
Rada Gminy Waganiec  
 

Protokół nr III/2018 

III Sesja w dniu 28 grudnia 2018 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2018 o godz. 10: 00, a zakończono o godz. 14: 51 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Jan Bróżek 

2. Iwona Góralska  

3. Wojciech Grzanka 

4. Radosław Kłonowski 

5. Jan Kłos 

6. Mieczysław Kołowrocki 

7. Arkadiusz Kujawa 

8. Wojciech Marut 

9. Jadwiga Michalska  

10. Arkadiusz Najder 

11. Patrycja Smykowska 

12. Wojciech Sobczak 

13. Wacław Stefański 

14. Tomasz Wysocki 

15. Stanisław Zimecki 

1. Otwarcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła III Sesję VIII 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 2018 r. – godz.10
00

. 

Następnie powitała przybyłych gości: 

1.  Wójta Gminy Waganiec Pana Piotra Kosik. 

2.  Zastępcę Wójta Gminy Waganiec Pana Arkadiusza Żak, 

3.  Skarbnika Gminy Waganiec Panią Danutę Roszko, 

4.  Radcę Prawnego Gminy Waganiec Pana Tomasza Mroczkowskiego, 

5.  Radnych Rady Gminy Waganiec, 

6. Sołtysów Gminy Waganiec 

  

Listy obecności - stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

  

Powitała również wszystkich mieszkańców obecnych na sesji. 

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

listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych sesja dysponuje wymaganym 

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

objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 



2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że porządek obrad III Sesji 

został radnym doręczony przy zawiadomieniu o zwołaniu sesji z dnia 21 grudnia 2018 r.  

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie,  

w projektach uchwał, przygotowanych stosownie do wymogów ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. i przekazanych pod obrady Rady Gminy. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2018 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - 

Siutkowo, zadanie I). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady 

Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo, 

etap I). 

17. 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. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na 

zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 



żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

20. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2017/2018. 

21. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2017r. 

22. Wolne wnioski 

23. Zamknięcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek od mieszkańców o wprowadzenie do 

porządku obrad w dniu dzisiejszym dodatkowego punktu, po punkcie 13, tj. podjecie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec – wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Projekt tej uchwały jest o zmniejszenie opłaty za odbiór śmieci, i tu są załączone listy  

z podpisami mieszkańców jednak nie ma wpisanej kwoty na tych listach więc nie jest 

wiadome, za jaką stawką mieszkańcy podpisywali, na żadnej liście nie ma tej kwoty.  

Stwierdziła, że nie była w stanie sprawdzić tych podpisów gdyż jest ich na tych listach ok. 

700, czy one są zgodne i dlatego uważa, że czas był zbyt krotki jak na taki projekt uchwały, 

dlatego proponuje o wprowadzenie do porządku obrad w dniu dzisiejszym. 

    

Radny Wojciech Marut – poinformował, że te podpisy to nie jest inicjatywa uchwałodawcza 

mieszkańców, tylko to jest jakby wyrażenie inicjatywy Klubu Radnych i oni zgłaszali ten 

projekt nie mieszkańcy. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że w tym czasie nie mogła 

zaciągnąć opinii radcy prawnego i dlatego poprosiła Pana Tomasza Mroczkowskiego  

o zabranie głosu w tej sprawie. 

  

Radca Prawny Tomasz Mroczkowski – stwierdził, że czytając ten projekt sam miał 

wątpliwości, czy jest to inicjatywa obywatelska, czyli nowy przepis ustawy z tego względu, 

że właśnie dołączono podpisy mieszkańców, czy też traktować ten wniosek, jako wniosek 

Klubu Radnych. Niemniej jednak ten projekt uchwały nie został radnym przedłożony razem  

z zawiadomieniem o sesji z materiałami na tą sesje z uchwałami. Więc aby ten projekt w dniu 

dzisiejszym obradować to trzeba wprowadzić go w dniu dzisiejszym do porządku obrad  

i innej tutaj możliwości nie ma żeby ten wniosek procedować. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że wnioskuje o nie wprowadzanie tego 

punktu pod dzisiejsze obrady z tego względu, że tu jest wiele takich niejasności, które trzeba 

wyjaśnić. Owszem są podpisy mieszkańców, ale nie ma tutaj danych adresowych. Trzeba też 

się zastanowić nad tym, czy nie powinno być też numeru PESEL, bo z tego, co widać tutaj są 

też podpisy osób, które zna i są to podpisy osób, które nie są pełnoletnie. 

Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu miała wątpliwości, co do autentyczności podpisów, 

gdyż widać na tej liście, że jedna osoba podpisywała za kilka osób, niestety trzeba to 

sprawdzić i nie można ludzi pchać pod prokuratora widać to gołym okiem. I dlatego trzeba się 

zastanowić i dlatego proponuje, aby nie rozpatrywać tego wniosku w dniu dzisiejszym i zająć 

się tym na następnej sesji, uzupełnić dane adresowe. Nie wiadomo, kto te podpisy zbierał, jak 

zbierał, gdzie były podpisywane itd. i uważa, że to trzeba sprawdzić, aby to wszystko było 

prawnie. 

 



Radny Wojciech Marut – zgodził się, ale tak jak wcześniej powiedział podpisy nie są pod 

ustawą, która proponuje Klub Radnych, jako inicjatywa mieszkańców to jest tylko wyrażenie 

ich opinii i dlatego branie pod uwagę czy podpis jest autentyczny czy nie ma tu znaczenia. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że jak bez znaczenia, przecież to jest przestępstwo, 

zwrócił się do radnego czy dobrze usłyszał to, co radny powiedział, że przed chwilą 

powiedział, cyt., „że nie jest ważne, czy ten podpis jest autentyczny, czy nie”? 

      

Radny Wojciech Marut – zwrócił uwagę wójtowi, że jeśli zabiera głos, to powinien o niego 

poprosić a nie przeszkadza w wypowiedzi. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – przeprosił. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – w związku z tym, że dyskusja zmierza w innym kierunku, 

dlatego składa wniosek o podanie pod głosowanie tego punktu, czy wprowadza rada do 

porządku obrad, czy też nie. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Kołowrockiego o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu, jako 13, tj. 

Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec. 

Głosowano w sprawie: wprowadzenia dodatkowego punktu o porządku obrad, jako punkt 

13.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec. 

Wyniki głosowania 

ZA: 4 

PRZECIW: 9 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 1 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 

PRZECIW (9) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jadwiga Michalska  

BRAK GŁOSU (1) Wojciech Marut 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zwróciła się z zapytaniem, czy są inne 

propozycje do porządku obrad od tych, które radni otrzymali w materiałach? 

 



Następnie zaproponowała zmianę kolejności punktów ujętych w porządku obrad tj. punkt 11. 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin)”, przenieść w miejsce 

punktu 8.  

 

Radny Wojciech Marut – poinformował, że zgodnie z § 39 każde podjęcie uchwały 

powinno być poprzedzone także dyskusją nad projektem uchwały i podjęciem uchwały,  

a takich podpunktów nie widzi. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – potwierdziła, że zgodnie z tym zapisem one 

będą, tylko nie zostały wyszczególnione w związku z nowym programem, który nie generuje 

tych punktów, ale one oczywiście się znajdą przy procedowanym każdym punkcie porządku 

obrad.  

 

Brak innych propozycji do porządku obrad z sali.  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 

przyjęcie proponowanego porządku obrad, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany 

kolejności punktów.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

5. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2018 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - 

Siutkowo, zadanie I). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady 

Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 



16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo, 

etap I). 

17. 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. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na 

zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

20. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2017/2018. 

21. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2017r. 

22. Wolne wnioski 

23. Zamknięcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła 

porządek obrad III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z następnym punktem porządku 

obrad „wybór sekretarza obrad” poprosiła o zgłaszanie kandydatur na wybór sekretarza obrad. 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Pana 

Tomasza Wysockiego. 

Kandydat Pan Tomasz Wysocki wyraził zgodę.  

Brak innych kandydatur z sali. 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła listę zgłaszanych kandydatur,  

i poddała pod głosowanie kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Wysockiego 

na sekretarza obrad III Sesji Rady Gminy Waganiec. 

Głosowano w sprawie: wyboru na sekretarza obrad Wiceprzewodniczącego Radny Gminy 

Pana Wysockiego Tomasza.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy na sekretarza 

obrad III sesji wybrała Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Wysockiego. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 4 porządku obrad tj. 

informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym, poinformował, że w dniu dzisiejszym ta 

informacja został wyłożona do wglądu radnym jak i sołtysom. 

 

Otworzyła dyskusję. 

Brak dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań zamknęła 

dyskusję i procedowany punkt. 

 

5. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. 

przyjęcie protokołów z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

Poinformowała, że projekty protokołów z obrad I Sesji odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.  

i II Sesji odbytej w dniu 04 grudnia 2018 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, 

na sali przed obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się  

z ich treścią Do rozpoczęcia Sesji nie zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do 

protokołów, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołów bez czytania.  

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

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu, ani uwag. 



Następnie w związku z brakiem sprzeciwów i wniosków z sali poddała pod głosowanie 

wniosek o przyjęcie protokołów z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy bez czytania. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołów z I i II Sesji VIII kadencji Rady Gminy 

Waganiec bez czytania.  

Wyniki głosowania  

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Wysoka Rada przyjęła 

protokoły z obrad I i II sesji bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim 

zostały sporządzone. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2018 rok. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła kolejny punkt porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 r. i odczytała 

projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Otworzyła dyskusję do projektu uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poprosiła Pana Mieczysława Kołowrockiego 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego o wyrażenie opinii do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że opinia 

komisji do proponowanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok jest pozytywna. 

  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali, 

zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.  

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 

2018 rok. 

 



Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Wysoka Rada podjęła 

uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Uchwała nr III/23/2018 – stanowi 

ona załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - 

Siutkowo, zadanie I). 

 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła kolejny punkt porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo,  

zadanie I), następnie przedstawiła projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

Otworzyła dyskusję. 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, tą kwotę 23.985 zł, którą gmina 

dokłada, to jest na wykonanie dokumentacji technicznej, a czy jakąś części kwoty też powiat 

dokłada do tej dokumentacji, czy tylko gmina? 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że powiat był inicjatorem zgłoszenia wniosku  

o dofinansowanie wykonania tego zadania, ale dokumentację projektową w pełni pokrywa 

gmina Waganiec, była to planowana kwota 25 tys. zł, ona została dostosowana do kwoty 

23.985 zł. 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali, 

zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy 

finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami 

Ciechocinek - Siutkowo, zadanie I). 

 

 



Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwalę 

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Uchwała nr III/24/2018 – stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

Następnie przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały – stanowi ona załącznik Nr 7 do 

protokołu. 

Otworzyła dyskusję do projektu uchwały.  

Wójt Gminy Piotr Kosik – dopowiedział, kilka szczegółów związanych z procedowaną 

uchwałą. Jest to uchwała dotycząca zadania, które było realizowane w tym roku tj. częściowe 

wykonanie odwodnienia ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w gminie Waganiec. 

Planowane pierwotnie było 20 tys. zł, po wybraniu najkorzystniejszej oferty wykonawca 

wykonał część zadania za 11.070 zł, czyli uchwała musi być dostosowana do kwoty, która 

wynikała z aktualnej oferty. Częściowo to zadanie zostało wykonane, czyli zostały wykonane 

przepusty pod drogą, które to przepusty będą miały na zadaniu odwadniać pas przy ścieżce 

rowerowej, ale jest to tylko częściowe wykonanie zadania.  

Stwierdził, że mogą być pytania, dlaczego tak późno, dlaczego pod koniec roku to wynikało  

z porozumień, których nie było z Zarządem Dróg Powiatowych i Powiatem 

Aleksandrowskim, który jest właścicielem tej drogi. Kolejny punkt 15, który będzie 

procedowany, również dotyczy tej samej ścieżki rowerowej, ponieważ w przyszłym roku 

będzie realizowany kolejny etap odwodnienia tej ścieżki, czyli będzie się doprowadzało cieki 

wodne, które będą odprowadzały te stoiska wody właśnie do tych studzienek, to jest dość 

skomplikowane, ale tak to jest jak nie pracuje się na własnym majątku, potrzebne są 

pozwolenia, uzgodnienia, dokumenty takie jak chociażby uchwały Rady Gminy, które będą 

pozwalały wydatkować te środki finansowe. I tym samym punkt 15 tj. Podjęcie uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu, doprowadzi do 

tego, że w przyszłym roku to odwodnienie tej ścieżki rowerowej zostanie 

najprawdopodobniej ukończone.          



Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem w związku z odwodnieniem, jak jest 

wiadomo ta ścieżka jest rowerowa, a czy jest to możliwe, aby przy projektowaniu i dalszych 

prac jest możliwe, aby oznaczyć tą ścieżkę, jako pieszo – rowerową? 

A z tego, co wie, to kilka razy patrol zwracał uwagę. 
  

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że niestety nie da się tego zrobić formalnie, 

dlatego, że przepisy w ruchu drogowym regulują kwestie związane z szerokością ścieżek 

pieszo - rowerowych ona musi być minimum 2,5 m , czy 3 m., chyba że się zmieniły 

przepisy. 

