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 Protokół Nr XXXVI/2018  

z trzydziestej szóstej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 26 września 2018 r. 

Ad.1  

Otwarcie XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył XXXVI Sesję Rady Gminy Waganiec VII 

kadencji zwołaną w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 

dzień 26 września 2018 r. – godz.1000. 

Powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza Żak, 

Skarbnika Gminy – Danutę Roszko oraz mieszkańców gminy Waganiec, którzy przybyli na obrady 

sesji. 

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

listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni: Marcin Misiak, 

Radosław Zwierzchowski, Jarosław Budny) Sesja dysponuje wymaganym kworum, co oznacza, że 

Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. 

Listy obecności radnych, sołtysów, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że porządek obrad XXXVI Sesji został 

doręczony radnym przy zawiadomieniu o Sesji w dniu 24.09.2018 r., natomiast materiały na Sesję 

radni otrzymali w dniu 21.09.2018 r. 

Problematyka podana w porządku obrad znajduje umocowanie i uzasadnienie w projektach uchwał 

przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

6. Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

                  b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

       a) dyskusja nad projektem uchwały,       

       b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

               a) dyskusja nad projektem uchwały,       

               b) podjęcie uchwały. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

         a) dyskusja nad projektem uchwały,       

                     b) podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec  

z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 

          a) dyskusja nad projektem uchwały,       

                      b) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

13. Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2018 roku. 

          a) przedstawienie opinii RIO, 

          b) dyskusja. 

      14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec. 

 a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Waganiec. 

  a) dyskusja nad projektem uchwały, 

     b) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Waganiec. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 

       b) podjęcie uchwały. 

      17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków” na terenie Gminy Waganiec. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

      18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2025. 

  a) dyskusja nad projektem uchwały, 

     b) podjęcie uchwały. 

19. Interpelacje radnych i zapytania. 

20. Wolne wnioski. 

21. Podsumowanie i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 

Waganiec 2014 -2018. 

22. Zamknięcie XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że jest to Sesja zwołana w trybie 

nadzwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  
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Były już dwie sesje nadzwyczajne w tym roku, ta jest trzecia, dlatego też uznał, że do trzech razy 

sztuka, wydzwaniał do Pana Wójta, aby Państwa sołtysów zaprosić, mimo iż jest to Sesja 

nadzwyczajna, ponieważ uważa, że Sesja bez państwa sołtysów nie jest taką jakby pełną Sesją, 

ponieważ Państwo sołtysi również aktywnie uczestniczą w życiu gminy, i w życiu społecznym.     

Wniosek o zwołanie XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że to nie jest prawda, gdyż nie chciał Pan Przewodniczący 

zaprosić sołtysów, dopiero po interwencji Pana Kołowrockiego, wówczas zaprosił. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – zwrócił się do wójta, że zwołał Pan Wójt Sesję w 

trybie nadzwyczajnym. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że chciał również zaprosić Państwa sołtysów. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podkreślił, że sołtysi zostali zaproszeni. 
 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że na jego wniosek. 
 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że porządek obrad został radnym doręczony 

w międzyczasie Pan Wójt złożył wnioski. Jeden wniosek złożył pisemny, o zdjęcie z porządku obrad punktu 

18 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Waganiec na lata 2016-2025” i punktu 21 tj. „Podsumowanie i podziękowania za współpracę  

w kończącej się kadencji Rady Gminy Waganiec 2014 -2018”. 

Wniosek o wykreślenie z porządku obrad XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec w/w punktów – 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Poinformował, że jeszcze będzie jedna Sesja za tydzień tj. w dniu 02.10.2018 r. godz. 1530 i również 

państwo sołtysi zostaną zaproszeni. 

 

Sołtys sołectwa Nowy Zbrachlin Honorata Szudzik – poinformowała, że to od Pana 

Przewodniczącego zależy czy prosi sołtysów, czy nie, a nie od Pana Wójta, Pan Różański jest 

Przewodniczącym i Pan Przewodniczący zwołuje Sesję i powinien prosić również sołtysów, a Pan 

Przewodniczący sołtysów cyt., „ma gdzieś”. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że jest tu kwestia pieniędzy i nie on nimi 

dysponuje, tylko Pan Wójt, skoro Pan Wójt wnioskuje zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, to są 

inne zasady, i wnioski były na piśmie składane o zwołaniu tych sesji w trybie art. 20 ust.3, a więc  

w trybie nadzwyczajnym. 

 

Następnie zamknął ta dyskusję i powrócił so punktu przyjęcia porządku obrad, Pan Wójt złożył na 

piśmie wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów wspomnianych wcześniej.  

Przypomniał radnym wnioskowany punkt do wykreślenia z porządku obrad:  

„18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec 

na lata 2016-2025”. 

