 41/1 w Starym Zbrachlinie. 
Wydano warunki technicznych na budowę jednego przyłącza wodociągowego oraz warunki dla 
dwóch przyłączy kanalizacyjnych. 
Wydano trzy zapewnienia dostawy wody i jedno zapewnienie zrzutu ścieków dla planowanych 
budynków mieszkalnych. 
Na wniosek Zakładu Transportu Handlu i Usług sp. z o.o. z Osięcin, prowadzącego usługi  
w miejscowości Zbrachlin - wydano zgodę na dalsze odprowadzanie ścieków z dwustanowiskowej 
myjni samochodowej. 
Przyjęto zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Siutkowo i wpisano ją do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków pod nr 229. 
Przeprowadzono zapytania ofertowe dotyczące: zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla 
zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych w roku 2018, wyboru wykonawcy usługi 
polegającej na zapewnieniu opieki dla bezdomnych psów (w schronisku) z terenu gminy Waganiec. 
 

Sprawozdanie z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej.  
Kadry, z dniem 30.11.2017 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem z pracownikiem 
zatrudnionym na stanowisku konserwatora urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. 
W dniu 13.12.2017 r. została rozwiązana umowa o skierowanie do odbycia stażu osoby bezrobotnej 
na stanowisko pracownika placowego. 
Praca dozorowana: nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Urzędzie Gminy Waganiec 
wykonywały 2 osoby były to prace porządkowe na terenie Gminy Waganiec - łącznie odpracowano 
48 godzin. 
Działalność Gospodarcza: wpłynęło 7 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej i dokonano 7 wpisów. 
Promocja Zdrowia: w dniu 14.12.2017 r. odbyły się bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców 
Gminy Waganiec. 
Organizacja imprez: w dniu 18.11.2017 r. odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia 
istnienia Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Wagańca. 
 

Sprawozdanie z referatu ds. gospodarki odpadami komunalnymi. 
Wystawiono, 144 faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, 14 dokumentów sprzedaży za najem 
lokali użytkowych (podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne), 48 faktury za najem lokali 
mieszkalnych, 2 dokumenty sprzedaży z tytułu sprzedaży pozostałej (zatrzymania autobusu 
komunikacji publicznej na przystanku autobusowym przy ul. Widok). 
Zawarto, 2 umowy z odbiorcami indywidualnymi o dostarczenie wody z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz o odprowadzenie ścieków, 3 porozumienia o rozłożeniu na raty zaległości 
z tytułu należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. 
Wydano, 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Wystosowano, wezwania do uregulowania zaległości z tytułu zaległości za wodę i ścieki,  
oraz wezwanie do uregulowania zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, 8 wezwań do uregulowania 
zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, Skutkiem wystosowania wcześniejszych 
wezwań do uregulowania zaległości z powiadomieniem o odcięciu dopływu wody w przypadku 
nieuregulowania zaległości, odzyskano w terminie 13.11.2017 - 22.12.2017 należność za wodę  
i ścieki w wysokości ok. 2150,00 zł (należność główna) + ok.230,00 zł (odsetki ustawowe za 
opóźnienie). 
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Zgłoszono również 6 awarii oświetlenia drogowego do Energa Oświetlenie. 
 

Sprawozdanie z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
urodzenia-1, małżeństwa-2, zgony-7, zameldowania na pobyt czasowy – 4, przemeldowanie na 
terenie gminy – 2, poświadczenia zameldowania – 17, postępowania administracyjne w sprawie 
wymeldowań – 2, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych – 7, 
liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 7, wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 40, 
zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 1, migracja aktów stanu 
cywilnego – 53, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego - 108 
 

Informacja z referatu gospodarki komunalnej - w wyżej wymienionym okresie wydano 6 decyzji 
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek stworzenia 
warunków do podłączenia 37 nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej. 
W dniu 07 grudnia 2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę 
Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 201/3, 201/19, 201/20, 
obręb 5 Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował również, że z dniem 1 lipca 2017 roku weszły w naszym 
kraju przepisy dotyczące nowych zasad segregacji odpadów. Powyższy obowiązek wynika  
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – jest to informacja do mieszkańców. 
Selektywne zbieranie odpadów polegać będzie na wydzielaniu minimum 4 frakcji: papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne. 
Taka selektywna zbiórka odpadów obowiązywać będzie w Państwa gminie od 1 stycznia 2019 roku. 
Firma „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie, jako podmiot wykonujący odbiór odpadów 
komunalnych w gminie proponuje Państwu przygotowanie się do nowych zasad segregacji. 
Prosimy mieszkańców Gminy Waganiec o oddzielne gromadzenie odpadów z opakowań szklanych. 
Przekazujemy Państwu worki na szkło (białe) i prosimy o gromadzenie w nich jedynie opakowań 
szklanych. 
Pierwszy odbiór szkła odbędzie się już w lutym i zgodnie ze specjalnym na ten cel przygotowanym 
harmonogramem będzie prowadzony, co 2 miesiące. Przy każdym odbiorze „szkła” otrzymacie 
Państwo nowy worek na kolejny odbiór. 
Odbiór szkła może odbywać się w inne dni, niż odbiór odpadów "suchych” i „mokrych”. Prosimy  
o zwrócenie na to uwagi. Harmonogram będzie również dostępny na stronach internetowych: 
www.waganiec.pl, www.ekoskladsluzewo.pl. 
Informacja została rozdana sołtysom i radnym w celu zapoznania mieszkańców gminy Waganiec  
z tymi zmianami. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję do przedstawionej informacji wójta gminy. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – stwierdził, że wójt wspomniał o psach, dlatego też wnosi do 
wójta o zainteresowanie się psami w sołectwie Brudnowo, psy kręcą się przy szkole, może pomóc, 
aby dotrzeć do właścicieli tych psów. 
 
Wójt Gminy P. Kosik  – poinformował, że trudno jest dotrzeć do właścicieli psów, gdyż się 
wypierają, że to nie są ich psy już miał takie przykłady na terenie gminy. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – w swoim sołectwie wie czyje są to psy, ale one chodzą 
bezpańsko i rozwalają worki wystawione ze śmieciami jak jest zbiórka z Ekoskład.  
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Mieszkańcy posprzątali byli u właściciela psa, ale niestety bez rezultatów i uważa jak dostałby takie 
pismo z Urzędu, to może poskutkuje. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji z sali zamknął ten punkt 
porządku obrad. 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Waganiec na 2018 rok. Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Przedstawił autopoprawki do załącznika Nr 1 projektu uchwały, w tabeli „Preliminarz wydatków”  
w pkt. 8 na końcu zdania ująć zapis „usługi” i w pkt. 14 również ująć zapis „usługi”. 
W załączniku Nr 2 wykreślić wyrażenie „Publiczne Przedszkole” pozostaje tylko „Szkoła 
Podstawowa w Niszczewach” i trzy akapity niżej pkt.3 „Przedszkole” ulegnie wykreśleniu.  
 
Otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/247/2017 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Waganiec na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 
rok, przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Tak jak w poprzednim projekcie uchwały przedstawił autopoprawki do załączników: do załącznika 
Nr 1, w tabeli „Preliminarz wydatków” w pkt. 2 na końcu zdania ująć zapis „materiały”. 
W załączniku Nr 2 wykreślić wyrażenie „Publiczne Przedszkole” i trzy akapity niżej pkt.3 
„Przedszkole” ulegnie również wykreśleniu.  
 
Następnie przewodniczący rady – otworzył dyskusję do projektu uchwały.  
Brak dyskusji z sali.  
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Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie procedowany 
projekt uchwały. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/248/2017 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok - stanowi 

ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad, tj. podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok, stwierdził, ze punkt ten został 
rozpisany na podpunkty o zgodnie z tą kolejnością będzie procedowany. 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

W materiałach radni otrzymali II projekt uchwały budżetowej, następnie odczytał projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2018 - stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr 16/P/2017 Składu Orzekającego Nr 9 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii  
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2018 r. 
Skład orzekający w osobach: przewodnicząca – Halina Strzelecka, członkowie: Elżbieta Osińska, 
Jan Sieklucki, postanowili zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Waganiec 
na 2018 rok. 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – zgodnie z podpunktem c, poprosił przewodniczących stałych 
komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii i wniosków radnych. 
Poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Smykowską. 
 
Przewodnicząca komisji budżetowej P. Smykowska – poinformowała, że komisja w pełnym 
składzie zebrała się na posiedzeniu komisji budżetu i zapoznała się z projektem budżetu na 2018 r.  
i nie wnosi uwag do proponowanego projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z nieobecnością przewodniczącego komisji 
Radosława Zwierzchowskigo poprosił o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
Panią Agnieszkę Łopatowską. 
 
Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej A.Łopatowska – poinformowała, że komisja rewizyjna 
na swoim posiedzeniu również zapoznała się z projektem budżetu i nie wnosi uwag do projektu 
budżetu gminy Waganiec na 2018 r.  
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Przewodniczący Rady J. Różański – udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Panu Zbigniewowi Czajkowskiemu w sprawie projektu budżetu 
gminy Waganiec na 2018 r. 
 
Przewodniczący komisji oświaty Z. Czajkowski – poinformował, że komisja oświaty spotkała się 
dwa razy w sprawie budżetu na 2018 r. Pierwsze posiedzenie, to było posiedzenie tylko komisji, 
następne było to wspólne posiedzenie wszystkich komisji. Na pierwszym posiedzeniu komisji 
zgłoszone zostały uwagi, ale one po wyjaśnieniach na wspólnym posiedzeniu będą uwzględnione. 
Głównie chodziło o utworzenie II oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Brudnowie od 
przyszłego roku szkolnego. Po wyjaśnieniach wójta komisja przyjmuje i opiniuje pozytywnie projekt 
budżetu gminy Waganiec na 2018 rok. 
    
Przewodniczący Rady, J. Różański – poprosił o zabranie głosu i wyrażenie opinii komisji Pana 
Jarosława Budnego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
Przewodniczący komisji rolnictwa J. Budny - poinformował, że komisji rolnictwa również 
dwukrotnie się spotkała i analizowała projekt budżetu na 2018 rok i wyraziła pozytywna opinię. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy 
za przedstawienie opinii na temat przedłożonego projektu budżetu przez Wójta Gminy na 2018 r.  
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są indywidualne wnioski radnych do projektu budżetu 
gminy Waganiec na 2018 r.? 
 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że radni otrzymali również w materiałach 
opinie ze szkół z terenu gminy Waganiec, są to opinie dotyczące zaopiniowania projektu planu 
budżetowego szkół, na 2018 r. – kserokopie stanowią załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
- Uchwała nr 02/17/18 Rady Szkoły Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 19 listopada 2017 r. – opinia 
pozytywna do projektu planu budżetowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Zespole Szkół w Brudnowie na 2018 r., 
- Uchwała Nr 08/17/18 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 29 listopada 2017 r. 
– opinia pozytywna do projektu planu budżetowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Zespole Szkół w Brudnowie na 2018 r. w zakresie wydatków związanych z realizacją 
wynagrodzeń ponoszonych opłat eksploatacyjnych i zakupu materiałów, w tym pomocy 
dydaktycznych oraz planowanych inwestycji i remontów. 
 
- Uchwała Nr 3/2017/2018 z dnia 27 listopada 2017 r. Rady Szkoły Zespołu Szkół w Zbrachlinie – 
Rada Szkoły w Zbrachlinie negatywnie opiniuje Projekt Planu Finansowego Zespołu Szkół  
w Zbrachlinie na rok 2018, 
- Uchwała Nr 4/2017/2018 z dnia 27 listopada 2017 r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. I. J. 
Paderewskiego w Zbrachlinie – Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zbrachlinie pozytywnie 
opiniuje Projekt Planu Finansowego Zespołu Szkół w Zbrachlinie na rok 2018, 
 
- Uchwała Nr 11/12/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Niszczewach – Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego  
w Niszczewach negatywnie opiniuje projekt budżetu na rok 2018, 
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 - Uchwała Nr 6/2017/2018 z dnia 5 grudnia 2017 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Niszczewach – Rada Rodziców po zapoznaniu się z przedstawionym przez Dyrektora 
szkoły Planem Finansowym Szkoły na rok 2018 postanawia zaopiniować negatywnie plan 
finansowy szkoły na rok 2018. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zgodnie z podpunktem „d” porządku obrad rada gminy 
przystąpi do przegłosowania autopoprawek do projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 r.     
Z częścią autopoprawek radni mieli możliwość zapoznania się w wysłanych materiałach na sesję 
oraz były też omawiane w trakcie pracy poszczególnych komisji nad projektem budżetu.  
Poprosił Panią Danutę Roszko skarbnika gminy, aby krótko omówiła te dodatkowe autopoprawki, 
które pojawiły się w II wersji budżetu gminy na przyszły rok. 
 