Podał przykład ścieżki pieszo - rowerowej w gminie Koneck w miejscowości Święte, została 

wyremontowana droga właśnie ze ścieżką pieszo – rowerową.  I tam są pytania mieszkańców, 

dlaczego jest ona tak szeroka, ale przepisy prawa regulują szerokość takich ścieżek pieszo – 

rowerowych. 

Pierwotnie, było to wykonane, jako ścieżka rowerowa, to teoretycznie powinny po niej 

jeździć same rowery, ale w takim razie gdzie powinni chodzić piesi? Z tego wynika, że 

poboczem, lub przy ścieżce rowerowej, podczas patrolu Policji może być rożnie.  

Na szczęście na naszym terenie są tolerancyjny policjanci, jednak jest to temat trudny do 

rozwiązania. 

 

Radny Radosław Kłonowski – dodał, że pieszy ma możliwość korzystania z jezdni albo 

musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który jedzie i później jak nie ma pojazdu 

może dalej korzystać z ulicy. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali, 

zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

Głosowano w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy 

finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy 

Zbrachlin). 

 

Wyniki głosowania  

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Uchwała nr III/25/2018 – stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu. 

 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Waganiec na lata 2018-2026, następnie przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały – 

stanowi on załącznik Nr 9 do protokołu. 

W dalszej części procedowanego punktu przewodnicząca rady odczytała opinię Uchwały  

Nr 1/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2019-2026 – stanowi ona zał.  

Nr 10 do protokołu. 

 
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: Przewodnicząca Halina 

Strzelecka, członkowie Elżbieta Osińska, Jan Seklucki, postanowili zaopiniować pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na 

lata 2019-2026.   

 

Otworzyła dyskusję do przedmiotowej uchwały. 

 

Radny Arkadiusz Kujawa – poinformował, że w uzasadnieniu Uchwały RIO jest ujęta 

bardzo ważna sprawa sprzedaży mienia w wysokości 160.000 zł, zwrócił się z zapytaniem do 

Pani Skarbnik, co i jakie mienie będzie sprzedawane i czy jest realnie wycenione?  

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że zaplanowano sprzedaż gruntów  

w Wiktorynie ponad hektar gruntów rolnych i zabudowaną nieruchomość w Wagańcu 43/2, 

czyli ten budynek gdzie mieszkają Państwo Odwroccy, dwie działki w Niszczewach i autobus 

gminny.   

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że część tych nieruchomości była planowana do 

sprzedaży jednak, że nigdy do realizacji tych planów nie doszło. Gmina nie jest w tak trudnej 

sytuacji finansowej, że musi za wszelka cenę pozbywać się tych nieruchomości i ruchomości, 

to są tylko plany i nie znaczy, że te plany zostaną zrealizowane.  

I tak naprawdę działki budowlane w Niszczewch, pomimo, że są w bardzo atrakcyjnej cenie 

od wielu lat, chyba od 10 nie znajduję nabywców.  

Grunt rolny w Wiktorynie, był wydzierżawiony jeszcze 2-3 lata temu jednakże opłaty z tyt. 

dzierżawy w związku z tym, że jest to bardzo słabej klasy ziemia, są tak znikome ok. 1 tys. zł 

na rok, postanowił nie przedłużać umowy dzierżawy i zaplanować sprzedaż tego gruntu,  

i oczywiście ten grunt może być niesprzedany, jeżeli Wysoka Rada podejmie inną decyzje 

bądź nie będzie takiej potrzeby, jest to hektar przy głównej drodze w Wiktorynie tj. trasa 

między Wiktorynem i Michalinem. I tak jak powiedział może dojść do sprzedaży, ale nie 

musi.  

Kolejna kwestia nieruchomość na końcu ul. Dworcowej po lewej stronie mieszka tam rodzina 

Państwa Odwrockich, nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na 

kwotę ok. 40 tys. zł. Rada poprzedniej kadencji stwierdziła, że jest to zbyt niska kwota, aby 

pozbywać się tej nieruchomości, jednakże należy pamiętać o tym, że ta nieruchomość jest w 

bardzo złym stanie technicznym i też należałoby się pokłonić nad dalszymi losami tej 

nieruchomości. 



Tak naprawdę gmina Waganiec może mieć za posiadanie tej nieruchomości więcej 

problemów niż korzyści, ponieważ opłaty z tyt. dzierżawy za ten budynek są bardzo małe, a 

przy jakichkolwiek inwestycjach gmina będzie zmuszona ponieść znaczne środki finansowe 

na to, aby ten budynek doprowadzić do lepszej kondycji technicznej. Ale oczywiście to też 

jest plan i można tej nieruchomości nie sprzedawać. Jednak jak wystawi się taką 

nieruchomość na sprzedaż i kupi ją ktoś inny, a niżeli rodzina zamieszkująca to 

automatycznie gmina musi zapewnić rodzinie lokal zastępczy. 

Jeżeli chodzi o sprzedaż autobusu, to jest to też problem dla gminy, ponieważ autobus uległ 

uszkodzeniu kilka miesięcy temu i tu konieczne było w poprzedniej kadencji jeszcze znaleźć 

autokar zastępczy, to jest właśnie domena posiadania własnego autobusu, gdy się psuje nagle 

nie ma, czym wozić dzieci i jest kierowca, z którym teoretycznie nie ma, co zrobić. Autobus 

trafił do naprawy i niestety i mechanik od pół roku nie może znaleźć części do jego naprawy.  

Dlatego jest propozycja, że jeżeli uda się naprawić ten autobus, to nie ma sensu go dalej 

eksploatować, ponieważ podpisując umowę z firma przewozową, jeżeli jej się popsuje 

samochód to ona musi podstawić w przeciągu kilku godzin razem z kierowcą zastępczy 

pojazd, jest to zawarte w umowie. 

 

Radny Wojciech Sobczak – zwrócił się z zapyleniem, gdyż kadencja Rady Gminy trwa, od 

2018 – 2023, dlaczego ta prognoza jest wchodzeniem do kompetencji następnej Rady  

i następnego Wójta? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych prognozę sporządza się na rok bieżący i trzy lata do przodu, to jest wymóg 

ustawowy, a ponadto na tak długo jak są planowane przedsięwzięcia. I tu jedno  

z przedsięwzięć, a mianowicie takie z udziałem środków unijnych pn. „Infostrada Kujaw  

i Pomorza” ona jest realizowana przez Gminę łącznie z samorządem Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego i jest realizowana teraz w latach od 2018 – 2026, w związku z tym na taki 

okres musi być prognoza finansowa uchwalona. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali, 

zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec 

na lata 2018-2026. Uchwała nr III/26/2018 – stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 10 przyjętego porządku 

obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok  

i poinformowała, że Gminny Program radni otrzymali w przesłanych materiałach na sesję. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok – 

stanowi on załącznik Nr 12 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – otworzyła dyskusję do przedstawionej uchwały. 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, ile osób jest w tej komisji i kto jest 

przewodniczącym tej komisji? 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że przewodniczącą jest Pani Marta Ziółkowska, 

jeżeli chodzi o skład komisji, to jest 8 członków, poinformował, że w związku z następnymi 

punktami porządku obrad będzie na sesji obecny pracownik GOPS, to przedstawi 

szczegółowo informacje na temat komisji i odpowie na zapytania radnych. 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, jeżeli pozostaje pewna 

kwota pieniędzy w tej komisji, to czy przechodzi ona na przyszły rok? 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, niewydatkowana kwota z tych środków wchodzi do nadwyżki budżetowej  

i w kolejnym roku trzeba ją oddać na realizacje tych samych zadań, jeżeli oczywiście jest 

niewykorzystana.  

Radny Wojciech Marut – czy taka kwota przechodzi na 2019 rok? 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – jeżeli planuje się dochody w kwocie np. 70 tys. lub  

75 tys., bo w tej wysokości pochodzą dochody które planuje się z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych to są pieniądze jakby naznaczona, po stronie dochodów są to 

wpływy z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, właśnie ta Gminna 

Komisja szacuje, że tych opłat będzie np. 70 tys. i taką kwotę umieszcza się po stronie 

dochodów, i taką sama kwotę umieszcza się po stronie wydatków. I ta komisja próbuje te 

środki wykorzystać, jeżeli jakaś kwota nie zostanie wykorzystana, to w kolejnym roku jest 

oddawana, i zasila budżet kolejnego roku.   

Brak zapytań z sali.  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali, 

zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

 



Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

Wyniki głosowania  

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok. Uchwała nr III/27/2018 – stanowi ona 

załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – dokonała otwarcia kolejnego punktu 

porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok. Poinformowała, że Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok otrzymali radni przy 

zawiadomieniu o sesji.  

Następnie przedstawiła projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 13 do 

protokołu. 

Otworzyła dyskusję do przedmiotowej uchwały. 

 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, czy to jest ten sam skład komisji, co  

w Komisji ds. Alkoholowych? 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – potwierdziła, że jest to ten sam skład 

komisji, jak przyjdzie pracownik GOPS to udzieli szerszych informacji na zapytania w tym 

temacie. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali, 

zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

 



Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec 

na 2019 rok. Uchwała nr III/28/2018 – stanowi ona załącznik Nr 14 do protokołu. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – złożył wniosek o 10 min. przerwę. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – na wniosek radnego ogłosiła 10 min. 

przerwę w obradach – godz. 11.25 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady 

Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – po przerwie wznowiła obrady – godz. 11.35  

i poinformowała, że na obrady przybyła Pani Marta Ziółkowska Pełnomocnik ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownik GOPS, jeżeli są zapytania to otwiera 

dyskusję. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że przy procedowaniu 

uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok, radny Wojciech Marut zwrócił się  

z zapytaniem odnośnie składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprosiła 

Panią Martę Ziółkowską, jako pełnomocnik tej komisji o przedstawienie jej składu 

osobowego. 

 

Pani Marta Ziółkowska – poinformowała, że w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu wchodzą: Marta Ziółkowska – 

pełnomocnik Wójta, Wanda Gmyrek – członek komisji, Maria Kołowrocka – członek 

komisji, Ewa Pietrus - członek komisji, Anna Skopińska – członek komisji, Maciej Woch – 

członek komisji, Radosław Kłonowski – członek komisji, Marta Hołtyn– członek komisji.   

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – udzieliła głosu Pani Sołtys Józefowo 

Henryce Kułakowskiej. 

 

Sołtys Sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – zwróciła się z zapytaniem, są fundusze 

w tej Komisji Alkoholowej, z tego, co wie, to niektóre sołectwa korzystały z tych środków, 

otrzymywały takie dofinansowania, na jakiej podstawie one to otrzymywały i dlaczego nie 

wszystkie sołectwa, tylko niektóre? 



Pani Marta Ziókowska - poinformowała, że w programie są ujęte alternatywne formy 

spędzania wolnego czasu dla dorosłych i młodzieży organizowane przez mieszkańców. 

Pani sołtys, jako sołectwo Józefowo może też złożyć wniosek o takie dofinansowanie.  

 

Sołtys Sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – stwierdziła, że jej, jako sołtysa nikt 

nigdy o tym nie informował, a z tego, co wie, to inne sołectwa korzystają ciągle z tego 

dofinansowania i są to, co roku te same sołectwa. 

Zwróciła się do Pani Ziółkowskiej, aby traktować wszystkie sołectwa jednakowo i wszystkich 

sołtysów również jednakowo traktować. 

 

Pani Marta Ziókowska – powtórzyła, że jeżeli są sołectwa i sołtysi zainteresowani 

dofinansowaniem, to prosi o wystąpienie do komisji o dofinansowanie zgodnie z programem i 

zaprasza Panią sołtys o złożenie wniosku w przyszłym roku. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z zapytaniem, czy komisja ma kadencyjność i czy 

jest powoływana przez Wójta? 

 

Pani Marta Ziókowska – poinformowała, że komisja jest powoływana Zarządzeniem Wójta 

Gminy Waganiec, nie ma kadencyjności, członkowie GKRPA i PS sprawują swoją funkcje do 

czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji, to wówczas skład jest uzupełniany 

również Zarządzeniem Wójta. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – podziękowała Pani Pełnomocnik GKRPA  

i PS za przybycie i udział w sesji. 

 

Następnie powróciła do procedowania porządku obrad i otworzyła punkt 12 porządku obrad, 

tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady 

Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali II projekt tej uchwały w związku  

z tym, że nastąpiła omyłka pisarska zamiast 25% było ujęte 20% w II projekcie uchwały jest 

ujęte prawidłowo 25%, i tak samo w paragrafie 8 uchwała nie wchodzi z dniem podjęcia, 

tylko od 1 stycznia 2019 r., przedstawiła projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 15 do 

protokołu. 

 

Otworzyła dyskusję. 

 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, jak będzie informowane, kiedy Pan 

Wiceprzewodniczący Rady przejmie obowiązki Pani Przewodniczącej, czy to będzie 

informacja na stronie internetowej? 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że nie ma takiej 

konieczności, aby taka informacja była, jednak jak nie będzie mogła uczestniczyć w obradach 

sesji, to oczywiście odpowiednio wcześniej będzie poinformowany Wiceprzewodniczący, 

który te obowiązki za nią przejmie i tak samo, jeżeli chodzi o dyżury, które pełni we wtorki  

w godzinach od 16
00

- 17
00.