 

Następnie poddał pod głosowanie, kto jest za tym, aby na wniosek Wójta zdjąć ten punktu  

z proponowanego porządku obrad? 
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Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek, R.Zwierzchowski nieobecni) w głosowaniu 

jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła wykreślenie z porządku obrad XXXVI Sesji wnioskowany punkt tj. „18. Podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 

2016-2025”. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział  

12 radnych, „za” za zdjęciem punktu 18 z porządku obrad było 12 radnych, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła wniosek  

Wójta o wykreślenie z porządku obrad punktu 18. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański –poinformował, że Pan Wójt wnioskował tez o zdjęcie 

punktu 21 z porządku obrad tj. „Podsumowanie i podziękowania za współpracę w kończącej się 

kadencji Rady Gminy Waganiec 2014 -2018”. 

 

Następnie poddał pod głosowanie: kto jest za tym, aby na wniosek Wójta zdjąć punkt 21  

z proponowanego porządku obrad? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek, R. Zwierzchowski nieobecni) w głosowaniu 

jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła wykreślenie z porządku obrad XXXVI Sesji wnioskowany punkt tj. „Podsumowanie 

i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy Waganiec 2014 -2018”. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział  

12 radnych, „za” za zdjęciem punktu 18 z porządku obrad było 12 radnych, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada zdjęła ten punkt z porządku obrad. 

 

Poinformował, że Pan Wójt zwrócił się do niego również z wnioskiem, aby punkt 10, tj. „Podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu” przesunąć po punkcie 12. Po podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy Waganiec na 2018 r., to jest logiczne, gdyż najpierw należy dokonać zmian w budżecie, a 

później procedować ten punkt. 

Zwrócił się do Wójta, że jak rozumie jest zgoda Pana Wójta, jako wnioskodawcy Sesji w trybie 

nadzwyczajnym. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – wyraził zgodę. 
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Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania, kto z Pań i Panow radnych jest za tym, 

aby punkt 10 porządku obrad umieścić po punkcie 12, poprosił o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek, R. Zwierzchowski nieobecni) w głosowaniu 

jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła zmiana do porządku obrad przesunięcie punktu 10 po punkcie 12 tj. jako punkt 13.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział  

12 radnych, „za” zmianą kolejności punktu 10, było 12 radnych, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła w/w wniosek  

Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do głosowania porządku obrad sesji  

w całości, zwrócił się do radnych z zapytaniem, kto jest za przyjęciem porządku obrad XXXVI sesji 

Rady Gminy Waganiec VII kadencji w wersji przedłożonej radnym wraz ze zmianami, które zostały 

przegłosowane wcześniej?  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

6. Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

      a) dyskusja nad projektem uchwały, 

                  b) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

       a) dyskusja nad projektem uchwały,       

       b) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

               a) dyskusja nad projektem uchwały,       

               b) podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec  

z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, 

b) dyskusja nad projektem uchwały, 

c) podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

         a) dyskusja nad projektem uchwały,       

                     b) podjęcie uchwały. 

13. Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2018 roku. 

          a) przedstawienie opinii RIO, 

          b) dyskusja. 

      14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec. 

 a) dyskusja nad projektem uchwały, 

    b) podjęcie uchwały. 

      15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Waganiec. 

  a) dyskusja nad projektem uchwały, 

     b) podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Waganiec. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 

       b) podjęcie uchwały. 

      17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków” na terenie Gminy Waganiec. 

   a) dyskusja nad projektem uchwały, 

      b) podjęcie uchwały. 

18. Interpelacje radnych i zapytania. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek, R. Zwierzchowski nieobecni) w głosowaniu 

jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Waganiec VII kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, „za” przyjęciem porządku obrad było 12 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących 

się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady 

Gminy Waganiec.  
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Ad.3 

Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

 

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

protokołów z XXXIV i XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.     

Poinformował, że projekty protokołów z obrad XXXIV Sesji odbytej w dniu 19 czerwca 2018 r.  

i XXXV Sesji odbytej w dniu 3 sierpnia 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 do Przewodniczącego Rady ani poprawki, ani 

uzupełnienia do protokołów, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołów bez czytania.  

Zwrócił 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 poddał pod głosowanie wniosek  

o przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy bez czytania. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła protokoły z XXXIV i XXXV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” 

przyjęciem protokołów z obrad XXXIV i XXXV Sesji było 12 radnych, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła protokoły z obrad Nr XXXIV  

i XXXV bez odczytania, przyjmując je w takim brzmieniu, w jakim zostały sporządzone. 

 

Ad.4 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radna Ewa Pietrus - zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Patrycji Smykowskiej. 

 

Kandydatka wyraziła zgodę.  

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury Wiceprzewodniczącej Rady Patrycji 

Smykowskiej na sekretarza obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 
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Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła na sekretarza obrad XXXVI Sesji Wiceprzewodniczącą Rady Patrycję Smykowską. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za głosowanie, poinformował, że w głosowaniu 

brało udział 12 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Patrycji Smykowskiej było 12 radnych, 

głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na 

sekretarza obrad XXXVI Sesji Wiceprzewodniczącą Rady Patrycje Smykowską. 

