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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIIIII  kkaaddeennccjjii    
 

RG.0012.K Rew.4.VIII.2018                                                                                                                     Waganiec, dnia 18.12.2018 r. 

 

 

Protokół nr 4/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Gminy Waganiec  

w dniu 18 grudnia 2018 r.  

w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczył Przewodniczący Komisji Jan Bróżek. 

 

W posiedzeniu udział wzięli również: Przewodnicząca Rady Gminy Patrycja Smykowska, Podinsp. 

ds. infrastruktury i inwestycji Andrzej Bon, Zastępca Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 

Agnieszka Kurdubska.  

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenie, zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Jan Bróżek – o godz. 15
30

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  

4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady 

Gminy stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Bróżek Jan – Przewodniczący Komisji,  

2) Kłonowski Radosław– Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Góralska Iwona – Członek Komisji, 

4) Zimecki Stanisław– Członek Komisji  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak na załączonej liście obecności do protokołu (zał. Nr 1) – 

stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenie, zmiany w porządku obrad. 

2. Przegląd zaawansowania prac remontowych w obiektach gminnych. 

3. Ocena Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w zakresie zgodności pracy ze statutem. 

4. Ocena skuteczności realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za II półrocze 2018 r.  

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Przegląd zaawansowania prac remontowych w obiektach gminnych. 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją na temat zaawansowania prac remontowych  

w obiektach gminnych, wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Bon Podinsp, ds. infrastruktury i inwestycji 

– stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad.3 

Ocena Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w zakresie zgodności pracy ze statutem. 

Na posiedzenie komisji przybyła Pani Agnieszka Kurdubska Zastępca Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej i przedstawiła statut Gminnej Biblioteki Publicznej oraz przedstawiła 

informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 2018 – dokumenty 

stanowią załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Ad.4 

Ocena skuteczności realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za II półrocze  

2018 r.  

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskami zgłoszonymi przez radnych, sołtysów oraz 

mieszkańców gminy na sesjach Rady Gminy VII kadencji w II półroczu 2018 r. 

Wnioski na XXXVI Sesji Rady Gminy Waganiec VII kadencji zgłoszone w dniu 26 września  

2018 r.: 

1. Wniosek radnego Mieczysława Kołowrockiego o wprowadzenie do porządku obrad 

najbliższej Sesji ponownie punktu dotyczącego „ Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w 

Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr 

XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku”. 

2. Wniosek Wojciecha Maruta mieszkańca sołectwa Wiktoryn o bezkolizyjny zjazd  

z wyodrębnionym pasem skrętu w lewo z drogi DK - 91 od Torunia w kierunku Wiktoryna. 

3. Wniosek sołtysa sołectwa Bertowo Pawła Kulińskiego w sprawie selektywnej zbiórki śmieci 

na 4 frakcje od stycznia 2019 r. o pojemniki do segregacji śmieci, a nie worki foliowe, 

zwłaszcza, jeżeli chodzi o szkło. 

4. Wniosek radnego Zbigniewa Czajkowskiego, aby na każdej Sesji Rady Gminy Waganiec 

był obecny Radca Prawny Urzędu. 

 

Wnioski na XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy zgłoszone w dniu 29 marca 2018 r 

1. Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński: ponawiał wniosek o uzupełnienie oświetlenia  

w miejscowości Bertowo, wniosek o pojemniki do odpadów szklanych, gdyż worki foliowe 

nie spełniają swojego zadania są złej, jakości i się rozrywają. 

2. Radny Marcin Misiak: wniosek o naprawienie drogi w Nowym Zbrachlinie, zjazd na ul. 

Orzechową od strony składu opałowego w kierunku Pana Krzysztofa Kulpy, wniosek  

o wyrównanie równiarką drogi przy firmie „Bosz” w kierunku posesji Pana Andrzeja 

Kujawy, wnioskuje o zimny asfalt na drogę w Zbrachlinie od Domu Biesiadnego „Gala” w 

kierunku Włoszycy i Bertowa. 