Skarbnik Gminy D.Roszko – poinformowała, że jeżeli się zerknie na te autopoprawki, które zostały 
wyłożone w dniu dzisiejszym, to na pierwszej stronie, czyli autopoprawki od poz.1 do 20, to były 
one omawiane i ponadto radni otrzymali je w materiałach. Może trochę układ był inny, bo pojawiła 
się dodatkowa kolumna z uzasadnieniem zmian w I wersji tego nie było. Natomiast w poz. od 21 do 
35, to są nowości. Wynikają one z tego, że dotychczas w projekcie budżetu nigdy nie było 
zaplanowanych kwot na „Konserwację urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością 
Gminy Waganiec (39 punktów świetlnych)” ale tych, które są własnością gminy i tak się to stało w 
projekcie budżetu na przyszły rok nie zostało zaplanowane. Ponieważ istnieje konieczność 
rozpoczęcia konserwacji tych urządzeń na to potrzebne w skali roku jest ok. 5 tys. zł, stąd 5 tys. zł, 
przeznaczono na konserwację zabierając z tej samej puli, czyli z oświetlenia dróg gminnych tam 
gdzie są opłaty za zużytą energię do oświetlenia dróg, wówczas się zobaczy czy starczy w tym 
momencie, ta pula została zwiększona o 50 tys. zł w stosunku do tego roku. 
Natomiast ta cała duża pula poczynając od poz. 23 do 35 zresztą w ostatniej kolumnie jest ujęta, 
związane jest to ze zmianą zasad usług bankowych. Pan wójt na wstępie sesji powiedział, że 
wystąpiono do czterech banków o złożenie oferty na kompleksową obsługę rachunku bankowego 
Urzędu Gminy jak i wszystkich jednostek organizacyjnych tj. szkła, GOPS, Gminna Biblioteka 
Publiczna i na tą ofertę odpowiedział tylko jeden bank, tj. Kujawski Bank Spółdzielczy, kwita była 
znacznie wyższa niż było w budżecie gminy. Unieważniono ten przetarg występując jeszcze raz  
i sytuacja niewiele się zmieniła. W I pierwszej ofercie Bank za obsługę bankową roczną wszystkich 
jednostek gdzie u jednych jest to więcej u drugich jest to mniej łączna kwota byłaby 32.400,00 zł, za 
obsługę wszystkich jednostek. Z drugiej oferty wynika 27.600,00 zł na rok. Natomiast w budżecie 
gminy było niewiele tylko 7.000,00 zł we wszystkich jednostkach. W związku z tym 20.600,00 zł 
brakowało i należało wycofać pieniądze z jednostek za szkół, gdzie bank dotychczas pobierał opłatę, 
a teraz zaoferował zerową stawkę. Natomiast dołożyć do CUW do GOPS i znacznie dołożyć do 
planu finansowego Urzędu Gminy. I tu należało poprzesuwać środki i dlatego pan wójt 
zaproponował, żeby uszczuplić kilka pozycji z „zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych” 
- zmniejszyć o 2.600,00 zł, „opracowanie projektu stałej organizacji ruchu” – zmniejszyć  
o 5.000,00 zł, „opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec” – 
zmniejszenie 10.000,00 zł, „dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii 
Zajęciowej” – zmniejszyć o 1.000,00 zł, „prace remontowe w pomieszczeniach budynku socjalnego 
(k/Orlika w Zbrachlinie)”– zmniejszyć o 2.000,00 zł. Całą tą pozyskaną kwotę 20.600,00 zł 
przeznaczyć na obsługę bankową. Jest to nieodzowne, gdyż umowa kończy się z końcem grudnia br. 
do 1 stycznia 2018 r. muszą być czynne rachunki bankowe po to, aby dokonywać wszystkich 
płatności, a już 2 stycznia 2018 r. należy przekazać wynagrodzenie nauczycieli. 
 
Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, ile obsługa bankowa wynosiła w 2017 
roku, bo wiadomo, że obsługiwał Kujawski Bank Spółdzielczy, jaka jest różnica? I czym jest 
spowodowany tak nagły wzrost? 



str. 15 

 

Skarbnik Gminy D.Roszko – stwierdziła, że już o tym wcześniej wspomniała, to wszystkie 
jednostki łącznie 6.960,00 zł, a w przyszłym roku 27.600,00 zł. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że po wybraniu najkorzystniejszej oferty tj. tej jednej, która 
wpłynęła, spotkał się z Panem Prezesem Zarządu Banku z zapytaniem skąd taka duża różnica, 
otrzymał odpowiedź, że takie czasy, że wzrastają koszty związane z obsługą taką stacjonarną. Padły 
również zapytania, gdyż dotarły takie informacje, że wszystkie banki likwidują swoje oddziały  
w związku z wzrastająca liczbą płatności elektronicznych i mobilnych te osoby w okienkach są coraz 
mniej jakby potrzebne, ale na szczęście Pan Prezes zapewnił, że placówka w Wagańcu jest placówką 
strategiczną, gdyż posiada duże archiwum, które jest również odciążeniem archiwum  
z Aleksandrowa Kujawskiego, dlatego najprawdopodobniej liczba pracowników może się 
zmniejszyć, ale oddział pozostanie, natomiast na terenie powiatu i okolic odziały bankowe stoją pod 
znakiem zapytania? 
Na ponowne zapytanie, dlaczego taki wzrost cen? Padła odpowiedź, że gmina Waganiec nie musi 
wybierać tej oferty.  
Jak radni widzą wpłynęła tylko ta jedna oferta, to niestety trzeba ją wziąć pod uwagę. Na przykład 
podał, że taka sama sytuacja była w Raciążku, tam nie ma ani bankomatu, ani kasy, swego czasu 
Bank Spółdzielczy zabiegał o to, aby obsługiwać gminę Raciążek, ale jak umieścił tam pracownika 
przyłączył łącze internetowe - bankomat, to się okazało, że to się nie opłaca i teraz gmina Raciążek 
na koniec dnia jedzie do Ciechocinka i wpłaca albo rano pobiera pieniądze w banku. 
Wspomniał, że żadne argumenty nie docierały do Pana Prezesa nawet, że została tam lampa uliczna 
dołożona do poprawy bezpieczeństwa, jednak względy ekonomii przeważyły nad tym, że oferta jest 
tak droga i należy się przyzwyczaić do tego, że te usługi stacjonarne będą coraz droższe, stąd nawet 
niektóre samorządy rezygnują z okienek kasowych, bo mieszkańcy płacą rachunki przez Internet  
i przez telefon. W gminie Waganiec jest to prowadzone, gdyż widzi, że wiele osób korzysta z tych 
opłat przez okienko, ale jak to dalej będzie w przyszłości niestety nie wie. 
 
Radny M.Kołowrocki  – zwrócił się z zapytaniem do wójta, czy należy się przygotować do tego, że 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie będzie opracowany, bo za 5 tys. zł, to się nic nie 
zrobi? 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że będzie opracowywany, jednak odda głos Panu Arkadiuszowi 
Żak zastępcy wójta, który bardziej orientuje się w tematach związanych z tym, dlaczego tego planu 
nie można jeszcze opracować, gdyż są to problemy związane z planistami i z firmą, która ma taki 
projekt opracować i z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
Plany muszą być i powinny być zrobione już 10 lat temu, i tak samo każda z gmin powinna je mieć, 
bo to jest dokument kluczowy, który może pokazywać inwestorowi, gdzie może on budować, 
dlatego prędzej czy później gminy będą musiały opracować takie plany. Teraz jest 5 tys. zł, było  
15 tys. zł i te kwoty by nie wystarczyły na sporządzenie tych planów, jak będzie taka konieczność, to 
będzie się szukać tego w budżecie gminy. 
To jest tak podstawowy dokument, i mu także zależy na tym, aby dla gminy było to sporządzone. 
 
Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że tą kwestię kilkakrotnie w dniu dzisiejszym 
omawiano, ale krótko przedstawi, obecni na sali mają świadomość, że jest się obecnie na etapie 
wprowadzania skutecznego ma nadzieje tym razem zmian do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, które to zostało niestety wyrokiem sądu uchylone. Obecnie jest 
się na etapie uzyskiwania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Udało się przejść 
pozytywnie weryfikację i zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski, który to z natury rzeczy  
w przypadku samorządów na terenie, których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe odmawiał 
takiego zatwierdzenia. 
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Gmina Waganiec używając określonych argumentów i wskazując na tą odmienną niejako sytuację 
gminy, gdyż te elektrownie wiatrowe i procedura związana z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę 
była przeprowadzona przed wejściem tej ustawy „odległościowej” dotyczącej inwestycji w zakresie 
elektrowni wiatrowych. Urząd Marszałkowski uznał te racje gminy i zatwierdził zmiany, natomiast 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska miał jeszcze wątpliwości, negatywnie odniósł się do 
wniosku. Następnie został on ponowiony przywołując podobną argumentację, której użyto  
w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego i ma nadzieję, że tym razem Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniuje tą zmianę i będzie można finalizować kwestie zmian  
w studium, a w ślad za tym po zatwierdzeniu już tego studium, zmian w tym studium rozpocznie się 
zapewne proces związany z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
bo jest świadomość, że jeśli ustawa odległościowa, jeśli nie zostanie zmieniona, na razie jeszcze 
oficjalnych głosów nie ma, aby miała nastąpić takowa zmiana spowoduje to, że w połowie 2019 r. 
będzie problem ewidentny na terenie samorządów, na których posadowione są elektrownie 
wiatrowe, szczególnie te duże elektrownie wiatrowe z lokalizacją budynków mieszkalnych bądź  
o funkcji mieszanej, czyli z funkcją min mieszkaniową. Niestety jest tak, że gmina Waganiec gdyby 
chcąc uwzględnić odległości te „strefy ochronne” w dużej mierze będzie wyłączona z tych 
możliwości. Dlatego korzystając z tych uwarunkowań, że te pozwolenia na budowę i ta procedura  
z tym związana była jeszcze przed wejściem tej ustawy ma nadzieje, że będą w stanie przekonać 
również RDOŚ do swoich argumentów i w ślad za tym później przystąpić do uchwalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie było to robione wcześniej, bo obecni 
mają świadomość, że jeśli byłby rozpoczęty ten proces związany z uchwaleniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego a studium nie byłoby uchwalone w tym zakresie, jaki jest 
proponowany to należałoby dokonywać zmian i cały ten proces najprawdopodobniej skazany byłby 
na porażkę, czyli nie udałoby się w tym terminie do lipca 2019 r. zakończyć tych prac. Jednak ma 
razem z wójtem nadzieję, że zmiana tego studium w sposób skuteczny teraz już nastąpi i będzie 
można przystąpić do prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. 
 
Radny M. Kołowrocki  – zwrócił się z zapytaniem o miejscowość Konstantynowo, czy tam te 
wiatraki w tej będą jeszcze? I czy jeszcze będą tam prowadzone rozmowy, aby tam powstawały? 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że proces realizacji inwestycji nie jest w gestii gminy. Decyzje 
zostały wydane a teraz wolą inwestora jest, czy te realizacje powstaną, czy nie. Stara się  
o to, aby w studium zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązywały zasady z przed wejścia 
w życie nowej ustawy, czyli 300 - tu metrowe. W takim przypadku nawet, jeżeli powstaną te  
w Konstantynowie, to praktycznie nie wpłyną one na budownictwo w Brudnowie, Konstantynowie, 
Sierzchowie, bo nie będą obowiązywały odległości 1, 5 km, tylko 300 – tu metrów, one są 
posadowione w pobliżu pól uprawnych, przy przejeździe kolejowym i ta strefa 300- tu metrów  
w żadnym z czterech przypadków nie zahacza o już istniejący żaden budynki i o to walczy, aby 
wiatraki, które miały wydaną decyzję pozwolenia na budowę przed wejściem nowej ustawy, żeby 
obowiązywały stare zasady i ma nadzieję, że to zostanie obronione a od inwestora zależy to, czy 
rozpocznie realizację tej inwestycji, czy nie, a to już też nawet nie zależy od planu gminy., tylko 
najbardziej od zmiany ustawy, która spowodowała wzrost podatku od nieruchomości. Bo to 
determinuje inwestora do tego, czy zrealizuje inwestycję, czy nie zrealizuje. Odległość 1, 5 km, czy 
300 m to jest problem gminy, ale problemem inwestora jest wysoki podatek i on przez to nie 
realizuje tych kilku inwestycji, na które już ma wydaną decyzję pozwolenie na budowę.  
Razem z zastępcą bronią interesów gminy, czyli chcą, aby obowiązywała stara zasada i jest 
przekonany na ok. 100%, że obroniona zostanie ta argumentacja zgodnie ze stara zasadą „prawo nie 
działa wstecz” i ma nadzieję, że RDOŚ się też do tego przychyli. 
 
 Brak dyskusji. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania autopoprawek 
do projektu budżetu gminy Waganiec na rok 2018 proponowanych przez wójta gminy, każdą 
oddzielnie, zgodnie z ich kolejnością. 
 
DOCHODY (wg. projektu budżetu) 18.850.000,00 zł – wersja II 

1. Dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490  
„Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie 75.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „wpływy z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie 75.000,00 zł.” 
 
DOCHODY (po zmianach) 18.925.000,00 zł 
WYDATKI (wg. projektu bud żetu) 18.850.000,00 zł 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że poniższe autopoprawki zostały omówione 
na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2017 r. 

1. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050  
„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo- rowerowych na terenie 
gminy Waganiec – zwiększenie 1.000,00 zł. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Rozbudowa dróg 
polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo- rowerowych na terenie gminy Waganiec – 
zwiększenie 1.000,00 zł. 
 

2. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060  

„Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych (rozsiewacz piasku) – zmniejszenie 10.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup urządzeń do 
utrzymania dróg gminnych (rozsiewacz piasku) – zmniejszenie 10.000,00 zł. 
 
 

3. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210  

„Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych (rozsiewacz piasku) – zwiększenie 10.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup urządzeń do 
utrzymania dróg gminnych (rozsiewacz piasku) – zwiększenie 10.000,00 zł. 
 

4. Dział 720, rozdział 72095, paragraf 2059  

„Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – zwiększenie 133,50 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja projektu 
„Infostrada Kujaw i Pomorza” – zwi ększenie 133,50 zł. 
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5. Dział 7250, rozdział 75023, paragraf 6060  

„Zakup samochodu na potrzeby UG” – zwiększenie 50.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup samochodu na 
potrzeby UG” – zwiększenie 50.000,00 zł. 
 

6. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060  

„Zakup sprzętu komputerowego ” – zmniejszenie 6.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup sprzętu 
komputerowego ” – zmniejszenie 6.000,00 zł. 
 

7. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210  

„Zakup sprzętu komputerowego ” – zwiększenie 6.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup sprzętu 
komputerowego ” – zwiększenie 6.000,00 zł. 
 

8. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4530  

„Podatek od towarów i usług (VAT) ” – zwiększenie 15.280,89 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Podatek od towarów  
i usług (VAT) ” – zwiększenie 15.280,89 zł. 
 

9. Dział 754, rozdział 75412, paragraf 4430  

„Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie)”– 
zwiększenie 450,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Opłata za wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej (Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie)”– zwi ększenie 450,00 zł. 
 
Radny Jerzy Urbański opuścił obrady. 
 

10. Dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810  

„Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)”– zwiększenie 200,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Rezerwa celowa 
(zarządzanie kryzysowe)”– zwiększenie 200,00 zł. 
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11. Dział 801, rozdział 80103, paragraf 4330  

„Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy” – 
zwiększenie 650,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Uczęszczanie dzieci do 
oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy – zwiększenie 650,00 zł. 
 