 

Ad.5 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku 

obrad tj. informacja Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec.  

Odniósł się do pewnego zebrania sołeckiego, a mianowicie zebrania z dnia 10 września 2018 r. był 

to poniedziałek, było to zebranie sołectwa Waganiecki ul. Owocowa, ul. Kujawska i ul. Kolejowa. 

Pan Wójt na tym spotkaniu pozwolił sobie na wypowiedź pod jego adresem, kiedy był nieobecny. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – przeszkodził w wypowiedzi i powiedział, aby Przewodniczący 

Rady udzielił informacji z pracy w okresie międzysesyjnym, a nie poruszał spraw prywatnych  

i obecnych na sali nie interesuje, co ma Pan Przewodniczący do Pana Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że nie udzielał głosu radnemu 

Kołowrockiemu, i powrócił do swojej wypowiedzi, był nieobecny na tym zebraniu nie wyznaje tego 

typu zasad, co tylko świadczy o upadku obyczajów debaty publicznej, aby wypowiadać się  

o osobach nieobecnych. Wypowiedzi Pana Wójta uważa za niemądre, tak też prawnicy te 

wypowiedzi ocenili. Tak naprawdę, to odnosiły się one nie do jego osoby, a raczej do wujka Pana 

Piotra Kosik. Ale trudno! 

 

W dniu 3 sierpnia br. miała miejsce sesja nadzwyczajna i została podjęta uchwała w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026. Podjęta została również 

uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok oraz została podjęta uchwała w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu    

835 tys. zł. Kolejny kredyt został zaciągnięty. Podjęta została także uchwała w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Waganiec. 

Rada Gminy Waganiec odrzuciła stanowisko w sprawie rozpoczęcia prac nad ustanowieniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Waganiec w kontekście zmian 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec oraz 

przyjęła stanowisko w sprawie rozliczenia pomocy finansowej dla Powiatu Aleksandrowskiego  

w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611 

C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb". To jest ta droga, o której Pan Wójt wspominał 

na ostatniej Sesji i na przed ostatniej Sesji. 

Poinformował, że w dniu 24 lipca br. jak i również 28 sierpnia br. uczestniczył w zebraniach 

dotyczących studium zagospodarowania przestrzennego gminy.  
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W dniu 28 sierpnia br. było bardzo dużo mieszkańców, ponieważ jak obecni wiedzą na 11 

wiatraków, są wydane pozwolenia na budowę, strefy obszarów oddziaływania tych wiatraków, są 

zawarte na mapie, która stoi na sali narad, osoby zainteresowane mogą sobie zobaczyć jak to 

wygląda. 

Na ówczesny dzień 9 wiatraków miało prawomocne pozwolenia, czyli firma może wchodzić  

i budować te wiatraki, natomiast na 28 sierpnia nie wie jak jest, jeśli chodzi o 2 wiatraki, to one były 

w trakcie procedowania w rożnych instytucjach, gdyż każdy ma prawo odwoływania się  

i uczestniczyć, jako strona postępowania przed różnymi organami. 

Był również na otwarciu i poświęceniu świetlicy w Brudnowie. Podziękował wszystkim 

organizatorom za zaproszenie. Również w dniu 2 września br. był zaproszony na Dożynki Parafialno 

– Gminne, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.  

W szczególności podziękował Sołectwu Waganiec I i Waganiec II za trud w przygotowaniu 

dożynek, w szczególności Pani sołtys Grażynie Pietrus i Pani sołtys Bernadecie Gajdzińskiej jak 

również starostom dożynkowym, a w związku z tym, że Pan Arkadiusz Najder Starosta dożynek jest 

obecny na sesji, to podziękował mu osobiście.    

Podziękował również Panu Staroście Aleksandrowskiemu za drogi, które powiat wykonał na 

terenie gminy Waganiec, w tym za ul. Dworcową, jak stwierdził Pan Starosta bez wsparcia Rządu 

Pana Premiera Mateusza Morawickiego w takiej jakości i za te pieniądze nie byłby w stanie tej drogi 

zrobić. Oczywiście by ją zrobił, natomiast w nie w tak wysokim standardzie. Pan dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych mówił, o ile dobrze pamięta rząd Pana Premiera 750 tys. zł.  na tą drogę 

przekazał dofinansowania. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – wspomniał, że 719 tys. zł. 
 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że tak jak wspomniał wcześniej z tego, co 

pamiętał, to powiedział, ale jak Pan Wójt poinformował, to 719 tys. zł, podziękował Panu Wójtowi. 