  

Otworzyła dyskusję do przedmiotowej uchwały. 

 

Brak dyskusji z sali. 

 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 
 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety 

Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych. Uchwała nr III/29/2018 – stanowi ona załącznik Nr 16 

do protokołu. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła kolejny punkt porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów, następnie odczytała projekt 

przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 17 do protokołu. 

Otworzyła dyskusję. 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, czy to proponowane 

7% jest to maksymalny procent, czy minimalny, czy też można wnioskować do 10%. 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – jeżeli chodzi o wysokość do procenta, to jest wola Rady 

Gminy, nie ma ograniczeń górnych, czy dolnych. Dotychczas sołtysi mieli 5% najniższego 

wynagrodzenia, a teraz jest propozycja 7% najniższego wynagrodzenia. 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że pracując nad projektem budżetu wziął pod uwagę 

wniosek sołtysów, którzy wnioskowali o większą kwotę. Oczywiści to 7% od najniższego 

wynagrodzenia, ale wzrost jest o 50% w stosunku do tego co otrzymywali sołtysi dotychczas , 

było to 105,00 zł teraz będzie 157,50 zł.    

Także uważa, że podwyżka jest znaczna i na pewno radni i pracownicy urzędu też by sobie 

życzyli takich podwyżek.  

Brak dyskusji z sali. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 



 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Wysoka Rada podjęła 

uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów. Uchwała nr III/30/2018 – stanowi ona 

załącznik Nr 18 do protokołu. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok.  

Poinformowała, że punkt ten został rozpisany na podpunkty i 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. 

 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że w materiałach radni 

otrzymali projekt uchwały budżetowej. 

Na komisjach stałych Rady Gminy radni analizowali projekt budżetu i uchwały Rady 

Rodziców i Rad Pedagogicznych szkół dotyczące zaopiniowania projektu planu budżetowego 

szkół na 2019, radnym niebędącym członkami komisji również przesłano te materiały.  

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2019 - stanowi on załącznik Nr 19 do protokołu. 

 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – przedstawiła Uchwalę Nr 1/P/2018 Składu 

Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Waganiec na 2019 rok – 

stanowi ona załącznik Nr 20 do protokołu. 

 



Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: Przewodnicząca Halina 

Strzelecka, członkowie Elżbieta Osińska, Jan Seklucki, postanowił zaopiniować pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

 

c) opinie Komisji Stałych Rady i wnioski radnych, 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zgodnie z kolejnym podpunktem punktu 14 

porządku obrad, poprosiła przewodniczących stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie 

opinii i wniosków radnych. 

 

Poprosiła o zabranie głosu i wyrażenie opinii przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Pana Mieczysława Kołowrockiego. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że komisja 

budżetu pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poprosiła o zabranie głosu 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jana Bróżka. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Bróżek – poinformował, że komisja zapoznała się 

z projektem budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok i opiniuje go pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poprosiła o zabranie głosu 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Pana 

Wacława Stefańskiego.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wacław Stefański – poinformował, że komisja oświaty 

pozytywnie ocenia projekt budżetu gminy na 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poprosiła o zabranie głosu 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pana Stanisława Zimeckiego.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Stanisław Zimecki – poinformował, że komisja 

rolnictwa pozytywnie ocenia budżet na 2019 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła dyskusje. 

 

Radny Arkadiusz Najder – poinformował, że ma kilka pytań w związku z tym, że nie jest 

członkiem żadnej komisji rady, zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, rozdział 75412, 

paragraf 6057 „Termomodernizacja obiektów w Zbrachlinie OSP”, czy to będzie 

remontowane, to jest kwota 420 tys.? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – jeżeli jest mowa o projekcie budżetu tym przyjętym 

przez Pana Wójta 7 listopada, to było to zadanie wpisane do realizacji, natomiast  

w autopoprawkach jakie radni otrzymali wraz z materiałami na sesje, to zadanie zostało 

wykreślone. 

 

Radny Arkadiusz Najder – jaki był powód? 

 



Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że od momentu podjęcia budżetu do 

momentu uchwalania zaistniały pewne sytuacje, które wymagają, że należy poszukać gdzieś 

środków nie było po prostu w projekcie budżetu uwidocznione, natomiast przez okres tych 

dwóch miesięcy zaistniały pewne sytuacje i trzeba było na to znaleźć pieniądze, to jest 

pierwszy powód. Natomiast główny kłopot jest taki, że zadanie to tak jak zostało opisane  

i przesłane radnym w materiałach na sesję zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego, 

czyli został złożony odpowiedni wniosek, natomiast do chwili obecnej nawet ten wniosek nie 

uzyskał pozytywnej opinii i nie mówiąc o tym, że nie ma przygotowanej umowy, czyli 

jednym słowem nie jest wiadome, czy to zadanie zostanie zakwalifikowane do realizacji.   

Na posiedzeniach komisji było to analizowane i wszyscy radni, którzy uczestniczyli, to 

wiedzą, że jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że jeżeli to zadanie zostanie zaakceptowane, to jak 

najbardziej będą chcieli przystąpić do realizacji tego zadania i w trakcie roku będzie się 

poszukiwało środków z innych źródeł, czy z innych pozycji budżetowych. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z następnym pytaniem, „umieszczenie materiałów  

o gminie w periodykach” 8 tys. zł, czy to dotyczy gazety samorządowej, czy jeszcze innych? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – potwierdziła, że dotyczy to tylko tej jednej gazety 

samorządowej.  

 

Radny Arkadiusz Najder – następne zapytanie w tym dziale, Promocja jednostek 

samorządu, „umowa – zlecenia dla instruktorów (2 os.) 6 tys. zł? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformował, że jest to Orkiestra, tam jest podział na 

imprezy gminne i na Orkiestrę, i jeżeli instruktorzy to są przy Orkiestrze.  

 

Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z zapytaniem do tego działu „koszt przewozu osób 

(..)” kwota 20 tys. zł? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – potwierdziła, że to też jest Orkiestra. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie oświaty „dodatek 

motywacyjny dla dyrektora”, każdy z dyrektorów ma taki dodatek 915 zł, z czego to wynika? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – wynika to z wewnętrznych uregulowań, z regulaminy, 

który został uchwalony Uchwałą Rady Gminy, tam jest określony procent od wynagrodzeń 

nauczycieli i tam jest taka kwota na przyszły rok, na jeden etat 915 zł. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zapytanie odnośnie „dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwota 

102 tys. zł?  

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – to jest tzw. „trzynastka” też jest w ustawie dla 

pracowników samorządowych, ale to dotyczy również nauczycieli. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zapytanie odnośnie „wynagrodzenia członków komisji 

alkoholowej 11 tys. zł, czy to są diety dla członków komisji? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – potwierdziła, że to są diety, które radni uchwalają 

Uchwałą Rady Gminy, wysokość tej diety. 

 



Radny Arkadiusz Najder – zapytanie odnośnie „kosztów utrzymania zwierząt w schronisku, 

wyłapywanie zwierząt” kwota 20 tys., to gmina ponosi z tytułu opłaty wyłapywania zwierząt 

z terenu naszej gminy?  

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – potwierdziła, że tak, jest stosowna umowa zawierana od 

kilku lat na dany rok kalendarzowy. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pana Wacława Stefańskiego, jest w budżecie ujęty zapis 

Animator sportu, on sam korzysta z tego obiektu, jak kolega radny Kujawa i nikt nie wie, kto 

to jest, a są tu ujęte koszty 19.800 zł, czy może przewodniczący komisji wie, kto jest 

animatorem sportu na Orliku, czy może ktoś na to pytanie odpowiedzieć? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że jest to Pan Jacek Zawidzki. 

 

Radny Arkadiusz Najder – stwierdził, że tam praktycznie nic się nie dzieje, a płaci się Panu 

Zawidzkiemu praktycznie 20 tys. zł i jakby na papierze i uważa, że to jest takie trochę 

absurdalne. I nikt nie wie, kto to jest i jakie są kompetencje wokół animatora, co on ma robić. 

To są oszczędności, które można by było wykorzystać jego zdaniem, a później „dodatkowe 

wynagrodzenie roczne” zaraz pod tym jest kwota 1300 zł.   

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że jest to z przeznaczeniem dla Pani, 

która jest zatrudniona na Orliku, i tam sprząta. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że jeżeli radni mają takie życzenie, żeby Pan 

Animator Jacek Zawidzki uczestniczył w obradach sesji, to jak najbardziej można go zaprosić 

na posiedzenie i poprosić o sporządzenie jakiegoś raportu. 

Jest również za tym, że nie można nikomu płacić pieniędzy za coś, czego nikt nie widzi,  

i jeżeli Pan radny korzysta z tego typu obiektu i uważa, że obecność Pana animatora jest 

znikoma, rzadka, albo nie wykonuje swoich czynności, które powinien, lub też radny ma 

nowe pomysły, to jest za tym, aby skontrolować jego działalność, aby przedstawił raport, plan 

działania swojego na najbliższy rok budżetowy. Uważa, że tego typu działania są dobrym 

pomysłem i mogą wprowadzić nowe do funkcjonowania tego obiektu.  

  

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej miała swoje posiedzenie w dniu wczorajszym i min. było też 

spotkanie z Panem Zawidzkim, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, złożył 

to też na piśmie i komisja nie spodziewała się takiego pytania, bo by się przygotowali. Pan 

Zawidzki prowadzi przecież Klub Sportowy Sadownik i wszystkie te sprawy z tym związane, 

i takie sprawozdanie Pan Zawidzki nawet dwa razy do roku składa przed komisja oświaty i 

przed Wysoką Gminy.   

Jeżeli jest taki wniosek, to może na najbliższą sesję można zawnioskować do Pani 

Przewodniczącej, aby zaprosić Pana Zawidzkiego na sesję i wówczas całej radzie przedstawi 

takie sprawozdanie. 

 

Radny Arkadiusz Najder – zgodził się z radnym Kołowrockim odnośnie tej propozycji. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – złożył formalny wniosek do pani Przewodniczącej Rady 

Gminy o zaproszenie Pana Jacka Zawidzkiego Animatora sportu na najbliższe obrady sesji 

Rady Gminy w celu przedłożenia sprawozdania z pracy za 2108 rok.      



Radny Arkadiusz Kujawa – odniósł się również do sprawy Animatora sport, wcześniej było 

dwóch Panów animatorów Pan Szałek i jeszcze jeden kolega, którzy faktycznie zajmowali się 

tą animacją. Jeżeli chodzi o tego trzeciego, to sami nie wiedzieli, a Pan Zawidzki jest 

Prezesem Klubu Sportowego Sadownik, więc działania, które on bierze na siebie, jako 

prowadzący Klub Sportowy, jako Prezes i Animator to one się wykluczają, dlatego takie 

pytanie.  

 

Radny Arkadiusz Najder – dlatego takie pytanie do komisji, bo jak radny Kołowrocki 

powiedział według komisji wszystko jest w porządku, czy tak? 

Kwota 1650 zł, co miesiąc według komisji jest w porządku, bo pan Kołowrocki powiedział, 

że nie ma zastrzeżeń, bo jak radny powiedział złożył sprawozdanie i wszystko jest  

w porządku? 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że według złożonych dokumentów nie ma 

zastrzeżeń. 

 

Radny Arkadiusz Kujawa – chodzi o dopowiedzenie, czy Pan Zawidzki złożył odnośnie 

Prezesury Klubu Sportowego, czy jako Animator Kultur, bo to są zasadnicze różne funkcje. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że może zabierze kilka słów w tej sprawie, bo tak 

samo ze swojej działalności zdają mu takie raportu pracownicy gospodarczy i przychodzą, co 

tydzień, co miesiąc i przedstawiają na piśmie, co robią w danym dniu, to są dzienne 

rozliczenia z ich pracy. 

Z formalnego punktu widzenia on dostaje te kartki tak samo jak komisji te dokumenty zostały 

przedłożone prze pana Zawidzkiego i z formalnego punktu widzenia wszystko się zgadza. 

Jeżeli mają radni zastrzeżenia, co do działalności Pana Zawidzkiego, może niekoniecznie 

zastrzeżenia, tylko uwagi, pomysły lub wątpliwości, co do faktycznego uczestnictwa bądź 

braku uczestnictwa w tego typu zajęciach, to jak najbardziej prosi o zgłaszanie tego.  

Ponieważ, to radni są na miejscy korzystają z tego obiektu, bardzo się cieszy, że wśród 

radnych są osoby, które aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. I tu się uważa, że pod 

względem formalny jest wszystko robione zgodnie z procedurami, bo funkcjonowanie Urzędu 

i rozliczanie pewnych rzeczy odbywa się na zasadzie procedur.    

To tak samo jak z tymi raportami pracowników, w dniu dzisiejszym otrzymał raport, że przez 

tydzień czyścili rowy na Michalinie, i dopóki nie pojedzie tam i nie zobaczy to kartka 

wszystko przyjmie, a tu np. radna Michalska powie, że np. faktycznie robili 2 dni, a mieli 

robić 5 dni, to wtedy wiadomo, że jest sygnał alarmowy i trzeba zadziałać. 