12. Dział 801, rozdział 80106, paragraf 4330  

„Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy” – 
zmniejszenie 650,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Uczęszczanie dzieci do 
oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy – zmniejszenie 650,00 zł. 
 

13. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4211  

„Realizacja Programu ERASMUS+ (zakup materiałów)”– zwiększenie 1.195,71 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja Programu 
ERASMUS+ (zakup materiałów) – zwiększenie 1.195,71 zł. 
 

14. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4241  

„Realizacja Programu ERASMUS+ (zakup środków dydaktycznych i książek)”– zwiększenie  
572,24 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja Programu 
ERASMUS+ (zakup środków dydaktycznych i książek)”– zwiększenie 572,24 zł. 
 

15. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4301  

„Realizacja Programu ERASMUS+ (zakup usług pozostałych)” – zwiększenie 1.817,64 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja Programu 
ERASMUS+ (zakup usług pozostałych)”– zwiększenie 1.817,64 zł. 
 
 

16. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4411  

„Realizacja Programu ERASMUS+ (podróże służbowe krajowe)”– zwiększenie 216,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja Programu 
ERASMUS+ (podróże służbowe krajowe)”– zwiększenie 216,00 zł. 
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17. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4421  

„Realizacja Programu ERASMUS+ (podróże służbowe zagraniczne)”– zwiększenie 3.976,62 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja Programu 
ERASMUS+ (podróże służbowe zagraniczne)”– zwiększenie 3.976,62 zł. 
 
Na obrady powrócił radny Mieczysław Kołowrocki. 

18. Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4431 

„Realizacja Programu ERASMUS+ (różne opłaty i składki)”– zwiększenie 157,40 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Realizacja Programu 
ERASMUS+ (różne opłaty i składki)”– zwiększenie 157,40 zł. 
 

19. Dział 900, rozdział 900001, paragraf 6060  

„Zakup urządzeń do Gminnej oczyszczalni ścieków”– zmniejszenie15.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup urządzeń do 
Gminnej oczyszczalni ścieków”– zmniejszenie15.000,00 zł. 
  

20. Dział 900, rozdział 900001, paragraf 4210  

„Zakup urządzeń do Gminnej oczyszczalni ścieków”– zwiększenie15.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup urządzeń do 
Gminnej oczyszczalni ścieków”– zwiększenie 15.000,00 zł. 
  

21. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4270  

„Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Gminy Waganiec (39 punktów 
świetlnych)” Umowa z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o zs. w Sopocie – zwiększenie 5.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Konserwacja urządzeń 
oświetlenia drogowego będących własnością Gminy Waganiec (39 punktów świetlnych)”– 
zwiększenie 5.000,00 zł. 
 

22. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260  

„Zakup energii do oświetlenia dróg gminnych” Umowa z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o zs.  
w Sopocie – zmniejszenie 5.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup energii do 
oświetlenia dróg gminnych”– zmniejszenie 5.000,00 zł. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że poniższe autopoprawki dotyczą oferty na 
usługę pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Waganiec oraz jednostek 
organizacyjnych Gminy” 
 

23. Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Urząd Gminy” – zwiększenie 20.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - Urząd 
Gminy” – zwiększenie 20.000,00 zł. 
 

24. Dział 750, rozdział 75085, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Centrum Usług Wspólnych” – zwiększenie 1.200,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - 
Centrum Usług Wspólnych” – zwiększenie 1.200,00 zł. 
 

25. Dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – zwiększenie 2.400,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – zwiększenie 2.400,00 zł. 
 

26. Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - Szkoła 
Podstawowa w Zbrachlinie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
 

27. Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Szkoła Podstawowa w Brudnowie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - Szkoła 
Podstawowa w Brudnowie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
 

28. Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Szkoła Podstawowa w Niszczewach” – zmniejszenie 600,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - Szkoła 
Podstawowa w Niszczewach” – zmniejszenie 600,00 zł. 
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29. Dział 801, rozdział 80104, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Przedszkole w Zbrachlinie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - 
Przedszkole w Zbrachlinie” – zmniejszenie 600,00 zł. 

30. Dział 801, rozdział 80104, paragraf 4300  

„Usługi bankowe - Przedszkole w Brudnowie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Usługi bankowe - 
Przedszkole w Brudnowie” – zmniejszenie 600,00 zł. 
 

31. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300  

„Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych” – zmniejszenie 2.600,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Zakup znaków 
drogowych, tablic informacyjnych” – zmniejszenie 2.600,00 zł. 
 

32. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300  

„Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu” – zmniejszenie 5.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Opracowanie projektu 
stałej organizacji ruchu” – zmniejszenie 5.000,00 zł. 
 

33. Dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300  

„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec” – zmniejszenie 
10.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Opracowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec” – zmniejszenie 10.000,00 zł. 
 

34. Dział 852, rozdział 85295, paragraf 2360  

„Dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej” – zmniejszenie 
1.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Dofinansowanie dowozu 
niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej” – zmniejszenie 1.000,00 zł. 
 

35. Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4270  
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„Prace remontowe w pomieszczeniach budynku socjalnego (k/Orlika w Zbrachlinie)”– zmniejszenie 
2.000,00 zł. 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) przyjęła przedstawione autopoprawki „Prace remontowe  
w pomieszczeniach budynku socjalnego (k/Orlika w Zbrachlinie)” – zmniejszenie 2.000,00 zł. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że wg. przegłosowanych autopoprawek po 
stronie zwiększenia jest kwota 135.250,00, a po stronie zmniejszenie 60.250,00 zł, wydatki łącznie 
po zmianach wynoszą 18.925,000,00 zł.  
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt procedowanej uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok, w wersji zaproponowanej wraz  
z przegłosowanymi przez Wysoka Radę autopoprawkami do projektu budżetu na 2018 r. 
 
Głosowanie 
Rada Gminy w obecności 13 radnych w głosowaniu jawnym – jednogłośnie (13 głosów „za” 
głosów „przeciw”, oraz „wstrzymuj ących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/249/2017  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 9 do 

protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminu uchwaliła budżet Gminy Waganiec 
na 2018 rok. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na 
lata 2017-2026.                    
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2026. 
Następnie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
Obrady opuściła radna A. Łopatowska  
 
W dalszej części procedowanej uchwały przedstawił Uchwałę Nr 16/WPF/2017 Składu 
Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017 – 2026 – stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 

Skład orzekający w osobach: przewodnicząca – Halina Strzelecka, członkowie: Elżbieta Osińska, 
Jan Sieklucki, postanowili zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017 – 2026. 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął dyskusje i przeszedł 
do procedury głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2026 
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Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/250/2017 w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-2026 – stanowi ona załącznik 

Nr 12 do protokołu. 
 
Na obrady powrócił radna A. Łopatowska.   
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę i na 
wniosek radnych zarządził 15 min. przerwę do godz. 1215 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.  
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – po przerwie wznowił obrady godz. 1215 i otworzył następny 
punkt przyjętego porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Aleksandrowskiemu jest to droga Dąbrówka Duża-Waganiec, następnie przedstawił 
projekt uchwały – stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Na obrady przybył radny Radosław Zwierzchowski. 
  
Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 
 
Obrady opuścił radny Mieczysław Kołowrocki. 
  
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.  
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/251/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotowa uchwałę. 
Na obrady powrócił M. Kołowrocki.  
 
Ad.11 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.  
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punkt dotyczący podjęcia uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, dotyczy to drogi 
Ciechocinek – Siutkowo określonej, jako zadanie I, następnie przedstawił projekt procedowanej 
uchwały – stanowi ona załącznik Nr 15 do protokołu. 

 
Poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt przedmiotowej uchwały. 
Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Aleksandrowskiemu. 
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Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/252/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 16 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad. 12  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, chodzi tu o odcinek drogi 
Ciechocinek – Siutkowo oznaczonej w projekcie uchwały, jako zadanie II. 
 

Przewodniczący Rady J. Różański – przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona 

załącznik Nr 17 do protokołu. 
Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że radnie wiedzą, o co tu chodzi, jednak być 
może sołtysi nie, dlatego poinformował, że te kwoty, które są przeznaczane to są kwoty na 
opracowanie dokumentacji projektowej, to nie jest na wykonanie dróg tylko na przygotowania 
dokumentacji.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji radnych do przedmiotowej 
uchwały zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały w wersji 
zaproponowanej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/253/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 18 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę.  
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył następny punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, chodzi tu o ścieżkę rowerową  
w Nowym Zbrachlinie. 
Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 19 do protokołu. 

 

Otworzył dyskusję.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że odwodnienie tej ścieżki obejmuje tylko 
część tej ścieżki rowerowej, ponieważ całość by kosztowała ok. 80 tys. zł. Z jednej strony niestety 
wyręcza się powiat, ale z drugiej strony są to nasze drogi i z nich w większości korzystają 
mieszkańcy gminy Waganiec.  
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Dzięki temu, że gmina udzieliła pomocy finansowej powiatowi aleksandrowskiemu to jest droga 
przed Urzędem Gminy.  
W trakcie wypowiedzi przewodniczącego rady obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski. 
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że odwodnienie ścieżki rowerowej z tym, że cała ścieżka ma ok. 
długość 1000 m, a problem występuje na odcinku 500 m od parkingu przy cmentarzu do końca 
posesji Pani Szudzik tam są stoiska wody. Ponieważ od Pani Szudzik w stronę gminy Waganiec jest 
spadek terenu i tam będzie wybrana ta ziemia, dlatego nadwyżka tej wody będzie spływała do kratki 
ściekowej, która się znajduje przy przejeździe kolejowym. I ma nadzieją, że ten pierwszy etap  
z dwóch rozwiąże ten problem, i tego drugiego nie będzie konieczności wdrażać.    
 
Przewodniczący Rady J. Różański – przypomniał, że przy zjeździe z torów kolejowych po prawej 
stronie od Pana Lamparskiego przy dużych opadach woda się spiętrza i ten Pan ma też tam problem  
i jest zalewany. Czy ten kawałek będzie również objęty w ramach tych prac?  
 
Wójt Gminy P.Kosik  – poinformował, że tam uważa, iż jest sprawa dość łatwa do zrobienia  
i należy poczekać aż firmy przyjadą ze sprzętem. Z tego, co pamięta to przy Panu Lamparskim 
została już kiedyś ta kratka otwierana niestety tam brakuje pewnego rozwiązania jednak uważa, że 
tam zdoła się to zrobić i odprowadzić tą wodę na drugą stronę tej drogi.  
 
Radny Jarosław Budny – zwrócił się z zapytaniem, przyznał, że jest tam woda i jest to duże 
utrudnienie, jednak chciałby zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, jest tam wybudowane 
oświetlenie uliczne i te słupy, które blisko są przy krawężniku mocno zagrażają w ruchu drogowym, 
czy może się zastanowić, aby w tym projekcie czy innym przenieść je po drugiej stronie ścieżki 
rowerowej, to by na pewno ułatwiło przejazd użytkownikom tej drogi. Czy jest taka możliwość?  
 
Wójt Gminy P.Kosik  – stwierdził, że jest możliwość przełożenia tych słupów, ponieważ jest to 
infrastruktura oświetleniowa, ale niestety to są ogromne koszty. W sytuacji, kiedy to sołectwo 
dobudowuje oświetlenie uliczne w innych miejscach, w sytuacji, kiedy należy zmierzyć się  
z wnioskami o przejęcie kolejnych dróg, a taki wniosek już wpłynął z tej miejscowości. Jest 
uchwalony plan za Domem Biesiadnym „Gala” gdzie kupił to Somirol, tam będzie również trzeba 
przejąć te drogi pod osiedle mieszkaniowe, to myśli, że te pieniądze w tamtym terenie będą bardziej 
potrzebne do tego typu rozwiązań. Też uważa, że te słupy zostały za blisko wybudowane z tego, co 
wie, to wynikało z ograniczonego terenu, może tam linia akurat szła, no nie wie, dlaczego. 
Przewodniczący Rady J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne pytania do projektu 
uchwały? 
Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do projektu uchwały zamknął 
dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Aleksandrowskiemu. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 12 radnych – jednogłośnie (12 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXX/254/2017 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 20 do protokołu. 

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



str. 27 

 

Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec  
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także 
trybu ich pobierania. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania. 
Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 21 do protokołu.  
Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Na obrady powrócił radny R.Zwierzchowski. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej radnym. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/255/2017 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania – stanowi 

ona załącznik Nr 22 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów 
oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich 
przeznaczenia w jednostkach budżetowych, przedstawił projekt uchwały – stanowi ona załącznik Nr 23 

do protokołu. 
 
Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przedstawioną 
uchwałą.  
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Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/256/2017 w sprawie utworzenia 
rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach 
budżetowych – stanowi ona załącznik Nr 24 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy 
finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  
w Aleksandrowie Kujawskim. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
udzielenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie zadania 
bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim, przedstawił projekt przedmiotowej 
uchwały – stanowi on załącznik Nr 25 do protokołu. 
Otworzył dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/257/2017 w sprawie udzielenia 
Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie zadania 
bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim - stanowi ona załącznik Nr 26 do 

protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec  
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 
Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu i nadania jej statutu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt 17 przyjętego porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 
2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych  
w Wagańcu i nadania jej statutu, przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 27 do 

protokołu.  

Przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały tj. w § 4 ust.2 lit. i): 
„archiwizacja dokumentacji jednostki obsługiwanej oraz dokumentacji Urzędu Gminy w Wagańcu” 
Zmienić na zapis w brzmieniu: 
 „archiwizacja dokumentacji jednostek obsługiwanych, dokumentacji Urzędu Gminy w Wagańcu 
oraz dokumentacji jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w Wagańcu” 
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Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
Brak dyskusji z sali. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu i nadania jej statutu 
w wersji zaproponowanej wraz z autopoprawką. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/258/2017 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu  
i nadania jej – stanowi ona załącznik Nr 28 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu, przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – 
stanowi on załącznik Nr 29 do protokołu.  

 
Przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały tj. w § 4 pod. 6 zapis w brzmieniu: „prowadzenie 
archiwum” będzie wykreślony. 
  
Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
Brak dyskusji ze strony radnych do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusje i przeszedł do procedury głosowania 
projektu uchwały w wersji przedstawionej radnym z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki. 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/259/2017 w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu – stanowi ona załącznik Nr 30 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę. 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Waganiec. 

         
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt 19 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec. 
Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 31 do protokołu.  

 
Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że wyznacza się obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji w gminie Waganiec w granicach określonych w załączniku a jednocześnie traci moc 
uchwała, która była wcześniej podjęta 3 stycznia 2017 r. przez radę gminy, zwrócił się z zapytaniem, 
czy wyznaczony obszar ulegnie zmianie, czy pozostaje w granicach jak rada gminy przyjęła   
w uchwale z 3 stycznia br. ? 
 
Zastępca Wójta A. Żak – stwierdził, że niestety Gminne Programy Rewitalizacji w Województwie 
Kujawsko – Pomorskim mają dość długą drogę i wiele problemów przy zatwierdzaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim. I to nie tylko gmina Waganiec, ale i wszystkie samorządy mają problem  
z uzyskaniem zatwierdzenia tych programów przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 
W październiku 2017 r. otrzymano na etapie procesu zatwierdzania Gminnego Programu 
Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski szereg uwag i zaleceń do tego programu i ta uchwała  
w dniu dzisiejszym jest wynikiem tych uwag. Gminny Program Rewitalizacji został zlecony firmie 
zewnętrznej, która go przygotowywała Urząd Gminy przekazywał dane niezbędne do przygotowania 
tego dokumentu. W gminie Waganiec są dwa sołectwa Waganiec I i Waganiec II zostało w sposób 
nieprawidłowy zakwalifikowane te wartości dotyczące obszaru jak i liczebności mieszkańców na 
obszarze, który może być objęty obszarem rewitalizacji, już przy okazji przygotowywania tej 
poprzedniej uchwały wskazywano radnym, że obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 
powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy, niestety z uwagi na to 
ta firma zewnętrzna dokonała nieprawidłowych wyliczeń i Urząd Marszałkowski zakwestionował te 
wyliczenia i trzeba było ograniczyć jeszcze obszar rewitalizacji. Zwrócił się do radnych, że 
pamiętają jak przy tej uchwale rok temu mieli zastrzeżenia, czemu to taki obszar jest objęty 
rewitalizacją, a teraz trzeba jeszcze go zmniejszyć. Takie są przesłanki ustawowe i w tej chwili 
obszar rewitalizacji, który jest przedstawiony w tym załączniku jest ograniczony jeszcze o 
Kaźmierzyn i Ariany. Niestety, aby wpisać się w te kryteria należało zweryfikować ten obszar 
przeznaczony do rewitalizacji i wynikiem tego jest ta proponowana uchwała. Niestety cały proces 
dotyczący uchwalania i zatwierdzania trwa bardzo długo. W tej chwili mówi się o tym, że Urząd 
Marszałkowski może w I kwartale, ale nie ma gwarancji dokona zatwierdzenia tych Gminnych 
Programów Rewitalizacji, a one są niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne min. o te, które są 
w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalną społeczność 
tzw. kiedyś Lokalnych Grup Działania jak „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tam gmina Waganiec 
ma zapisane również zadania w ramach tych programów związanych z rewitalizacją i aby móc 
aplikować o te środki musi gmina posiadać ten Gminny Program Rewitalizacji.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – potwierdził, że nie jest łatwo w Urzędzie Marszałkowskim, 
gdyż rozmawiał z jednym z wójtów i potwierdził to, utrudniają i zlecają dodatkowe kryteria, które 
należy spełniać.  
Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do projektu uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/260/2017 w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 32 

do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła uchwałę w wersji 
przedłożonej. 
 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016 
-2025, przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 33 do protokołu.  

Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że jak rozumie Gminny Program Rewitalizacji jest 
ściśle skorelowany z poprzednią uchwałą? 
 
Zastępca Wójta A. Żak – potwierdził, że jak najbardziej, ta uchwała jest wynikiem poprzedniej 
uchwały, skoro obszar przeznaczony do rewitalizacji został ograniczony również należy dostosować 
Gminny Program Rewitalizacji do obecnych warunków. 
 
Brak dyskusji z sali do procedowanej uchwały.             
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji do przedmiotowej uchwały 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie (13 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXXI/261/2017 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016 – 2025 
stanowi ona załącznik Nr 34 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła uchwałę w wersji 
przedstawionej. 
 
Ad.21 
Interpelacje radnych i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt dotyczący interpelacji i wolnych wniosków, 
otworzył dyskusje. 
Poinformował, że w ostatniej gazecie aleksandrowskiej jest zdjęcie wójta gminy na tle ul. Kolejowej 
w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, gdyż mieszkańcy gminy przeczytali gazetę i zapoznali się 
z informacją, że od 1 stycznia 2018 r. na terenie całej gminy ma być włączone wszędzie oświetlenie, 
tak jak wcześniej wójt uzgodnił z radą gminy przez okres świąt było włączone, natomiast ta ulica 
została przejęta przez gminę i mieszkańcy zwracają się z zapytaniem skoro wójt przejął ulicę to, 
dlaczego inaczej traktuje tych mieszkańców, gdyż nie było włączone oświetlenie uliczne? 
I tak przy okazji, jak mieszkańcy z nim rozmawiali to zwracają się do wójta gminy o remont drogi, 
remont chodnika, też bardzo mile widzieliby te inwestycje żeby gmina je wykonała.  
Zwrócił się do wójta z zapytaniem, czy od 1 stycznia br. mieszkańcy tej ulicy mogą liczyć na 
oświetlenie, tak jak pozostali mieszkańcy gminy?   
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Wójt Gminy P. Kosik  – poinformował, że to oświetlenie jest oświetleniem kolejowym i słupy, które 
oświetlają tą ulicę znajdują się na terenach kolejowych, gmina przejęła tylko drogę kolejową, ale 
niestety oświetlenie należy do kolei cały czas. Na tym terenie pani sołtys z funduszu sołeckiego 
sukcesywnie buduje oświetlenie powstało miesiąc temu na ul. Owocowej w dalszej kolejności  
z tego, co słyszał to również będzie rozbudowywane to oświetlenie bardzo możliwe, że na ulicy 
Kolejowej, która jest w jurysdykcji sołtys Pani Gajdzińskiej. Jest bardzo możliwe, że te lampy kolej 
może wyłączyć, ponieważ one już nie oświetlają drogi kolejowej tylko drogę gminną mimo, że 
nazwa jest Kolejowa. Wszystko wskazuje na to, że jak będzie projektowana modernizacja tej drogi 
to również włączy się w ten projekt oświetlenie uliczne, ponieważ to jest centrum i zleży na tym, aby 
to lepiej wyglądało. 
 
Radny Marcin Misiak  - poinformował, że PKP remontowało przejazdy i bardzo ładnie, ale 
niektórym mieszkańcom zepsuli odwadnianie, melioracje i są problemy. Taka sytuacja występuje  
u Pana Wiatrowskiego wynajął on na swój koszt koparkę i to naprawiał całą sobotę. Jak to wygląda, 
czy to kolej naprawi, czy to własnym kosztem trzeba wykonać, czy też gmina pomoże mieszkańcom 
gdyż są zalewani, woda na polach stoi, sączki są pozrywane również przy przejeździe kolejowym  
u Pana Andrzeja Ogrodowskiego? 
 