  

Ad.6 

Informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. 

informacja Wójta Gminy Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym, poprosił pana Wójta  

o zabranie głosu. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – powitał wszystkich obecnych na sali, zwrócił się, aby dokładnie 

odsłuchać nagranie z początku wypowiedzi Pana Przewodniczącego i aby to wszystko zawarte 

zostało w protokole. Bo to pytanie, które Pan Przewodniczący rozpoczął ten temat, to co takiego 

złego powiedział na temat Pana Przewodniczącego? 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że Sesja nie jest od tego, aby się 

tłumaczył on tylko poinformował. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że jeśli Pan Przewodniczący nie powie tego, to istnieje 

podejrzenie poświadczenia nieprawdy, poprosił o liczenie się z konsekwencjami, ponieważ jest to 

nagrane, protokołowane, a skoro nie może Pan Przewodniczący powiedzieć, co na niego powiedział, 

to podejrzewa, ze Pan Przewodniczący Rady świadczy nieprawdę. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił Wójta o przedstawienie informacji o pracy  

w okresie międzysesyjnym, jeżeli Pan Wójt uważa, że powiedział coś, czego nie powinien 

powiedzieć, to od tego są prawnicy, także nie będą tu sporu rozstrzygać. 
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Wójt Gminy Piotr Kosik – zwrócił się do obecnych, aby sami dopowiedzieli sobie zakończenie tej 

historii, następnie poinformował, że przedstawi informację zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Sprawozdanie z działalności stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej, od dnia 

01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku kierownika Dziennego 

Domu Pobytu w Wagańcu. 

 

W ramach zakończonej umowy o skierowanie do odbycia stażu bezrobotnych, spełniając zapis 

umowy zawarł umowę o pracę na czas określony z 4 osobami bezrobotnymi od dnia 23.07.2018 do 

dnia 22.08.2018r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pracy: pracowników 

administracyjnych. 

Od dnia 01.09.2018 r. do 28.02.2018 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku podinspektora 

ds. infrastruktury i inwestycji. 

Od dnia 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku opiekuna dzieci 

i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły. 

Od 01.09.2018 r. wróciła do pracy pracownica zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. 

zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, która korzystała  

z urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), po urlopie macierzyńskim korzystała z urlopu 

rodzicielskiego przez 32 tygodnie, a następnie z urlopu wychowawczego od 01.07.2018 r. do 

31.08.2018 r. 

W Urzędzie Gminy odbyły/odbywają praktykę zawodową następujące osoby: w okresie czasu od 

03.09.2018 r. do 21.09.2018 r. studentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,  

w okresie czasu od 02.07.2018 r. do 31.08.2018 r. student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, w okresie czasu od 12.07.2018 r. do 14.09.2018 r. studentka Wydziału Prawa  

i Administracji UMK w Toruniu, w okresie czasu od 04.09.2018 r. do 01.10.2018 r. uczeń Zespołu 

Szkół Elektrycznych we Włocławku, w okresie czasu od 03.09.2018 r. do 28.09.2018 r. uczeń 

Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. 

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

Waganiec w okresie czasu od 19.06.2018 r. do 25.09.2018 r. wykonywały 3 osoby, prace 

porządkowe na terenie Gminy Waganiec - łącznie odpracowano 112 godzin. 

Działalność Gospodarcza i Alkohole: wpłynęło 16 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonano 16 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

Wydano 1 decyzję o zezwoleniu na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4, 5% 

zawartości alkoholu oraz na piwo. 

Promocja zdrowia: w dniu 09.10.2018 r. odbędą się badania diagnostyczne krwi (w kierunku 

HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) w ramach udziału w „Programie Wykrywania Zakażeń 

WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. 

Organizacja imprez: w dniu 02.09.2018 r. na boisku sportowym w Zbrachlinie odbyły się 

Dożynki Parafialno-Gminne. Tegorocznymi starostami byli Pani Ewelina Gajdzińska i Pan 

Arkadiusz Najder (mieszkańcy sołectw Waganiec). 

 

Z pracy Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:  urodzeń -

15, małżeństw -19, zgonów – 16, zameldowań na pobyt stały-36, zameldowań na pobyt czasowy 

– 2, wymeldowań – 24, poświadczeń zameldowania-36, postępowań administracyjnych  

w sprawie wymeldowań – 3, decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowań – 3, 

udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych – 22, liczba 

sporządzonych aktów stanu cywilnego – 22, wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 171, 
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zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 4, migracja aktów 

stanu cywilnego – 30, przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego - 124 

 Z pracy referatu podatkowego: wpłynęły 2 wnioski o ulgę z tytułu nabycia gruntów, 1 został 

rozpatrzony pozytywnie na kwotę 118,53 zł, 2 jest w trakcie rozpatrywania, wniosek o umorzenie 

podatku, który został rozpatrzony negatywnie, wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, 

który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 970,00 zł. 

Wydano 52 decyzje zmieniające wymiar podatku i 28 zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

Udzielono odpowiedzi na 7 pism podatkowych. 

Wpłynęły 2 wnioski o udzielenie ulgi inwestycyjnej, które zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 

11.894,57 zł i 158 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które zostały rozpatrzone pozytywnie na 

kwotę 79.316,51 zł. 