Dobrze, że takim sygnałem alarmowym są radni, apeluje do komisji oświaty żeby mimo 

rozliczenia merytorycznego rzeczywiście zaprosić na wspólne posiedzenie komisji lub na 

posiedzenie nieformalne bądź na którąś z sesji Pana Zawidzkiego i żeby takie konkretne 

pytania od radnych, którzy interesują się od środka tym problemem były zadawane. 

Zwrócił uwagę, że radni Stefański i Kołowrocki przecież aktywnie nie uczestniczą w tego 

rodzaju zajęciach, a radni uczestniczą i wiedzą, że może być gdzieś problem. Dobrze, że  

o tym problemie jest mowa i chciałby, aby ten problem jak najszybciej rozwiać, wyjaśnić, 

ponieważ nie ukrywa, że od jakiegoś czasu docierają do niego informacje, że nie idzie to  

w dobrym kierunku i dziękuje za takie informacje. 

            

Radny Arkadiusz Kujawa – zwrócił się, aby takie krótkie, stwierdzenie, jako radni, jako Pan 

Wójt, tutaj nadzorca tego animatora, wnioskują o przedstawienie godzin obecności Pana 

Animatora na Orliku, chodzi o dyżury.     

 



Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, przychody budżetu 

gminy w 2019 r. Gmina chce zaciągnąć dwa kredyty, jedne kredyt na kwotę 900.000,00 zł jest 

to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a drugi 1.300.000,00 zł, na pokrycie 

deficytu budżetu, wcześniej Wójt powiedział, że gmina jest w bardzo dobrej kondycji 

finansowej, a tutaj jest zaciągany kredyt?  

Stwierdził, że dla niego jest to trochę niezrozumiałe? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że z przedłożonego projektu budżetu 

widać, że jest planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.300.000,00 zł, czyli zaplanowane 

wydatki jednym słowem są większe od zaplanowanych dochodów. Deficyt budżetowy może 

być pokryty albo kredytem albo nadwyżką z lat poprzednich. Nadwyżki z lat poprzednich nie 

ma jedynym źródłem pokrycia deficytu w tym momencie może być kredyt i to jest to 

1.300.000,00 zł. 

 

Radny Arkadiusz Najder – a czy gmina może brać wtedy na bieżącą działalność, czy tylko 

na inwestycje? 

  

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – stwierdziła, że tylko i wyłącznie na inwestycje. 

Natomiast druga sprawa drugi kredyt 900.000,00 zł, to planowany jest na zaciągnięcie na 

spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów.  

W tym momencie w uchwale budżetowej tak to wygląda, natomiast w ciągu roku okazuje się 

zazwyczaj tak, że tego drugiego kredytu nie zaciągamy, dlatego, że z poprzedniego roku 

wychodzi nadwyżka budżetowa i tak planuje się za rok bieżący. Natomiast w dniu 

dzisiejszym, kiedy uchwalamy budżet nadwyżki budżetowej jeszcze nie ma, będzie ona znana 

dopiero na koniec lutego. I stąd Wysoka Rada spotka się znów na sesji w miesiącu marcu 

znając nadwyżkę budżetowa za rok 2018 i pewnie dojedzie do takiej sytuacji, że będzie 

zmiana uchwały budżetowej, jednym słowem wyrzucane będzie to 900.00,00 zł i ma nadzieję, 

że w takiej wysokości będzie ta nadwyżka budżetowa za ten rok, która pozwoli spłacać kredyt 

wzięty w latach poprzednich 2018 i poprzednim. 

Czyli tak naprawdę najbardziej realne to zaciągnięcie na ten moment jest kredyt  

1.300.000,00 zł, bo o tyle planowane są wyższe wydatki budżetowe niż dochody budżetowe.   

   

Radny Wojciech Sobczak – poinformował, że wnioskuje za usunięciem paragrafu  

17 „ Ustala się kwotę 2 mln zł, do których Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania”, 

bo dlatego, że jest punkt 15 i 16, który już tam upoważnia do kilku rzeczy. Po drugie rada 

będzie jeszcze obecna i przytomna i będzie w zasięgu, żeby zaciągnąć zobowiązania, 

odpowiednio to umotywować, to Rada Gminy będzie oczywiście, „za”, bo głównym 

zadaniem rady jest dobro gminy. Także paragraf 17 jest niecelowy, jeżeli jest upoważnienie  

w 15 i 16, ewentualnie mógłby być przy sformułowaniu „może zaciągnąć zobowiązania” bez 

„samodzielnie”, i tak jak mówił na pierwszej sesji o podmiotowości Rady Gminy i nie chce  

w dalszym ciągu, aby ta rada była podmiotowa, tylko żeby służyła swoją radą, swoim 

pomysłem. A nie brała na siebie jakieś zobowiązania, bo będzie się zaciągać i będzie się  

w końcu spłacać, żeby nie było tak, że deficyt zatwierdzamy, a zaciąganie kredytów to gdzieś 

indziej, tutaj musi być jakaś logika jakaś spójność.  

Wnioskuje ostatecznie nad pominięciem tego paragrafu 17, lub wykreślenia słowo 

„samodzielny”. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – odniosła się do wypowiedzi i zwróciła się do radnego, 

że rozumie pod tym pojęciem „kredyt”, natomiast to jest bardzo szerokie pojęcie zobowiązań, 

wszelkich umów podpisywanych przez pana wójta od najmniejszej kwoty do najwyższej. 



Natomiast nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy nie byłoby żadnego upoważnienia, można 

dyskutować, co do kwoty, natomiast nie wyobraża sobie sytuacji bez upoważnienia do 

jakiejkolwiek kwoty, bo co dzień są podpisywane umowy i wówczas radni musieliby się 

spotykać, co dziennie, i co dziennie decydować o tym, czy np.1 tys. zł można przeznaczyć na 

profilowanie dróg gminnych, bo to na tym polega, to nie jest kredyt, tylko każde 

zobowiązanie. 

 

Radny Wojciech Sobczak – to paragraf 15 i 16 o czym mówi? 

  

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – a to zupełnie inne sytuacje, tam jest mowa o kredytach  

o deficycie itd. Natomiast tu jest mowa o zobowiązaniach jednostki, i wynikają one  

z zawieranych umów. Chociażby teraz w przeciągu dwóch dni będzie podpisane dwie 

umowy, tak dla przykładu powie na 1.500.000,00 zł, czyli kolejne dwie sesje i na każdej sesji 

po kilkanaście uchwał pozwalających na podjęcie jakiegokolwiek zobowiązań wobec jakieś 

firmy. Ogłaszane są procedury przetargowe, wszczynane np. na zakup żużla. 

 

Radny Wojciech Sobczak – i tu Rada Gminy nie będzie o niczym wiedziała. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – rada uchwala budżet są to widoczne kwoty np. na zakup 

żużla później pracownicy opracowują całą procedurę wyłaniani są wykonawcy, i jest 

przygotowana umowa, a kwota wynika z budżetu, który został przez rade uchwalony i nie 

inna kwota, tylko ta, co jest w budżecie, rada uchwalając budżet daje przyzwolenie Wójtowi 

na dokonywanie wydatków. 

   

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że takie działanie byłoby działaniem na 

niekorzyść budżetu, ponieważ doprowadziłoby do sytuacji, gdy sesji w przeciągu roku nie 

byłoby 10 -12 tylko 30 – 50 i 60. Tak jest od początku istnienia gminy Waganiec, nie jest 

tutaj po to żeby, zadłużać gminę „po uszy”, ponieważ stwierdzenie zaciągać zobowiązania to 

również wywiązywać się z podpisanych umów. Jeżeli Wysoka Rada chce decydować, żeby za 

każdym razem się spotykać, zbierać podczas podpisywania umowy np. Zagospodarowania 

odpadami, zakup oleju opałowego za dowóz dzieci do szkoły, za obsługę bankowa, za usługę 

pocztową, za usługi telekomunikacyjne, za konserwacje oświetlenia, za budowę oświetlenia, 

za zakup kruszywa, za umowy na remont dróg, za umowy z funduszu ochrony gruntów 

rolnych, za umowy z Urzędu Marszałkowskiego, za umowy z Wojewodą Kujawsko – 

Pomorskim, za umowy z Powiatem Aleksandrowskim, za umowę za wybudowanie Stacji np. 

Uzdatniania Wody, za umowę np. na obsługę biurową itd.  

Jest w Urzędzie codziennie zazwyczaj od 7.30 - 15.30, chyba, że jest w terenie dla niego nie 

ma żadnego problemu, ale to nie jest działanie na rzecz poprawy budżetu gminy, ponieważ 

Gmina będzie jeszcze więcej wydać pieniędzy na to żeby radni mogli się spotkać i podjąć 

decyzje, czy Wójt może podjąć umowę na dostarczenie papieru biurowego do kserokopiarki, 

bo kwota wynikająca z zamówienia jest taka jak nie inna. I tu nie podpisuje umowy wedle 

tego, że np. jego kolega ma hurtownie papierniczą, to sobie z nim popisze umowę, bo mu tak 

pasuje, przypomniał, że do 30 tys. Euro jest uproszczona procedura, która ma zadanie wyłonić 

najkorzystniejsza ofertę dot. zamówienia, a powyżej 30 tys. Euro ok. 120 tys. tys. zł, to 

zależy, jaki jest kurs Euro danego dnia, to procedura tzw. gamy zamówień publicznych i jest 

ona wszczynana i związana jest z ogłoszeniem przetargu. Także nie ma jak najmniejszej 

obawy, że Wójt pójdzie coś zaciągnie a Rada Gminy o tym nie będzie wiedziała. Istnieje 

bardzo duża obawa, że gdy nie będzie miał takiego upoważnienia po prostu sparaliżuje to  

w pewnym sensie prace Urzędu Gminy, powtórzył, że takie rozwiązanie funkcjonuje  

w gminie od ponad 20 lat. 



Radny Arkadiusz Kujawa – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, czy ten kredyt, 

który jest zaciągany on jest on jest dopięciem budżetu gminy z przeznaczeniem na 

inwestycje? 

     

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – potwierdziła, że tak, dopowiedziała również o tych 

zobowiązaniach, żeby już nie było takich wątpliwości, to była mowa o wszystkich 

zobowiązaniach, natomiast, jeśli jest mowa o takie konkretne, o których myślą radni, czyli  

o kredyty to, mimo, że uchwała brzmi tak jak brzmi, to żeby w ogóle Wójt wszczął procedurę 

gdzie będzie wyłaniał Bank, który udzieli gminie kredytu, to musi być odrębna uchwała Rady 

Gminy i dopiero jeszcze raz będzie Rada Gminy procedowała w odrębnej uchwale czy 

zaciągamy ten kredyt, czy też nie. To, co już mówiła, że może tego jednego z tych kredytów 

nie być i będzie zmieniany budżet. Dlatego w dniu dzisiejszym nie podejmuje się uchwał 

takich imiennych o kredycie, dlatego, że przyjdzie na to pora, zresztą zacznie brakować 

środków w ciągu roku, czy też pod koniec roku, i wówczas będzie zaciągnięcie kredytu, a nie 

teraz.      

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zwrócił się z zapytaniem do radnego 

Sobczaka, czy wątpliwości zostały rozwiane, czy też radny podtrzymuje ten wniosek. 

 

Radny Wojciech Sobczak – stwierdził, że chodzi mu o ten zapis „samodzielne”. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że jest to zapis przeniesiony z ustawy  

i tak brzmi jak w ustawie. 

 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji Oświaty 

Wacława Stefańskiego, chciałby poznać komisji opinie w sprawie wniosku złożonego od 

Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie w sprawie remontu pomieszczeń szkolnych, jak do 

tego odniosła się komisja oświaty. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wacław Stefański – poinformował, że komisja na 

początku roku będzie jeździć po szkołach i przedszkolach, i wówczas zobaczy się, jaki temat, 

nie jest w temacie w ogóle teraz. 

 

Radny Wojciech Marut – to znaczy, jako komisja nie radny, że komisja nie przeglądała 

wniosków dyrektorów szkół? 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wacław Stefański – wniosek był przeglądany, ale trzeba 

jechać i zobaczyć, gdyż papier wszystko przyjmuje. 

 

Radny Wojciech Marut – to, dlaczego komisja oświaty nie pojechała i nie zbadała tego 

wniosku? Czy nie chciała? A przyjęła pozytywnie budżet. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wacław Stefański – komisja pojedzie i wówczas 

zobaczy jak to wygląda. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki (członek K. Oświaty) – stwierdził, że komisja oświaty 

spotykała się kilkakrotnie, analizowała wszelkie wnioski wszystkich, którzy składali wnioski 

do budżetu i po rozmowach z Panem Wójtem opiniuje pozytywnie, to co Pan Wójt proponuje, 

bo wiadomo, że na wszystkie wnioski środków finansowych wystarczy. To nie jest tak, że 

komisja nie pracowała, komisja nad tym pracowała.  