3. Sołtys sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki: wnioskuje o naprawę przepustu  

w miejscowości Sierzchowo droga zarwana przy stawie, odcinek drogi od szkoły  

w kierunku Niestuszewa. 

4. Radny Wacław Stefański: wniosek o naprawę drogi do miejscowości Byzie. 

5. Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska: wnioskuje o zabezpieczenie rowu 

zjeżdżając z przejazdu kolejowego w kierunku Zbrachlina przy posesji Pana Lamparskiego 

Romana. 

6. Radna Jadwiga Michalska: wnioskuje o przykrycie emulsją drogi w kierunku Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach, ponawia wniosek o ponowne zwrócenie się do Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przy wiadukcie w Michalinie o mostek (barierki) oraz 

o przejście dla pieszych przy Zajeździe Wagant w Michalinie. 

7. Radny Jarosław Budny: wniosek o naprawienie drogi od Kościółka w Przypuście do krzyża 

(droga jest wymywana przez opady deszczu – zabezpieczenie jej) – kombajn do naprawy, 

wniosek o poprawienie nawierzchni placu na pętli autobusowej przy dworcu PKP w 

Wagańcu – uzupełnienie ubytków tego placu. 

8. Radny Dariusz Butlewski: wnioskuje o uporządkowanie terenu wokół stawu w Zbrachlinie  

i na placu zabaw oraz ponawia wniosek o 2-3 ławki i o naprawę mostku. 

 

Wnioski na XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec zgłoszone w dniu 14 listopada 2017 r. 

1. Członek Rady Sołeckiej Wiktoryna Wojciech Marut – wnioskuje o naprawę części drogi  

Nr 160 525 C  nowo wybudowanej, która uległa zniszczeniu (wniosek złożony na piśmie). 

2. Sołtys Sołectwa Konstantynowo Mariusz Malicki wnioskuje o: naprawę małego odcinka 

drogi, która została zniszczona przy prowadzonych pracach związanych z utwardzaniem 

drogi w m. Konstantynowo, umieszczenie tabliczek z numeracją posesji w Konstantynowie, 

naprawę drogi za wiaduktem przy posesji Państwa Kopaczewskich w Konstantynowie 

(ok.300 m). 
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3. Radny, Sołtys Sołectwa Brudnowo Mieczysław Kołowrocki wnioskuje o: dokończenie 

remonty drogi gminnej nr 160 518 C od wiaduktu poprzez Brudnowo, Józefowo, wykonanie 

rowu odwadniającego przy drodze 160511, droga, która przebiega od szkoły do tzw. 

serwisówki w stronę Konstantynowa, odwodnienie drogi w miejscowości Brudnowo na 

wysokości sklepu, wnosi o wykonanie tego przed mrozami, naprawienie chodnika przy 

Domu Nauczyciela przy szkole w Brudnowie, utworzyć drugi oddział przedszkolny  

w Zespole Szkół w Brudnowie od roku szkolnym 2018/2019, dokończenie budowy wejścia 

do świetlicy w Brudnowie. 

4. Sołtys Sołectwa Szpitalka Grzegorz Szopa: wnioskuje o naprawę drogi w m. Szpitalka. 

5. Radny Jarosław Budny wnioskuje o: nawiezienie kamieniem drogi w m. Waganiec  

w kierunku Pana Grzanki, odwodnienie drogi w Wójtówce, dokończenie drogi od Pana 

Kopyłowskiego do drogi powiatowej w m. Przypust, wykonanie bez projektu metodą 

gospodarczą, wycięcie krzewów od drogi powiatowej w stronę Przypustu przy skręcie po 

prawej stronie (ponowienie wniosku). 

6. Sołtys Sołectwa Bertowo Paweł Kuliński wnioskuje o: przeniesienie znaku „ograniczenie 

prędkości do 40/h” i zamontowanie go przy wjeździe do Bertowa (jest to znak jadąc od 

strony Wólnego przez Bertowo w kierunku Zbrachlina dojeżdżając do skrzyżowana 

Włoszyca, Plebanka - stojący przy polach), organizację ruchu na skrzyżowaniu: Nowy 

Zbrachlin, Włoszyca, Plebanka. 