 

Informacja z realizacji zamówień publicznych, w okresie międzysesyjnym prowadzone były 

następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych: „Adaptacja powierzchni użytkowej 

na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu” - umowę podpisano z Zakładem Remontowo-

Budowlanym Łukasz Kudliński Waganiec - cena oferty 98.000,00 zł; 

„Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” umowę podpisano z Zakładem Ogólnobudowlanym 

Włodzimierz Walczak, Włocławek - cena oferty 54.525,56 zł; 

„Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019” umowę podpisano z P.H.U. „NAFTEX” 

Sp. j. Jan Adamski Jadwiga Adamska, Witowo - cena oferty 4,39 zł brutto za każdy przejechany  

1 km;  

„Zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu” umowę podpisano z Spółdzielnią 

Socjalną Art Deco Bydgoszcz (cena oferty 103.000,00); 

 

Ponadto złożono następujące wnioski o dofinansowanie projektów: „Rozbudowa dróg polegająca na 

budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki” 

(od Niszczew do szkoły w Zbrachlinie) oraz „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek 

rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki” (od stawu w 

Wagańcu do granicy z Gminą Raciążek) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego, działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska  

i promowanie strategii niskoemisyjnych został zatwierdzony do realizacji przez Urząd 

Marszałkowski w Toruniu. 

„Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi  

w miejscowości Waganiec” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Dnia 12.09.2018 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn. 

„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo- rowerowych na terenie 

gminy Waganiec” (ul. Widok, Kujawska i Dworcowa) wartość dofinansowania: 373.385,35 zł. 
 

Sprawozdanie z referatu rolnictwa i ochrony środowiska, jeżeli chodzi o tą informacją, to 

najważniejsza informacja jest szacowanie szkód spowodowanych suszą w 2018 r. na początku ilość 

gospodarstw, na których przeprowadzono szacowanie skód, to jest 158 gospodarstw, dodatkowo  

z innych gmin, które posiadają grunty w gminie Waganiec, było ich 37. Ogólna ilość sporządzony 

protokołów 195 ( w tym 37 cząstkowych). Szacuje się, że połowa gospodarstw, która znajduje się na 

terenie gminy Waganiec złożyła takie wnioski, powierzchnia oszacowanych upraw – 2831 ha ( bez 

buraków i ziemniaków, tj. ok. 550 ha.). Informacje z ostatniej chwili to, że będą sporządzane 

protokoły dotyczące suszy w sprawie upraw buraków i ziemniaków. 

Inna też bardzo ważną informacją jest to, że dnia 28.09.2018 roku w sali budynku przy 

"Orliku" w Zbrachlinie o godz. 13:00, odbędzie się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim.  Jest to oficjalna informacja, która przyszła z biura 

Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w dniu wczorajszym potwierdzające to spotkanie.  

Również w dniu wczorajszym dzwonił do jednego z Wójtów, który potwierdził tą informację, że Pan 

Minister będzie o godz. 1100 w Gminie Zakrzewo, Także ma nadzieję, że nic nie ulegnie zmianie i od 

dnia jutrzejszego będą przygotowywać salę na Orliku, aby godnie przyjąć Pana Ministra. Także 

serdecznie wszystkich obecnych zaprasza na to spotkanie, będą jeszcze wysłane SMY-y z bazy 

Urzędu dla mieszkańców gminy.    

 

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – zwróciła się z zapytaniem, kto ustalał taką godzinę 

na to spotkanie, gdyż mieszkańcy pracują i nie będą mogli przyjść na to spotkanie? 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że dostał informację z Biura PIS, że taka wizyta będzie  

o tej godzinie, również w Urzędzie Gminy wszyscy pracują. Otrzymali informację w zeszły piątek, 

informację zwrotna otrzymał w dniu wczorajszym uważa, że wszystko będzie zgodnie z planem, 

jaka będzie forma tego spotkania nie wie tego. Zaprasza bardzo serdecznie mieszkańców na to 

spotkanie.  

 

Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności referatu ds. budownictwa i dróg. 

Budownictwo, wydano: 33 zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 7 decyzji o warunkach zabudowy, 3 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 1 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości, 1 decyzję umarzającą postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 1 postanowienie  

w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości, 4 zawiadomienie o nadaniu numeru 

porządkowego nieruchomości. 

Wszczęto: 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 9 postępowania  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 postępowań  

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: w dniach od 

26.06.2018 r., do 08.08.2018 r., wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec i Prognozy 

oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.  

Drogownictwo, wydano: 4 zgodę na ułożenie kabla energetycznego w drodze gminnej (warunki 

techniczne), 2 decyzje o zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, 2 decyzje o zezwoleniu na 

umieszczenie w pasie drogowy urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową, 2 warunki 

techniczne na budowę zjazdu indywidualnego. 

 

Z pracy referatu ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono: 338 faktur za zużyta wodę  

i odprowadzone ścieki, 36 dokumentów sprzedaży za najem lokali użytkowych (podmioty 

gospodarcze, jednostki organizacyjne), 140 faktur za najem lokali mieszkalnych, 21 dokumentów 

sprzedaży z tytułu sprzedaży pozostałej (za usunięcie odpadów zawierających azbest, zatrzymania 

autobusu komunikacji publicznej na przystanku autobusowym przy ul. Widok, przekroczenia 

limitów rozmów z telefonów służbowych). 