Każdy z radnych chciałby jak najwięcej dla swojego terenu, on jest z terenu szkoły 

Brudnowie i na pewno by chciał tu jak najwięcej pieniędzy pozyskać, żeby można było robić 

remonty. Ale uznano, że w budżecie jest tyle pieniędzy ile jest i to, co jest najważniejsze do 

zrobienia, jako komisja zaakceptowała a w ciągu roku jak będą jakieś zmiany robione, to będą 

się dopominać, aby tą salę wyremontować jedną czy drugą.    

 

Radny Wojciech Sobczak – wniosek jego był wyjaśniany, ale wnosi o krótkie wyjaśnienie, 

na czym polega ta „samodzielność” i to mu wystarczy i wówczas nie będzie zgłaszał tego 

wniosku. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – to stwierdzenia „samodzielność”, to pochodzi ono z ustawy za 

każdym razem, kiedy zaciąga zobowiązania samodzielnie mimo wszystko musi ze sobą wziąć 

Panią Skarbnik, i musi ona obok jego podpisu złożyć swoją kontrasygnatę Skarbnika Gminy, 

jak gdyby przypieczętować podpis Wójta, który stwierdzi, że na takie zobowiązanie budżet 

gminy jest przygotowany.  

Stwierdził, że w dobrym kierunku idzie radnego myślenie, bo rzeczywiście Wójt nie jest alfą  

i omegą i może mieć dużo pomysłów niezgodnych z kondycja budżetu gminy, ale na 

szczęście jest za nim cała rzesza pracowników na czele ze Skarbnikiem Gminy i jeżeli nie ma 

środków finansowych, jeżeli Rada Gminy wcześniej nie wyraziła woli na zaciągnięcie 

jakiegoś zobowiązania to Pani Skarbnik nie udzieli kontrasygnaty, to wówczas taki podpis 

jest nie ważny. 

 

Radny Wojciech Sobczak – podziękował za wyjaśnienia i wycofał swój wniosek. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że bardzo się cieszy z tego typu dyskusji, bo to 

pokazuje, że radni po mimo tego, że mają inne zdanie, albo, że mają pytania, nie mają ich dla 

zasady, żeby być przeciw Wójtowi albo przeciw zasadom panującym w Urzędzie, tylko po 

prostu są zadawane pytania, również był radnym i również często zadawał pytania.  

 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się do Wójta z zapytaniem, że złożył wniosek  

o remont drogi gminnej w Wójtówce i Szpitalce, czy wpłynęły również inne wnioski o remont 

dróg?       

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że wpłynął wniosek radnej Michalskiej, który 

został rozpatrzony negatywnie, wniosek radnego Kołowrockiego, który również został 

rozpatrzony negatywnie. 

Remont drogi w Szpitalce został planowany na początku tego roku, są to pieniądze, które 

będą wykorzystane, z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, są to pieniądze, które są 

wykorzystywane przez gminę cyklicznie, są to pieniądze, które mogą być przeznaczone tylko 

i wyłącznie na remont dróg, które służą rolnikom do dojazdu do ich gruntów ornych.  

W przyszłym roku również jedną z dróg zgłosi się w ramach tego funduszu oczywiście, jeśli 

pojawią się inne środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego z innych źródeł 

finansowania.  

 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, jest „usługa 

transportowa” to jest dowóz posiłków i do szkoły w Brudnowie jest kwota 4 tys.,  

a w Niszczewach, 5 tys.? Czym jest to spowodowane, bo droga do szkoły w Brudnowie jest 

dalsza, a do szkoły w Niszczewach jest krótsza? 

 

 



Skarbnik Gminy Danuta Roszko – stwierdziła, że trudno jej się do tej sytuacji o końca 

odnieść, takie wnioski złożyli dyrektorzy szkół, takie zapotrzebowania wykazali, oni 

podpisują umowę z dostawcą, wykonawca tej usługi. Przypuszcza, że być może Pan Dyrektor 

z Brudnowa wynegocjował niższą kwotę niż Pani Dyrektor z Niszczew, transport jest ze 

stołówki ze Zbrachlina do poszczególnych szkół. 

 

Radny Wojciech Marut – złożył wniosek zmieniając kwotę z paragrafu 4300 „umieszczenie 

materiałów o gminie w periodykach” z kwoty 8 tys. zł, na kwotę 6 tys., a kwotę 2 tys. 

przenieść do paragrafu 4270 „naprawa instrumentów”. 

  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – podziękowała, że jak rozumie, to jest 

wniosek formalny, zwróciła się z zapytaniem, czy są jeszcze zapytania zanim radni przejdą do 

głosowania nad poprawkami do budżetu? 

Czy są inne wnioski formalne odnośnie budżetu na 2019 r.? 

  

Radni nie zgłosili więcej wniosków. 

 

d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,  

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, jeżeli wniosek radnego Maruta 

zostanie pozytywnie przegłosowany to, jakie to będą skutki, chodzi mu o zmniejszenie  

o 2 tys. zł, czy w ogóle można? 

Poinformował również, że komisja oświaty miała też spotkanie z Panem Kapelmistrzem, 

który ma swój budżet na Orkiestrę i dysponuje nim, i z rozmowy z Panem Kapelmistrzem nie 

wynikała taka potrzeba, aby zwiększać, o 2 tys. zł ten budżet, i teraz ma wątpliwość, czy 

Wysoka Rada ma taką kompetencję, aby wchodzić w budżet Pana Kapelmistrza uważa, że 

trzeba to wyjaśnić.   

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – odniosła się do wypowiedzi radnego, Pan Kapelmistrz 

złożył wniosek z wyszczególnionymi poszczególnymi zadaniami i w miarę do tych kwot się 

odnieśli i kwotę, o jaką wnioskował na remont na te usługi otrzymał Pan Kapelmistrz. 

Natomiast, jeżeli chodzi o periodyki, ta kwota 8 tys. zł to jest równo pełnienie umowy, jaka 

jest podpisana z wydawnictwem i w takim kształcie i w takiej kwocie, aby ta gazetka, co 

miesiąc ukazywała się żeby można było w niej publikować materiały dotyczące gminy. 

I teraz są dwa wyjścia, jeżeli zmniejszy się o 2 tys. zł, to albo zabraknie na 3 miesiące, albo 

należy wynegocjować z Panem wydawcą, czy można zmniejszyć kwotę, czy format strony się 

zmniejszy, tego nie wie. 

 

Radny Wojciech Marut – odniósł się do wypowiedzi radnego Kołowrockiego, w zeszłą 

sobotę rozmawiał z Panem Kapelmistrzem i była remontowana trąbka i remont takiej trąbki 

kosztuje 800 zł, a budżecie gminy jest przewidziane 1 tys. zł, to może sam sobie radny 

dopowiedzieć. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że Pan Kapelmistrz dostał projekt 

budżetu, bo chciał 7 dni od otrzymania od Przewodniczącego do połowy listopada wszystkim 

przesyłamy projekty budżetu Pan Kapelmistrz też otrzymał, podpisał nie wnosił żadnych 

uwag ani na piśmie, ani ustnie, więc powinien najpierw te uwagi tutaj kierować. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – przytoczył, że 800 zł zapłacił Pan Kapelmistrz za remont 

tego instrumentu, miał w budżecie 1 tys. zł, więc wystarczyło.     



Stwierdził, że na pewno, jeżeli w przyszłym roku jakiś instrument będzie potrzebował 

naprawy to nie będzie czegoś takiego, że nie dostanie, na pewno te pieniądze dostanie, tym 

bardziej, że Pani Skarbnik powiedziała, że sama osoba najbardziej zainteresowana nie wnosiła 

żadnych uwag. I nie jest przeciwny, żeby dołożyć tam pieniądze, bo jeżeli można i jest skąd 

wziąć, to byłby „za”. 

Odniósł się również do wypowiedzi radnego Maruta, że w szkole jest mało środków 

finansowych, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Brudnowie pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu. 

   

Radny Wojciech Marut – poprosił, aby radny zwrócił uwagę na uchwałę, że jest 

negatywnie. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko - poinformowała, że w materiałach radni mają dwie opinie 

Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – w uchwale Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  

w Brudnowie, w paragrafie 1, jest zapis „opiniuje się pozytywnie projekt planu budżetowego 

przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Brudnowie na 2019 r.  

w zakresie wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń ponoszonych z opłat 

eksploatacyjnych i zakupu materiału w tym pomocy dydaktycznych oraz planowanych 

inwestycji i remontów”. 

 

Wójta Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że rozumie to i należałoby wyremontować  

te instrumenty, rozumie radnego Maruta, gdyż jego syna należy do Orkiestry i uczestniczy  

w tych próbach i zna temat lepiej niż inni, ale może się okazać, że te 2 tys. nie wystarczą na 

remont, i może jak przekazywana będzie jakaś kwota, to przekazać taką, aby wyremontować 

wszystkie instrumenty. Należy dowiedzieć się, jaka kwota jest potrzeba na kompleksowy 

remont tych instrumentów i spróbować przeznaczyć podczas zmian budżetowych na 

najbliższej sesji. 

Odniósł się do periodyków, często słyszy opinię, że gazet aleksandrowska, to jest gazeta 

gdzie się promuje wójtów, są samorządy, które nie wydają tej gazety, są samorządy takie jak 

nasz, gdzie ta gazetę wydaje się cyklicznie już od 4 lat, tam jest jedna strona dla gminy, ale 

np. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ona ma kilka tych stron. Wielokrotnie wychodził 

z inicjatywą już w poprzedniej kadencji Rady Gminy do Pana Przewodniczącego, 

przewodniczących komisji stałych, do radnych, żeby dzwonili do Pana redaktora informowali 

o bieżących sprawach, które dzieją się na terenie ich okręgów, ich obwodów wyborczych 

żeby dostarczali materiały, żeby to właśnie nie wyglądało tak, że Pan Reaktor przychodzi do 

niego, bo, do kogo ma przyjść, i zapytuje, co się działo w gminie? Wówczas wysyła go do 

kierowników jednostek podległych, głownie do szkół, gdyż nie chce, żeby redaktor pisał tylko 

to, co mu on powie. Jeżeli jest to 8 tys. zł i dzieląc to na 12, tj. 660 zł razy 3, można 

ograniczyć te środki, ale wtedy przez trzy miesiące gmina nie będzie otrzymywała tych gazet, 

ale jak wszyscy wiedzą ta gazeta jest darmowa, często są informacje z życia gminy takiego 

kulturalnego, społecznego i chciałby też, aby były to też informacje, które będą wychodziły 

od obecnych na sali, można do niego zgłaszać informacje, co się dzieje na danym terenie Pan 

Redaktor przyjedzie porobi zdjęcia.  

Uważa, że obydwie sprawy należy rozwiązać kompleksowo tak, aby każda ze stron była 

zadowolona. 

              

Radny Mieczysław Kołowrocki - na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty było spotkanie  

z Panem Kapelmistrzem i na jego zapytanie, czy wszystkie instrumenty są sprawne? 



Pan Kapelmistrz powiedział, że wszystkie są sprawne, wszystko działa jak należy na dzień 

dzisiejszy nie potrzeba żadnych remontów.   

 

Radny Wojciech Marut – poinformował, że mają dwie jakby mylne informacje, i należy iść 

tym tokiem myślenia, należy iść inną drogą, jeżeli Pan Wójt zapewni, że na najbliższej sesji, 

jeżeli znajdzie się taka kwota i będzie miał dobrą wolę przekazania i zabezpieczenia tych 

pieniędzy na remont tych instrumentów, to po prostu ten wniosek wycofa. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformowała, że w dniu dzisiejszym był u niej Pan 

Kapelmistrz i absolutnie nic nie zgłaszał żadnych wątpliwości, natomiast zasygnalizowała  

o jednej sprawie, gdyż w budżecie tego roku orkiestra miała wywalczone 4 tys. zł na zakup 

strojów i do tej pory nie zostały one zakupione i nie będzie kupione, po prostu nie miał się 

tym, kto w Orkiestrze zająć. Na jej zapytanie Pan Kapelmistrz nie wiedział, co odpowiedzieć  

i stroje nie zostaną zakupione i 4 tys. zł wejdzie do nadwyżki budżetowej, mimo 

kilkakrotnych przypomnień przez rok czasu przy różnych spotkaniach jak i również 

pracownikowi Urzędu, który również udziela się w tej Orkiestrze. 

  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zwróciła się do radnego Maruta, czy 

podtrzymuje swój wniosek, czy wycofuje ten wniosek?   

 

Radny Wojciech Marut – poinformował, że wycofuje, bo z tego, co usłyszał Pan Wójt 

zapewnił całą Rade Gminy, że taka kwota, jeżeli się znajdzie to zostanie przekazana. 

 

Radna Jadwiga Michalska - poinformowała, że jeśli mowa o szkołach, to widzi, że jej 

szkoła w Niszczewach zaopiniowała negatywnie, był wniosek i od Rady Rodziców z tego, co 

widzi, to szkoła nie dostała, są trzy takie punkty, czy one znajdą potem uzasadnienie, czy ta 

szkoła dostanie na to, czy nie? Jest tam ujęte wyposażenie i zakup do oddziału przeszklonego,  

a wiedziała, że chodziło o dywaniki, i inne takie drobne rzeczy.     

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że część środków finansowych Pani Dyrektor 

otrzymała i to nie jest tak, że wszystkie propozycje Pani Dyrektor zostały wykreślone  

z budżetu. 