Wójt Gminy P. Kosik  – stwierdził, że tu pokutuje założenie takie, że ktoś źle wykonuje, ale 
problem spada na wójta, jednak postara się w miarę możliwości tym się zająć, pracownicy urzędu 
tam pojadą i może uda się im rozwiązać ten problem do tej pory nikt mu nic nie zgłaszał.  
 
Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie oświetlenie  
w Bertowie? Wnioskował o uzupełnienie oświetlenia w Bertowie II, ponieważ przy wjeździe nie ma 
lampy, ale jest słup. Uważa, że przy wjeździe do wsi powinno być oświetlenie. 
 
Wójt Gminy P. Kosik  – z tego, co wie po rozmowach z Panem Wiesławem Czynszem, jest problem 
w magazynie głównym z oprawami oświetleniowymi z tego względu wszystkie wnioski, które sobie 
spisał o wymianę rtęciowych będzie to realizowane sukcesywnie. 
 
Sołtys sołectwa Waganiec Gajdzińska – zwróciła uwagę, że przed wjazdem na ul. Kujawską jest 
wyrwa w kostce przy wjeździe na tory kolejowe, pozostało to po remoncie przejazdu. 
Wójt Gminy P. Kosik  – poinformował, że dokonana została dokumentacja fotograficzna, bo tak się 
zdarza również w Konstantynowie i w Wagańcu, i w innych miejscach zostało przesłane zażalenie 
do Gdańska na Firmę TORPOL, która to robiła i czeka na odpowiedź. W Kaźmierzynie z tego, co 
wie to będzie robione, i te kałuże obok Pana Ciotuszyńskiego też będą usunięte. 
 
Sołtys sołectwa Nowy Zbrachlin Honorata Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, kiedy będą się 
paliły dwie lampy na ul. Orzechowej? 
 
Wójt Gminy P. Kosik  – poinformował, że nie tylko w Nowym Zbrachlinie się nie palą lampy, tutaj 
cały czas pojawia się problem z przed roku i tu coś na ten temat może powiedzieć Pan Budny, gdzie 
założono lampy w 2016 roku, a zostały włączone w połowie 2017 roku. Te lampy są założone  
i w innych sołectwach również i tu Energetyka się nie wywiązała do końca 2017 roku, czeka na te 
podłączenia.            
Radny Marcin Misiak  – zwrócił się do wójta, czy się nie orientuje, kiedy na przejeździe kolejowym 
w Nowym Zbrachlinie będą włączone lampy i pozakładane zapory? Kiedy zostanie to oddane do 
użytku tak jak powinno być? 
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Wójt Gminy P. Kosik  – stwierdził, że były informacje, że przejazdy kolejowe będą wykonane do 
końca listopada 2017 roku i rzeczywiście są, ale to wygląda tak jak z tym dywanikiem nieoddanym. 
Jak przyszła informacja, że będą oddane przejazdy kolejowe, to myślał, że to już będą prace 
kompletnie zakończone, że będzie działała sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, że rogatki będą 
zamontowane i kamery. Okazało się, że zostały wykonane odbiory cząstkowe i to się wiązało  
z dotacją, którą dostało PKP na ten remont, najważniejsze były przejazdy a infrastruktura 
towarzysząca nie została jeszcze wykonana. Podobnie jest tak również w ościennych gminach na 
przejazdach kolejowych, też czekają na dokończenie tych prac. 
 
Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – przypomniał, że w Wólnem na zebraniu Pan wójt 
informował, że będzie włączone oświetlenie uliczne na terenie całej gminy, obecnie w jednych 
wioskach się palą, a w drugich nie. Jednak Pan wójt deklarował, że będzie się o to starał.   
 
Wójt Gminy P. Kosik  – potwierdził, że to obiecywał, ale tu poprosił, aby rozróżnić od 1 stycznia, 
czy od nowego roku, gdyż w budżecie gminy są zaplanowane środki od 1 stycznia 2018 r. I tu jest 
tak samo jak z tymi wspomnianymi rogatkami i oświetleniem przy przejazdach. Gmina może 
wystosować zlecenie jednak, kiedy to zostanie włączone, to należy czekać ma nadzieję, że zostanie 
to uruchomione w styczniu 2018 r. 
 
Radny Dariusz Butlewski – zwrócił się z zapytaniem odnośnie dachu na remizie strażackiej  
w Zbrachlinie - kiedy zostanie to zakończone?  
Poinformował, że dach nie jest dokończony, obróbki już poprzychodziły, po kominach leci woda, 
zaślepki już są, można to dokończyć.  
  
Wójt Gminy P. Kosik  – stwierdził, że prace obróbkowe powinny być zrobione, jednak to sprawdzi, 
być może prace w dniu dzisiejszym już trwają, postara się to ustalić. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem zapytań do wójta i wyczerpaną dyskusją 
w punkcie „interpelacje radnych i zapytania” zamknął ten punkt porządku obrad. 
  
Ad.22 
Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – dokonał otwarcia punktu 22 porządku obrad tj. wolne wnioski 
i udzielił głosu radnym, sołtysom, jeżeli są chętni do złożenia wniosków. 
Poinformował, że protokolant zanotuje zgłoszone „wolne wnioski”, dlatego też poprosił o ich 
zgłaszanie. 
 
Sołtys sołectwa Szpitalka Grzegorz Szopa – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie dokończona 
droga w Szpitalce, czy będzie jakiś materiał na utwardzenie tej drogi dowożony? 
 
Wójt Gminy P. Kosik  – poinformował, że na pewno będzie tam coś dowożone.  
Następnie zwrócił się do radnego Butlewskiego gdyż skontaktował się z pracownikiem, i te obróbki 
rzeczywiście nie zostały wykonane, jednak będą one zrobione do końca grudnia. 
 
Radny Dariusz Butlewski – poinformował, że jak będzie sprzyjająca pogoda, bo jak będzie mokro 
to nie ma, co wchodzić na ten dach. 
Zwrócił się również z zapytaniem, co z tą tabliczką przy stawie w Zbrachlinie „Zakaz wchodzenia 
grozi zawaleniem”, czy będzie to remontowane w przyszłym roku? 
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Wójt Gminy P. Kosik  – stwierdził, że będzie się starał to wyremontować i przy zmianach 
budżetowych w przyszłym roku postara się uwzględnić to wykonanie, rzeczywiście problem jest  
w tym, że najprawdopodobniej ten pomost był zrobiony z drzewa liściastego i należy te deski 
wszystkie wymienić, myślał o syntetycznych, aby wytrzymały przez kilka lat. Jednak to się okaże  
w przyszłym roku jak wygospodaruje się środki finansowe, ale będzie miał to na uwadze. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – w wyniku braku dyskusji i zgłaszanych wolnych wniosków 
zamknął ten punkt porządku obrad.  
 
Ad.23 
Zamknięcie XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 23 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 
XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXI Sesji VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec, zamyka obrady w dniu 28 grudnia 2017 r. – godz. 1350 
 
Protokołowała:  
 