Mieszkania komunalne, lokale użytkowe: zawarto 1 umowę najmu lokalu komunalnego 

znajdującego się w budynku Ariany 16, wystosowano 12 wezwań do uregulowania zaległości  

z tytułu najmu czynszu. 

Woda, ścieki: zawarto 18 umów z odbiorcami indywidualnymi o dostarczenie wody (istniejące 

przyłącze wodociągowe - 9 szt., nowy budynek mieszkalny - 4 szt., przełączenie z sieci 

wodociągowej Miasta Nieszawa - 5 szt.). 

Zawarto 6 umów z odbiorcą indywidualnym o odprowadzenie ścieków (istniejące przyłącze 

kanalizacyjne - 4, nowy budynek mieszkalny - 2). 
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Umorzono zaległość z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - 1 dłużnikowi 

Odmówiono umorzenia zaległości z tyt. dostarczenia wody - 1 dłużnikowi. 

Wystosowano 17 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu zaległości za wodę i ścieki 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi: odmówiono umorzenia zaległości z tytułu opłaty za 

odpady komunalne - 1 dłużnikowi, wystosowano 5 wezwań do złożenia/zmiany deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Energetyka: zgłoszono do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 11 awarii oświetlenia drogowego. Zawarto 

umowy o przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wójtówka, Przypust, 

Michalin, Stary Zbrachlin, Nowy Zbrachlin. 

Od przyszłego roku będą cztery frakcje segregacji śmieci trzeba być przygotowanym również na to, 

rozumie, że na początku roku będzie, z tym zamieszanie, rozważa zakup pojemników, jednak będą to 

duże koszty i jest to o dyskusji. Podejrzewa, że będą dostarczone worki i w ramach działań gminy 

będą zobligowani do zakupów jakiś, stojaków ewentualnie pojemników pilotażowych, lub 

metalowych do segregowania tych odpadów, jednak można powiedzieć, że czeka gminę rewolucja, 

gdyż w innych gminach już to się odbywa, gdyż ustawa weszła w życie na początku tego roku. 

   

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Panu Wójtowi za informację i otworzył 

dyskusję. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, czy został rozstrzygnięty konkurs na 

„Najładniejszą posesję 2018” na terenie gminy Waganiec? Czy to umknęło jego uwadze? 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że nie umknęło, nie było jeszcze rozstrzygnięcia tego 

konkursu a to, dlatego, że trwają prace związane z szacowaniem strat związanych z suszą, są to 

ważne sprawy, które się przeciągają w związku ze zmianami upraw klasyfikowanych do szacowania. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty i nagrody zostaną wręczone, ale w nieco późniejszym terminie  

z góry przeprasza, że to się tak przesunęło w czasie, ale nagrody na pewno zostaną wręczone.    

 

Brak pytań z sali. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem dyskusji zamknął ten punkt 

porządku obrad. 

 

Ad.7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 

rok, przedstawił projekt uchwały - stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję do procedowanej uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji 

przedstawionej radnym. 
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Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/301/2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady 

Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok – 

stanowi ona załącznik Nr54 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 12 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 

było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

Radna Jadwiga Czekała opuściła obrady. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok, następnie przedstawił 

projekt uchwały - stanowi on załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję do przedstawionego projektu uchwały. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 

nieobecnych 4 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak, J. Czekała nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 11 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/302/2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady 

Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi ona załącznik Nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” 

nie było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Radna Jadwiga Czekała powróciła na obrady. 
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Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, przedstawił 

projekt przedmiotowej uchwały - stanowi on załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył dyskusję do procedowanej uchwały. 

Poinformował, że chodzi o drogę z Józefowa do Sierzchowa, prawdę mówiąc, to ma wątpliwości, co 

do tej uchwały, ponieważ strona procesowa o ile Pan Starosta pozwie gminę Waganiec o zapłatę 

kwoty, na którą, była podjęta uchwała, Pan Wójt zawarł umowę. Nie będzie już obecnej Rady 

Gminy tylko gminę będzie reprezentował Pan Wójt a z drugiej strony Pan Starosta - ale to tylko jego 

zdanie.  

Następnie poinformował, że jest kontynuacja dyskusji i prosi o zabranie głosu, jeżeli są pytania  

w tym punkcie. 

 

Brak dyskusji z sali.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem pytań zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak, nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 11   

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 1 ( Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Różański) 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/303/2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady 

Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” nie było 1 osoba „wstrzymała 

się” od głosowania, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec  

z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył kolejny punkt porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  28 maja 

2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego 

Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku. 
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Następnie przedstawił projekt procedowanej uchwały (stanowi on załącznik Nr 10 do protokołu)  

i otworzył dyskusję do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w związku z tym, że placówki mają 

rożną liczbę oddziałów Pan Wójt postanowił podnieść dodatek funkcyjny tam gdzie ta liczba jest 

powyżej 7 oddziałów dla dyrektorów, a w zasadzie dla jednego dyrektora, zwrócił się do Wójta czy 

tak? 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że tak. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że taka szkoła, która ma taką zwiększona ilość 

oddziałów jest to szkoła w Zbrachlinie.  