Wspomniał, że razem z komisjami Rdy Gminy będą nad każdą z placówek pracowali od 

początku przyszłego roku, czyli od stycznia i tak jak powiedział radny Stefański chciałby 

żeby praca Rady Gminy Waganiec rozpoczęła się od wizyty w placówkach oświatowych na 

terenie gminy i nie tylko komisji oświaty, ale wszystkich radnych. 

Placówki oświatowe na terenie gminy wymagają ogromnych nakładów finansowych i jedną 

ze szkół traktuje się bardzo priorytetowo, jest to szkoła największa, czyli szkoła  

w Zbrachlinie. Pomimo tego, że zostały poczynione ogromne nakłady finansowe w latach 

ubiegłych na tą placówkę oświatową jeszcze tych pieniędzy brakuje bardzo wiele, niemniej 

jednak w najgorszej kondycji jest Szkoła Podstawowa w Niszczewach. W tej szkole został 

wykonany kilka lat temu remont dachu, który wymaga niestety kapitalnej naprawy, wymiany 

z tego, co widział to ten dach został wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną. 

Tak jak wcześniej wspomniał tych środków finansowych potrzebne jest bardzo dużo, ale 

chciałby, aby Rada Gminy zdecydowała, na które z tych placówek oświatowych priorytetowo 

w pierwszej kolejności wydać i jaką kwotę pieniędzy? 

Nie mówi, że tych pieniędzy nie ma, tylko chce, aby nowa Rada Gminy zapoznała się ze 

stanem technicznym wszystkich placówek oświatowych, tak uważa. 



Stwierdził, że były w stanie zapłakanym, teraz są w niezadawalającym, żyje się z XXI wieku  

i tak jak wcześniej wspomniał szkoły powinny być na poziomie europejskim, niestety one 

wymagają ogromnych nakładów finansowych. 

I tak jak to jest w każdym samorządzie, budżet nie jest z gumy, Wójt Gminy proponuje taki 

kształt budżetu a nie inny, żeby on się bilansował, żeby kredyty były spłacane,  

a niezaciągane. Ale jeżeli w ciągu roku budżetowego pojawia się szans, tak jak w obecnym 

roku, że gmina może dostać dofinansowania na wybudowanie nowej stacji poboru wody 

wiedząc, co się dzieje w kranach w okresach letnich. To należy podjąć decyzję, czy idzie się 

w kierunku generalnego remontu danej ze szkół, czy ten remont przeprowadza się tylko 

cząstkowy, ponieważ pojawiła się szansa na wzięcie milionowej dotacji na wybudowanie 

nowej stacji poboru wody. I to są dylematy, które pojawiają się z tygodnia na tydzień, to nie 

jest tak, że o danej szkole zapomniano, coś zostało obcięte z budżetu, bo kogoś bardziej się 

lubi, a kogoś mniej. Budżet nie jest z gumy, a potrzeby są bardzo wielkie, i dlatego apeluje do 

Pani Przewodniczącej do wszystkich radnych o to, aby na początku przyszłego roku 

zorganizować posiedzenie wyjazdowe wspólne do każdej z placówek oświatowych, prosi 

również, aby radni wzięli wnioski dyrektorów i zobaczyli, na czym zależy każdej z tych osób, 

jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne i dopasowali te potrzeby do możliwości finansowej 

gminy Waganiec. Nie chce sam decydować o losie żadnej ze szkół, i chce, aby radni mieli 

pełną świadomość, na co idą dane środki przeznaczone na każdą z tych placówek.         

 

Radny Arkadiusz Kujawa – zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, gdyż  

w autopoprawkach do projektu budżetu gminy Waganiec na 2019 rok, jest ujęty punkt 

"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie" to jest kwota 88.367,00 zł,  

i kolejny drugi punkt "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie" kwota  

50.510,81 zł, czy trzeba zsumować te kwoty? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – potwierdziła, że trzeba zsumować te kwoty, a podział 

wynika stąd, że otrzymuj się na to zadania środki unijne i w międzyczasie od mementu 

złożenia projektu budżetu, do dnia dzisiejszego, czyli 19 listopada 2019 r. została podpisana 

umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania. Jeżeli jest zadanie 

finansowane ze środków unijnych, to ono się różni, jak mogą radni zobaczyć w kolumnie 4, 

jest 6057 a w kolumnie 5 jest 6059, to z kolumny 7 to są środki unijne, a  to z kolumny 9 , to 

środki własne gminy realizowane do realizacji tego zadania, i łącznie będzie ono wynosiło ok. 

138tys. zł. I taka sama sytuacja jest w pozycji 3 wydatków niżej "Doposażenie zespołu 

śpiewaczego "Mimoza" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje 

ludowe" tez jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, też są środki unijne  

w wysokości 31.815,00 zł, z gminy kwota 18.185,73 zł, czyli łącznie 50 tys. zł na realizacje 

tego zadania. Tak to musi być rozpisane w budżecie. 

 

Radny Arkadiusz Kujawa – podziękował Pani Skarbnik i zwrócił się z zapytanie do Pana 

Wójta, kiedy ten plac powstanie, czy jest jakiś termin? 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że umowa jest już podpisana, środki finansowe są 

zagwarantowane termin realizacji rok 2019.        

Ten plac już dawno tam powinien powstać, na szczęcie poprzednia Rada Gminy wyraziła 

swoją aprobatę. I tu przypomniał sprawę przeniesienia samolotu do Muzeum Ziemi 

Kujawskiej dzięki temu zabiegowi samolot został uratowany, został umiejscowiony na 

postumencie i jest widoczny z kilkuset metrów przy drodze z Włocławka do Inowrocławia. 

 



I dzięki temu można było aplikować o środki zewnętrzne na wybudowanie tego placu zabaw, 

bo w inny przypadku, kiedy tego typu konstrukcja stałaby w tym miejscy na pewno nigdy nie 

zlokalizowałoby tego placu i trzeba by było szukać innego miejsca. A w takim miejscu jak 

przy przedszkolu jak najbardziej jest taki plac potrzebny, cieszy się z tego, że umowa została 

podpisana i teraz należy tylko czekać na rozpoczęcie prac budowlanych. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem dyskusji zamknęła 

dyskusje i poinformował, że rozpocznie procedurę głosowania nad proponowanymi 

autopoprawkami, które będą głosowane każda oddzielnie.   

 

Radny Arkadiusz Kujawa – poprosił o 10 min. przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – na wniosek radnego zarządziła 10 min. 

przerwę, godz.13.05. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – po przerwie godz.13.20 wznowiła obrady 

otworzyła procedurę głosowania nad proponowanymi autopoprawkami. 

Autopoprawki do projektu budżetu gminy Waganiec na 2019 rok – stanowią załącznik Nr 21 do 

protokołu. 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Dochody, poz. 1 - Dział 921, Rozdz.92195, paragraf 

6287 "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie" zwiększenie 

88.367,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00438 - 6935-

UM0210810/18 z dnia 19.11.2018 r.) 

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Dochody, poz.2, dział.921, rozdz.92195, paragraf 

2467 "Doposażenie zespołu śpiewaczego "Mimoza" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z 

Wagańca w kujawskie stroje ludowe" zwiększenie 31.815,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00442-6935-UM0210798/18 z dnia 19.11.2018 r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 



 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Dochody, poz.3, Dział 900, rozdz. 90002, paragraf 

0490 " Wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi" zwiększenie193.670,00 

zł, zmniejszenie 0,00 zł. (Uchwala Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 4.12.2018 r.).  

Wyniki głosowania 

ZA: 13 

PRZECIW: 2 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, 

Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Dochody poz.4, Dział. 754, rozdz. 75412, paragraf 

6287 "Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 

OSP Zbrachlin" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 316.168.89 zł (Brak informacji o ocenie 

złożonego wniosku).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13 

PRZECIW: 2 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, 

Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Dochody, poz.5, Dział. 400, rozdz. 40002, paragraf 

0830 "Opłata za pobór wody" zwiększenie 2.316,89 zł, zmniejszenie 0.00 zł (Urealnienie 

planowanych kwot).  

 



Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.1, Dział. 921, rozdz. 92195, paragraf 

6057 "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie" zwiększenie 

88.367,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00438-6935-

UM0210810/18z dnia 19.11.2018 r.) 

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.2, Dział 921, rozdz.92195, paragraf 

6059 "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie" zwiększenie 

50.510,81 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00438-6935-

UM0210810/18z dnia 19.11.2018 r.) 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 



Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.3, Dział 921, rozdz. 92195, paragraf 

4307 "Doposażenie zespołu śpiewaczego "Mimoza" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

z Wagańca w kujawskie stroje ludowe" zwiększenie 31.815,00 zł, zmniejszenie 0.00 zł 

(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00442-6935-UM0210798/18z dnia 19.11.2018 r.) 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.3, Dział 921, rozdz. 92195, paragraf 

4309 "Doposażenie zespołu śpiewaczego "Mimoza" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

z Wagańca w kujawskie stroje ludowe" zwiększenie 18.185,73 zł, zmniejszenie 0.00 zł 

(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00442-6935-UM0210798/18z dnia 19.11.2018 r.) 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.5, Dział 900, rozdz. 90002, paragraf 

4300 " Wywóz odpadów komunalnych (do mieszkańców)" zwiększenie 143.310,00 zł, 

zmniejszenie 0,00 zł (Oferta firmy "Ekoskład" Sp. z o. o. Służewo) 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 11 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 



Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, 

Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Arkadiusz Najder, Wojciech 

Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.6, Dział 900, rozdz.90002, paragraf 

4010 "Wynagrodzenie osobowe pracowników" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 19.790,00 

zł, (Korekta kosztów obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 12 

PRZECIW: 2 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 

Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Sobczak 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Najder 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.7, Dział. 900, rozdz. 90002, paragraf 

4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 1.140,00 zł 

(Korekta kosztów obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.8, Dział. 900, rozdz.90002, paragraf 

4110 "zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 1.900,00 zł (Korekta kosztów obsługi systemu 

wywozu odpadów komunalnych).  



Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.9, Dział. 900, rozdz. 90002, paragraf 

4120 "Składka na Fundusz Pracy" zwiększenie 300,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Korekta 

kosztów obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 12 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 

Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.10, Dział 900, rozdz. 90002, paragraf 

4440 " Odpis na ZFŚS" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 50,00 zł (Korekta kosztów obsługi 

systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 



Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.11, Dział 900, rozdz.90002, paragraf 

4300 "Zakup usług pozostałych" Zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 1.200,00 zł (Korekta 

kosztów obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.12, Dział 750, rozdz.75023, paragraf 

4010 "Wynagrodzenie osobowe pracowników" zwiększenie 15.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 

zł (Korekta kosztów obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 14 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Patrycja 

Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Najder 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.13, Dział. 750, rozdz. 75023, paragraf 

4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" zwiększenie 3,000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

(Korekta kosztów obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 11 

PRZECIW: 1 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 

Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (1) Wojciech Grzanka 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.14, Dział. 750, rozdz.70005, paragraf 

4440 "Odpis na ZFŚS" zwiększenie 4.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Korekta kosztów 

obsługi systemu wywozu odpadów komunalnych).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.15, Dział. 700, rozdz.70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz nieczystości (Ariany 26) zwiększenie 3,195,00 zł, zmniejszenie 0,00 

zł (Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.16, Dział. 700, rozdz. 70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz nieczystości (Kaźmierzyn 1)" zwiększenie 65,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec). 

 

 



Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.17, Dział. 700, rozdz. 70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz nieczystości (Zbrachlin 5)" zwiększenie 1.730,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec). 

 

Wyniki głosowania  

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.18, Dział. 700, rozdz. 70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz nieczystości (Niszczewy 25)" zwiększenie 430,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 14 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Patrycja 

Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wojciech Marut 



Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.19, Dział. 700, rozdz. 70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz nieczystości (Waganiec 43/2)" zwiększenie 430,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.20, Dział. 700, rozdz. 70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz nieczystości (Plebanka ul. Słoneczna 12)" zwiększenie 1.220,00 zł, 

zmniejszenie 0,00 zł (Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 14 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Patrycja 

Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Najder 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.21 Dział. 700, rozdz. 70005, paragraf 

4300 "Opłata za wywóz Nieczystości (Wólne 33) zwiększenie 430,00 zł, zmniejszenie 00,00 

(Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 



Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.22 Dział. 801, rozdz.80148, paragraf 

4210 "Zakup obieraczki (stołówka szkolna Zbrachlin)" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 

4.000,00 zł (Zakup planowany w 2018 r.).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.23, Dział 750, rozdz. 75022, paragraf 

4300 "Licencja na oprogramowanie "eSesja" zwiększenie 2,000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

(Umowa z 12 października 2018 r.). 

  

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie:  autopoprawek - Wydatki, poz.24, Dział 600, rozdz. 60016, paragraf 

4300 "Opracowanie ewidencji dog gminnych" zwiększenie 12,200,00 zł, zmniejszenie 0.00 zł 

(Obowiązkowe, a nie zgłoszone do projektu budżetu).  