7. Sołtys Sołectwa Michalin, radna Jadwiga Michalska – wnioskuje o naprawę drogi żużlem  

w Michalinie przy posesji Pani Grzegórskiej, Państwa Ziomko i Kisielewskich, która została 

zniszczona podczas budowy drogi gminnej Michalin – Wiktoryn. 

 

Wnioski na XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 28.09.2017 r. i 3.10.2017 r. 

1. Sołtys Sołectwa Konstantynowo Mariusz Malicki i mieszkanka Konstantynowa Pani Zofia 

Joda: wniosek o naprawę drogi w miejscowości Konstantynowo i zamontowania oświetlenia 

ulicznego na tym odcinku drogi. 

2. Radna Jadwiga Michalska: wniosek o naprawę drogi od szosy Ujma Duża do Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach, wniosek o pomalowanie przystanku szkolnego w Michalinku 

i zamontowanie kosza na śmieci, wniosek o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad o zabezpieczenie głębokiego rowu przy zjeździe z DK- 91  

w kierunku Michalina. 

3. Radna Jadwiga Czekała: wniosek o naprawę drogi w miejscowości Sierzchowo na 

wysokości stawu (droga się załamuje) i naprawę drogi na wysokości drugiego rowu przy 

posesji Państwa Tomaszewskich, po opadach deszczu woda stoi na poboczach. 

4. Radny Dariusz Butlewski: wniosek o zamontowanie 3- 4 ławek przy stawie w Zbrachlinie. 

 

Wnioski na XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

1.  Radna Ewa Pietrus: wniosek o sprzątnięcie butelek plastikowych z terenu Pana Szudzika  

w miejscowości Przypust po „Biegu Nadwiślańskim”, który odbył się w czerwcu 2017 r., 

wniosek mieszkańców budynku komunalnego w Arianach o sprzątnięcie terenu poprzez 

usunięcie krzewów, zarośli, które rosną przed budynkiem, są one siedliskiem gryzoni,  

z pobliskiej posesji. Mieszkańcy obiecują pomoc przy pracach i zagospodarowaniu terenu. 

2. Sołtys Bertowa Paweł Kuliński: ponowienie wniosku o postawienie znaku dotyczącego 

reorganizacji ruchu (ograniczenie tonażu z dopiskiem, że nie dotyczy mieszkańców  

i samochodów wywożących odpady komunalne) na skrzyżowaniu Bertowo, Nowy 

Zbrachlin, Plebanka i Włoszyca. 

3. Radny Jarosław Budny: wniosek o naprawę drogi powiatowej w miejscowości Przypust od 

Kościoła do krzyża w dół, po opadach woda niszczy tą drogę, wniosek o obcięcie krzaków 

na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Przypust. 

4. Radna Jadwiga Michalska: wniosek o naprawę drogi przy posesji Pani Grzegórskiej i Pana 

Ziomko, od Arian, wniosek o wycięcie krzewów na przy wąskotorówce i przy wyjeździe na 

drogę.   

5. Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska: wniosek o poprawienie wyjazdu z ul. 

Owocowej na ul.Kujawską, wniosek o oznakowanie rowu i wycięcie zarośli w miejscowości 

Sierzchowo jadąc od Państwa Paryś. 
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6. Radny Dariusz Butlewski: wniosek o zmianę objazdu autokaru szkolnego z uwagi na nowo 

wyremontowaną drogę za Kościołem w miejscowości Zbrachlin. Jest tam wysoki krawężnik 

i autokar mijając samochody na tej drodze się nie zmieści. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad.6 

Sprawy bieżące. 

Brak. 

 

 

Ad.7 

Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jan Bróżek o godz. 18
30

 

zamknął posiedzenie. 

 
 

 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Jan Bróżek 

        / Jan Bróżek/                                                                         