Stwierdził, że ni chce się wdawać w dyskusją, ale jego zdanie jest takie, że pozostawiłby te dodatki 

tak jeszcze przez najbliższy rok w takiej wysokości, jakie były, z tego względu, że jest zmiana 

dyrektora szkoły w Zbrachlinie niech się wykaże przez ten rok, niech pokaże swoją działalność, a nie 

na początek przygotowywany jest regulamin tak żeby dyrektor mógł otrzymać wyższe 

wynagrodzenie. Jego propozycja jest taka, aby zostawić to jeszcze na rok w takiej formie, w jakiej 

jest.   

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że rozumie sugestię ze strony radnych, natomiast 

prosi wziąć pod uwagę, że z automatu nie proponują zmniejszenia tego dodatku funkcyjnego, tylko 

zmieniany jest przedział, który możliwy jest do uzyskania. Wcześniej ten przedział był na poziomie 

od 400 zł do 600 zł, w tej chwili jest propozycja, aby był od 400 zł do 900 zł. To nie tylko dyrektor 

szkoły w Zbrachlinie może uzyskać ten przedział dodatku funkcyjnego, szkoła w Brudnowie 

również kwalifikuje się, do tego przedziału. Dlatego bardzo prosi, aby uwzględnić ta propozycję, bo 

jest to przedział, z którego można skorzystać, ale niekoniecznie trzeba.   

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, ile jest oddziałów w szkole  

w Niszczewach? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że nie wie tego, ale w przerwie to sprawdzi  

i przekaże radnym tą informację. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne zapytanie w tym 

temacie? 

 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z powyższym zamknął dyskusję  

i poinformował, że przechodzi do głosowania nad projektem przedmiotowej uchwały. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – przypomniał, że składał wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeprosił radnego i poinformował, że radny Zbigniew 

Czajkowski złożył wniosek formalny i jest to wniosek dalej idący niż propozycja, którą radni 

otrzymali, poddaje pod głosowanie ten wniosek, tj. kto jest za tym żeby nie przyjąć uchwały  

w głosowaniu, czyli podda pod głosowani „za” „przeciw”, chodzi o to, aby pozostawić tą uchwałę, 

która jest. 

    

Radny Mieczysław Kołowrocki – poprosił o 5 min. przerwę.  



str. 17 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – na wniosek radnego zarządził 5 min. przerwę – godz. 

1120. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – wznowił obrady po przerwie – godz. 1130, 

poinformował, że skonsultował z wnioskodawcą i wycofuje on swój wniosek i popiera propozycję 

głosowania w takiej formie: 

- jest propozycja, albo Wysoka Rada przyjmie uchwałę w takiej wersji, w jakiej otrzymała, lub też 

Wysoka Rada odrzuci tą uchwałę, w przypadku odrzucenia pozostają stare warunki, czyli na takich 

zasadach jak do tej pory było. A tak jak radny Zbigniew Czajkowski mówił po roku można do tego 

tematu powrócić. 

Czyli jest głosowanie „za”, „przeciw” i „wstrzymujący się”, zwrócił się z zapytaniem, kto z radnych 

jest za tym, aby tą uchwałę przyjąć w takiej wersji, w jakiej otrzymali, to prosi o podniesienie ręki. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 

nieobecnych 4 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak, E.Pietrus nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 2 (radny M. Kołowrocki, Wiceprzewodnicząca Rady P. Smykowska)  

Głosy „przeciw” – 9 (radni: D.Butlewski, J.Bróżek , Z.Czajkowski, J.Czekała, A.Łopatowska, 

J.Michalska, W.Stefański, J.Urbański, Przewodniczacy Rady J.Rożański)   

Głosy „wstrzymujące się – 0  

Głosy „nieoddane” - 0 

- nie podjęła uchwały w sprawie w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy 

Waganiec z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku – 

stanowi ona załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 2 radnych, głosów „przeciw” było 9, stwierdził, że Wysoka 

Rada nie przyjęła przedmiotowej uchwały. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – zwrócił się z zapytaniem, czy wniosek radnego był głosowany? 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że nie, ale była przerwa i doszli do porozumienia, że 

głosowanie będzie nad przyjęciem, ewentualnie odrzuceniem uchwały. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – zwrócił się do Wysokiej Rady, dlaczego nie uważali za stosowne 

poczekać żeby mógł przekazać informacje w tym zakresie?  

  

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

Na obrady przybyła radna Ewa Pietrus. 