Wyniki głosowania 

 

ZA: 12 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 



Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 

Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.25, Dział. 710, rozdz. 71095, paragraf 

4300 " Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Waganiec do roku 2025" 

zwiększenie 10,000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Umowa Nr ZP.272.10.2016 z 9 czerwca  

2016 r. wraz z aneksem Nr 1 i 2).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 14 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Patrycja 

Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Najder 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.26, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4307 "Urządzenia teleopiekuńcze (DDP) zwiększenie 2.439,13 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

(Zmiana zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 11 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 

Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 

Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.27, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4309 "Urządzenia teleopiekuńcze (DDP) zwiększenie 200,87 zł, zmniejszenie 0,00 zł 

(Zmiana zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

 



Wyniki głosowania 

 

ZA: 11 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 

Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 

Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.28, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4217 "Urządzenia teleopiekuńcze (DDP) zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 2.439,13 zł 

(Zmiana zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 12 

PRZECIW: 1 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Patrycja Smykowska, 

Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (1) Wojciech Sobczak 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.29, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4219 " Urządzenia teleopiekuńcze (DDP) zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 200,87 zł 

(Zmiana zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Patrycja 

Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 



WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.30, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4307 " Warsztaty muzyczne (DDP)" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 31.930,43 zł (Zmiana 

zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13 

PRZECIW: 1 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Patrycja 

Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (1) Wojciech Sobczak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wojciech Marut 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.31, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4309 " Warsztaty muzyczne (DDP)" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 2.629,57 zł (Zmiana 

zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 

Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.32, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4177 " Warsztaty muzyczne (DDP)" zwiększenie 31.930,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Zmiana 

zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 14 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 



Wyniki imienne: 

 

ZA (14) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Patrycja 

Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wojciech Marut 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.33, Dział 853, rozdz. 85395, paragraf 

4179 " Warsztaty muzyczne (DDP)" zwiększenie 2.629,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Zmiana 

zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.34, Dział. 853, rozdz. 85395, paragraf 

4269 " Media DDP" " zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 1.600,00 zł (Zmiana zastosowanych 

paragrafów klasyfikacji budżetowej). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.35, Dział. 853, rozdz. 85395, paragraf 

4369 "Media (DDP)" zwiększenie 1.600,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Zmiana zastosowanych 

paragrafów klasyfikacji budżetowej).  

 

 



Wyniki głosowania 

 

ZA: 12 

PRZECIW: 1 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Patrycja Smykowska, 

Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (1) Wojciech Sobczak 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.34, Dział. 754, rozdz. 75412, paragraf 

6057 " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 

OSP Zbrachlin" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 316.168,89 zł (Brak informacji o ocenie 

złożonego wniosku).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 10 

PRZECIW: 5 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (5) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, 

Wojciech Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.35, Dział. 754, rozdz. 75412, paragraf 

6059 " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec - 

OSP Zbrachlin" zwiększenie 0,00 zł, zmniejszenie 103.989,10 zł (Brak informacji o ocenie 

złożonego wniosku).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 10 

PRZECIW: 5 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 



 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (5) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, 

Wojciech Sobczak 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.36, Dział 921, rozdz. 92109, paragraf 

6050 "Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie" zwiększenie o 12.000,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Zakończenie budowy).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 12 

PRZECIW: 2 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 

Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 

Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

PRZECIW (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Sobczak 

 

NIEOBECNI (1) Arkadiusz Najder 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.37, Dział 900, rozdz. 90015, paragraf 

4300 " Zakup i montaż opraw oświetlenie drogowego z wysięgnikiem" zwiększenie  

o 5.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Zwiększenie planowanych nakładów).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.38, Dział. 900, rozdz. 90015, paragraf 

4260 "Energia elektryczna (oświetlenie dróg gminnych)" zwiększenie o 10,649,45 zł, 

zmniejszenie 0,00 zl (Planowana zwyżka cen za energię elektryczną).  



Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.39, Dział. 400, rozdz. 40002, paragraf 

4260 "Energia elektryczna (stacja uzdatniania wody)"zwiększenie o 8.000,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Planowana zwyżka cen za energię elektryczną).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.40, Dział. 900, rozdz.90001, paragraf 

4260 " Energia Elektryczna (gminna oczyszczalnia ścieków) zwiększenie o 13.000,00 zł, 

zmniejszenie 0,00 zł (Planowana zwyżka cen za energie elektryczną).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 



Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.41, Dział. 926, rozdz. 92601, paragraf 

4260 " Energia elektryczna (boisko w Zbrachlinie) zwiększenie o 4.000,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Planowana zwyżka cen za energie elektryczną ). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.42, Dział 750, rozdz. 75095, paragraf 

3030 "Dieta dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy" zwiększenie  

o 8.000,00 zł, zmniejszenie 0,00 zł (Wniosek złożony 16 listopada 2018 r.) .  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Głosowano w sprawie: autopoprawek - Wydatki, poz.43, Dział. 758, rozdz. 75814, paragraf 

4810 "Rezerwa celowa (zarządzenie kryzysowe)" zwiększenie o 1.400,00 zł, zmniejszenie 

0,00 zł (Art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).  

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

 

Głosowano w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 13 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 

Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok. Uchwała nr III/31/2018 – 

stanowi ona załącznik Nr 22 do protokołu. 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt dotyczący podjęcia uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie 

ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

Następnie odczytała projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 23 do protokołu. 

Otworzyła dyskusje do projektu uchwały. 

 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, w jakich kwotach dokłada Powiat do tej 

inwestycji, tam było 11 tys. i było to na dokumentację? 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – z tego, co wie to w całości gmina Waganiec finansuje to 

zadanie, powiat tylko dokumentacyjnie organizował. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 



Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu (odwodnienie ścieżki rowerowej Nowy Zbrachlin). 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu. Uchwała  

nr III/32/2018 – stanowi ona załącznik Nr 24 do protokołu. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

Aleksandrowskiemu (przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo, 

etap I).  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 16 porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu 

(przebudowa drogi wraz z przepustami Ciechocinek - Siutkowo, etap I), przedstawiła projekt 

procedowanej uchwały - stanowi ona załącznik Nr 25 do protokołu. 

 

Następnie otworzyła dyskusję.  

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań zamknęła 

dyskusję i poddała pod głosowania projekt procedowanej uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 



Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu. Uchwała nr 

III/33/2018 – stanowi ona załącznik Nr 26 do protokołu. 

 

17. 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. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzył punkt 17 porządku obrad 

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. 

Poinformował, że w obradach bierze również udział Pani Elżbieta Rolirad Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu, jeżeli będą zapytania do Pani 

Kierownik, to udzieli odpowiedzi. 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt procedowanej uchwały – stanowi on 

załącznik Nr 27 do protokołu. 

Otworzyła dyskusję. 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, ile osób dojeżdża z terenu gminy? 

Kierownik GOPS Elżbieta Rolirad - do Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Aleksandrowie Kujawskim jest czworo dorosłych osób z terenu gminy, 

z niepełnosprawnościami umiarkowanymi i znacznymi, oprócz tego, że do Aleksandrowa 

Kuj. dojeżdżają cztery osoby, to jeszcze korzystają z terenu gminy dorosłe osoby  

z zaburzeniami psychicznymi z Szymanówki w Nieszawie im. Brata Alberta i jeszcze  

z Karczemki korzystają też dwie osoby, które również dojeżdżają. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem dyskusji zamknęła 

dyskusje i poddała pod głosowanie projekt procedowanej uchwały. 

Głosowano w sprawie: 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. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 



Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

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. 

Uchwała nr III/34/2018 – stanowi ona załącznik Nr 28 do protokołu. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup 

posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 18 porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku 

lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. 

Przedstawiła projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 29 do protokołu. 

Następnie otworzyła dyskusję. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem dyskusji zamknęła 

dyskusje i poddała pod głosowanie projekt procedowanej uchwały. 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. 

 

Wyniki głosowania 

 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

 

 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  

w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności  

w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Uchwała nr III/35/2018 – stanowi ona załącznik Nr 30 

do protokołu. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 19 porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Przedstawiła projekt procedowanej uchwały - stanowi on załącznik Nr 31 do protokołu. 

 

Otworzyła dyskusję. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie 

projekt procedowanej uchwały.  

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

BRAK GŁOSU: 0 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 

Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 

Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 

Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała nr 

III/36/2018 – stanowi ona załącznik Nr 32 do protokołu. 



 

20. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2017/2018. 

 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt porządku obrad tj. Raport  

o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2017/2018. W materiałach 

radni otrzymali ten Raport oświatowy, otworzyła dyskusję. 

Stwierdziła, że niestety nie ma na sali dyrektorów szkół, byli zaproszeni na obrady, ale jest 

okres ferii zimowych.  

Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2017/2018 - stanowi 

załącznik Nr 33 do protokołu. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zaproponował, aby na najbliższej sesji ponownie zaprosić 

dyrektorów szkół i powróci się do tego tematu. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformował, że ten Raport w dniu 

dzisiejszym musi zostać przyjęty przez Radę Gminy stąd też na następnej sesji zostaną 

zaproszeni dyrektorzy ponownie i powróci się do tego tematu, ale w sprawach takich bardziej 

informacyjnych dotyczących oświaty.   

Otworzyła dyskusję. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem dyskusji zamknęła 

dyskusje i stwierdziła, że Wysoka Rada przyjęła Raport o stanie oświaty na terenie gminy 

Waganiec w roku szkolnym 2017/2018.  

 

21. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 

31.12.2017r. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt porządku obrad dotyczący 

informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. 

W związku z tym, że Wójt Piotr Kosik jest chwilowo nieobecny na sali, dlatego też poprosiła 

Zastępcę Wójta Gminy o zabranie głosu.  

  

Zastępca Wójt Gminy Arkadiusz Żak – poinformował, że zgodnie z obowiązkiem 

ustawowym Wójt Gminy Waganiec dokonywał analizy oświadczeń majątkowych  

i przekazywał egzemplarze stosowne do Urzędu Skarbowego. 

Informację od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim przedstawi Pan 

Wójt Piotr Kosik, który przybył na obrady. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik - przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych 

złożonych Wójtowi Gminy Waganiec. 

Poinformował, że pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. nr W.OM.2124.3.2018 (data 

wpływu: 15 czerwca 2018 r.) przesłał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie 

Kujawskim oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., 

następujących osób: 

1. Pana Artura Gajewskiego, 

2. Pani Mirosławy Grzegórskiej, 

3. Pana Edwarda Musiała, 

4. Pani Eweliny Oźmina, 

5. Pani Elżbiety Rolirad, 

6. Pani Danuty Roszko, 



7. Pani Anny Skopińskiej, 

8. Pani Małgorzaty Szatkowskiej, 

9. Pani Oli Woźniak, 

10. Pani Violetty Smulskiej, 

11. Pana Arkadiusza Żaka. 

 

Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie.  

Pani Ewelina Oźmina i Pani Danuta Roszko złożyły oświadczenia majątkowe na 

niewłaściwych formularzach. 

 

W analizowanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) w oświadczeniu majątkowym Pana Artura Gajewskiego: 

- w części A.II.2 wykazano inną powierzchnię mieszkania niż powierzchnia ujawniona  

w księdze wieczystej; 

 

2) w oświadczeniu majątkowym Pani Mirosławy Grzegórskiej: 

- do oświadczenia majątkowego nie załączono zeznania podatkowego za 2017 rok. Załączono 

natomiast zeznanie podatkowe za 2016 r.; 

- w części A. II. 1 i A.II. 4 jako tytuł prawny do nieruchomości błędnie wskazano księgę 

wieczystą - tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

- w części A.I1.4 wykazano powierzchnię działki, która nie jest zgodna z powierzchnią 

wynikającą z zapisów w księdze wieczystej; 

- w części A.VIII podano dochód z tytułu stosunku pracy osiągnięty w 2016 r., zamiast 

dochodu osiągniętego w 2017 r. Ponadto nie określono waluty, w jakiej osiągnięto dochód; 

- w części B.4 nie podano miejsca położenia działki wykazanej w części A.II.4; 

 

      3) w oświadczeniu majątkowym Pani Oli Woźniak: 

- w części A. VIII nie określono waluty, w jakiej osiągnięto dochód ze stosunku pracy; 

 

4) w oświadczeniu majątkowym Pani Violetty Smulskiej: 

- w części A.I1.1 i A.II.4 jako tytuł prawmy do nieruchomości błędnie wskazano księgę 

wieczystą - tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowa 

prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

-  w części A.VIII dotyczącej dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia nie określono 

waluty w jakiej osiągnięto dochód; 

-  w części A.X nie wykazano pożyczki podanej w oświadczeniu majątkowym za 2016 r. 

zaciągniętej na okres 60 miesięcy; 

 

    5) w oświadczeniu majątkowym Pana Arkadiusza Żaka: 

- w części A.VIII dotyczącej dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia nie określono 

waluty, w jakiej osiągnięto dochód. 

 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – podziękowała i przedstawiła informację  

o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec. 

 

Poinformowała, że Przewodniczący Rady Gminy Waganiec Pan Jarosław Różański pismem  

z dnia 14 czerwca 2018 r. nr RG.OM.0043.4.2018 (data wpływu; 18 czerwca 2018 r.) przesłał 

Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim oświadczenia majątkowe 

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., następujących osób: 



1. Pana Jarosława Budnego, 

2. Pana Dariusza Butłewskiego, 

3. Pani Patrycji Smykowskiej, 

4. Pana Jana Brożka, 

5. Pana Zbigniewa Czajkowskiego, 

6. Pani Jadwigi Czekała, 

7. Pana Mieczysława Kołowrockiego, 

8. Pani Agnieszki Łopatowskiej, 

9. Pani Jadwigi Michalskiej, 

10. Pana Piotra Misiaka, 

11. Pani Ewy Pietrus, 

12. Pana Wacława Stefańskiego, 

13. Pana Jerzego Urbańskiego, 

14. Pana Radosława Z Wierzchowskiego. 

 

Oświadczenia majątkowe Pana Marcina Misiaka i Pana Radosława Zwierzchowskiego 

zostały złożone po upływie ustawowego terminu. 

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Budnego zostało złożone na niewłaściwym 

formularzu. 

 

W analizowanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) w oświadczeniu majątkowym Pana Dariusza Butlewskicgo: 

- w części A dotyczącej miejsca zatrudnienia, stanowiska lub funkcji nie wskazano pełnionej 

funkcji Radnego Rady Gminy Waganiec; 

- w części A.VIII wykazano dochód ze stosunku pracy w innej wysokości niż w zeznaniu 

podatkowym za 2017 r. (dochód podany w oświadczeniu majątkowym jest zgodny z 

informacją PIT-11 złożoną przez płatnika); ponadto nie określono waluty, w jakiej osiągnięto 

dochody; 

- w części B.4 nie podano miejsc położenia nieruchomości wykazanych w części A.II.4; 

 

2) w oświadczeniu majątkowym Pani Patrycji Smykowskiej: 

- w części A dotyczącej miejsca zatrudnienia, stanowiska lub funkcji nie wskazano pełnionej 

funkcji Radnej Rady Gminy Waganiec; 

- w części A.VIII dotyczącej zobowiązań o wartości powyżej 10.000 zł nie wykazano 

pożyczki gotówkowej; 

 

3) w oświadczeniu majątkowym Pana Jana Brożka: 

- nie wykazano wszystkich nieruchomości, których właścicielem jest Pan Jan Brożek;  

- w części B dotyczącej adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie podano niepełny 

adres zamieszkania zobowiązanego; 

 

4) w oświadczeniu majątkowym Pana Zbigniewa Czajkowskiego: 

- w części A.II.4 wykazano działkę o powierzchni niezgodnej z powierzchnią ujawnioną w 

księdze wieczystej; 

 

5) w oświadczeniu majątkowym Pani Agnieszki Łopatowskiej: 

- w części A.II. l jako tytuł prawny do nieruchomości błędnie wskazano księgę wieczystą - 

tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowa prawo do 

lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

 



- w części A.II.4 nie wykazano działki, na której znajduje się dom wymieniony w części A.II. 

l oraz nie wskazano miejsca położenia ww. nieruchomości; 

 

6) w oświadczeniu majątkowymi Pani Jadwigi Michalskiej: 

- w części B nie podano adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie; 

 

7) w oświadczeniu majątkowym Pana Marcina Misiaka: 

- w części A dotyczącej miejsca zatrudnienia, stanowiska lub funkcji nie wskazano pełnionej 

funkcji Radnego Rady Gminy Waganiec; 

- w
;
 części A. VIII podano dochód z gospodarstwa rolnego - winno być w części A.II.3;  

- w części B. ł i B.3 podano niepełne adresy położenia nieruchomości wymienionych w części 

A.II. l i A.II.3; 

8) w oświadczeniu majątkowym Pani Ewy Pietrus: 

- w części A.II.4 jako tytuł prawny do nieruchomości błędnie wskazano akt notarialny - 

tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

- w części A. VIII nie określono waluty, w jakiej osiągnięto dochody; 

 

9) w oświadczeniu majątkowym Pana Wacława Stefańskiego: 

- do oświadczenia majątkowego nie załączono kopii zeznania podatkowego za rok 2017; 

- w części A.11.1 i A.II.4 jako tytuł prawny do nieruchomości błędnie wskazano akt 

notarialny - tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

 

10) w oświadczeniu majątkowym Pana Jerzego Urbańskiego: 

- w części A. 11.3 wykazano gospodarstwo rolne o powierzchni niezgodnej z powierzchnią 

ujawnioną w księdze wieczystej; 

- w części A.II. l A.II.3 jako tytuł prawny do nieruchomości błędnie wskazano księgę 

wieczystą - tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

- w części A. VIII nie określono waluty, w jakiej osiągnięto dochody; 

 

11) w oświadczeniu majątkowym Pana Radosława Zwierzchowskiego:  

- do oświadczenia nie załączono kopii zeznania podatkowego za 2017 r. 

- w części A.II. l A.II. 3 jako tytuł prawny do nieruchomości błędnie wskazano akt notarialny 

- tytułem prawnym jest np. własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie; 

- w części A.VI nie wskazano, iż zobowiązany od dnia 1 sierpnia 2017 r. prowadzi 

działalność gospodarczą; 

- w części A.VIII nie wykazano dochodu ze stosunku pracy, dochodu z działalności 

wykonywanej osobiście oraz dochodu z innych źródeł; 

- w części A.VIII wykazano dietę z tyt. pełnienia funkcji radnego w innej wysokości niż 

wynika to z informacji PIT-R za rok 2017 złożonej przez Urząd Gminy w Wagańcu. 

 

Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) informuję, że zgodnie z art. 24h ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy 

oświadczenia majątkowe Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu złożyli wg stanu na dzień 

31.12.2017 r. w terminie: 

1. Pan Piotr Kosik Wójt Gminy Waganiec, 

2. Pan Jarosław Różański Przewodniczący Rady Gminy Waganiec. 



 

W trakcie przeprowadzonej w trybie art. 24h ust. 8 cyt. ustawy analizy danych zawartych  

w oświadczeniu majątkowym Pana Wójta Piotra Kosika stwierdzono następujące uchybienia: 

- w części A pkt I kwota zasobów pieniężnych (w rachunku biznes) nie została wyrażona 

zgodnie z zasadami pisowni kwot w Polsce (przecinek pełni funkcję separatora dziesiętnego, 

np. 250 000,00 zł), 

- w części A pkt II. 1 nie podano waluty wartości posiadanego domu, 

- w części A pkt VIII nie określono waluty uzyskanych dochodów, 

- w części A pkt IX nie podano roku produkcji posiadanego wózka widłowego, 

- w części A pkt X nie wpisano, wobec kogo zaciągnięto pożyczkę gotówkową oraz ROK 

linię, ponadto nie podano w związku, z jakim wydarzeniem zaciągnięto zobowiązania 

pieniężne, a także nie wpisano początkowej kwoty kredytu remontowego zaciągniętego  

w PKO BP. 

W trakcie przeprowadzonej w trybie art. 24h ust. 8 cyt. ustawy analizy danych 

zawartych w oświadczeniu majątkowym Pana Przewodniczącego Jarosława Różańskiego nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, 

poinformowała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 11 lipca 2018 r.                   

nr ZBII.III.414.312.2018 (data wpływu: 13 lipca 2018 r.), przesłał Naczelnikowi Urzędu 

Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 

31 grudnia 2017 r. następujących osób: Pana Piotra Kosika - Wójta Gminy Waganiec, Pana 

Jarosława Różańskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. 

 

          Oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie i na właściwych 

formularzach. 

W oświadczeniu majątkowym Pana Piotra Kosika stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

- w części B. l podano miejsce położenia gospodarstwa rolnego wykazanego w części A.II.3 - 

winno być w części B.3; 

- w części B.2 podano miejsce położenia budynku mieszkalnego wykazanego w części A.II.4 

pkt 1 - winno być w części B.4 pkt 1; 

- w części B.3 podano miejsce położenia działki wykazanej w części A.II.4 pkt 1 - winno być 

w części B.4 pkt 1. 

W oświadczeniu majątkowym Pana Jarosława Różańskiego nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Poza tym w składanych oświadczeniach ujawniono liczne przypadki niepodania w części A 

oświadczeń majątkowych nazwiska rodowego osoby składającej oświadczenie.  

Jednocześnie podkreśla się, że stwierdzone nieprawidłowości są natury formalnoprawnej, 

wobec czego podlegają sprostowaniu i uzupełnieniu. 

 

22. Wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 22 porządku obrad „Wolne 

wnioski” i udzieliła głosy wszystkim obecnym na sali. 

Radny Wojciech Marut – złożył wniosek o umieszczenie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 w. w kolumnie gospodarka 

odpadami. 

I drugi wniosek o naprawę hydrantu przy drodze w Starym Zbrachlinie on jest przewrócony. 



Kolejny wniosek o składanie informacji Przewodniczącej Rady Gminy Waganiec z pracy raz 

na kwartał. 

Złożył również wniosek o dołączenie do protokołu oświadczenia Klubu Radnych  

o stanowisku w sprawie umieszczenia punktu projektu uchwały zgłoszonej przez Klub. 

   

Radna Jadwiga Michalska – złożyła wniosek o naprawę tablicy ogłoszeń przy przystanku 

autobusowym i zamontowanie kosza na śmieci w Michalinie przy drodze powiatowej. 

Radny Wojciech Sobczak – podziękował Urzędowi Gminy i Wójtowi za życzenia 

świąteczne, jakie otrzymał i również ze swojej strony złożył życzenia świąteczne. I jak 

zauważył, to rozpoczęły się prace nad przepustami przy drogach gminnych, dlatego też 

uważa, że jego wniosek jest w trakcie realizacji. 

Radna Góralska Iwona – złożyła wniosek o nawiezienie kamienia na Dolne Wólne to jest 

droga w kierunku Pani Ścisłej.    

Radny Jan Kłos – złożył wniosek o wyczyszczenie rowów na terenie sołectwa Niszczewy. 

Radny Wojciech Grzanka – złożył wniosek o montaż oświetlenia na ul. Widok 52, 

niedaleko kotłowni w Wagańcu. 

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki – złożył wniosek o wyrównanie drogi między 

droga powiatową a DK 91, w dniu wczorajszym miał miejsce wypadek i samochody 

zjeżdżające miały problem, gdyż jest tam duże zaniżenie, wnosi o kamień, aby to wyrównać. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem wolnych wniosków 

zamknęła listę zgłaszanych wniosków, poprosiła Sekretarza obrad o ich spisanie.    

Sekretarz obrad Tomasz Wysocki – spisał zgłoszone wnioski na III Sesji Rady Gminy 

Waganiec w dniu 29.12.2018 r.: 

 

1. Wniosek radnego Mieczysława Kołowrocki do Przewodniczącej Rady Gminy  

o zaproszenie Pana Jacka Zawidzkiego Animatora sportu na najbliższe obrady sesji 

Rady Gminy w celu przedłożenia sprawozdania z pracy za 2018 rok.  

 

2. Wniosek Wójta Gminy do Przewodniczącej Rady Gminy i do wszystkich radnych, 

aby na początku przyszłego roku zorganizować posiedzenie wyjazdowe wspólne do 

każdej z placówek oświatowych, prosi również, aby radni wzięli wnioski dyrektorów  

i w celu zapoznawania się z tymi wnioskami, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne  

i dopasowali te potrzeby do możliwości finansowej gminy Waganiec.      

 

3. Wnioski radnego Wojciecha Maruta:  
– o umieszczenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waganiec  

z dnia 26 września 2018 w kolumnie gospodarka odpadami, 

- o naprawę hydrantu przy drodze w Starym Zbrachlinie, który jest przewrócony, 

- o składanie informacji Przewodniczącej Rady Gminy Waganiec z pracy raz na kwartał. 

- o dołączenie do protokołu oświadczenia Klubu Radnych o stanowisku w sprawie 

umieszczenia punktu projektu uchwały zgłoszonej przez Klub – stanowi ono załącznik Nr 34 do 

protokołu. 



4. Wnioski radnej Jadwigi Michalskiej – o naprawę tablicy ogłoszeń przy przystanku 

autobusowym i zamontowanie kosza na śmieci w Michalinie przy drodze powiatowej. 

5. Wniosek radnej Góralskiej Iwony – o nawiezienie kamienia na Dolne Wólne to jest 

droga w kierunku Pani Ścisłej.    

 

6. Wniosek radnego Jana Kłos – złożył wniosek o wyczyszczenie rowów na terenie 

sołectwa Niszczewy. 

 

7. Wniosek radnego Wojciecha Grzanki – o montaż oświetlenia na ul. Widok 52, 

niedaleko kotłowni w Wagańcu. 

 

8. Wniosek Sołtysa Konstantynowa Mariusza Malickiego – o wyrównanie drogi 

między drogą powiatową a DK 91, jest tam duże zaniżenie, wnosi o kamień, aby to 

wyrównać. 

 

 

23. Zamknięcie III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – przeszła do punktu 23 porządku obrad tj. 

zamknięcie obrad III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Poinformowała, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad III Sesji VIII kadencji Rady 

Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 28 grudnia 2018 r. – godz. 14.51. 

  

 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Waganiec 

mgr Patrycja Smykowska  

  

 

Przygotowała: Iwona Marciniak 

Insp. ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 

 

 

  

  