 

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

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

Poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego Panią Patrycję Smykowską i przedstawienie opinii komisji. 
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Przewodnicząca Komisji Patrycja Smykowska – poinformowała, że komisja budżetu zebrała się  

w dniu wczorajszym, jak i w dniu dzisiejszym przed sesją zapoznała się ze wszystkimi zmianami, na 

bieżąco zostały wszystkie wątpliwości rozwiane stąd opinia komisji jest pozytywna, nie ma komisja 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Wiceprzewodniczącej Rady Gminy za 

przedstawioną opinię i poprosił Panią Skarbnik Danutę Roszko o zabranie głosu i przedstawienie 

zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

 

Na obrady przybył radny Radosław Zwierzchowski – godz. 1145. 

 

Skarbnik Gminy D.Roszko – poinformowała, że przed obradami została wyłożona druga wersja 

projektu uchwały w stosunku do materiałów, które radni otrzymali kilka dni temu, wpłynęły takie 

zmiany, że otrzymano informacje o wysokości dotacji od wojewody, jak również dwa sołectwa  

w dniu wczorajszym złożyły jeszcze wnioski o zmianę funduszu sołeckiego. 

Następnie przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków,  

o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

Zwiększono o 9.400,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu kar umownych.  

Wprowadzono do budżetu kwotę 100,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów 

organizacji dożynek gminnych. 

Zwiększono o 500,47 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań za 

zniszczone mienie. 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

uaktualniono (zmniejszając o 45,47 zł) kwoty ujęte w budżecie gminy z tytułu zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.  

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. zwiększono o 

1.370,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne.   

 Natomiast decyzją w dnia 18 i 21 września 1018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył 

plan dotacji celowych o 1.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu 

„Dobry Start”.  

 

Wydatki  

 Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowano  

z następujących zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego: remont chodnika 

za kwotę 4.000,00 zł, zakup witacza za 2.500,00 zł oraz zamontowanie progów zwalniających 

1.200,00 zł.  

 Również sołectwo Waganiec (Osiedle) zrezygnowało z realizacji zadania w zakresie 

utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Kujawskiej, wycofując 22.029,96 zł. Kwotę 17.029,96 zł 

przeznaczono na zakup kostki brukowej na ul. Krótką.  

 Wnioskiem z dnia 6 września 2018 r. sołectwo Waganiec zmieniło zakres prac planowanych 

do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z remontu chodnika na rzecz zakupu 

kostki brukowej niezbędnej do remontu chodnika.  

 Sołectwo Michalin wnioskiem z dnia 21 września 2018 r. zrezygnowało z zakup żużla wraz                

z kosztami dostawy i wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi, przeznaczając kwotę 5.000,00 zł na 

zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego.  

Zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na realizację wspólnie z Powiatem 

Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615C w zakresie odwodnienia 

ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. 
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Otrzymane w ramach darowizn 100,00 zł przeznaczono na wsparcie dożynek gminnych. 

Ponadto w ramach środków przewidzianych na promocję gminy zmieniono przeznaczenie 900,00 zł.  

Zabezpieczono kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi udostępnienia w 

sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja. Zmieniono ponadto przeznaczanie kwoty 2.000,00 zł w 

ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy.  

Zwiększono o 6.690,00 zł środki na opłacenie kosztów umów zleceń oraz o 3.555,00 zł 

środki na pokrycie kosztów remontu pieca centralnego ogrzewania zainstalowanego w budynku 

Urzędu Gminy. Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.850,00 zł.  

Sołectwo Plebanka w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększyło o 1.300,00 zł środki na 

pokrycie kosztów imprez promujących gminę. 

 Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Plebanki pismem z dnia 18 września 2018 r. 

zawnioskował o zmianę przeznaczenia środków na kwotę 2.500,00 zł, zmiany pozwolą na opłacenie 

kosztów zakupu opału do remizy.  

 Zmniejszono o 16.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.  

   

 Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 17 

września 2018 r.) dokonując zmiany przeznaczenia środków na łączną kwotę 120.955,00 zł. 

Dostosowano plany do potrzeb wynikających z organizacji nowego roku szkolnego m.in. 

wygaszania klas gimnazjalnych oraz utworzeniem z dniem 1 września br. drugiego oddziału 

przedszkolnego.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 16 września 2018 r. wniosła  

o zwiększenie o kwotę 20.380,00 zł środków na wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej i 

oddziału przedszkolnego. Środki w większości zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli 

pracujących w kl. VII. 

Drugim wnioskiem z dnia 16 września 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach 

wniosła o zmianę przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym na kwotę 6.000,00 zł. 

Zmiany pozwolą m.in. na dokonanie zakupu opału niezbędnego do ogrzania placówki.  

 Zaakceptowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 18 

września 2018 r. dokonując zmiany przeznaczenia środków dotychczas ujętych w planie finansowym 

Jednostki na kwotę 6.500,00 zł. Zmiany pozwolą m.in. na zakupienie sprzętu do stołówki szkolnej 

oraz materiałów edukacyjnych do przedszkola.  

 W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkół 

zmieniono przeznaczenie kwoty 17.170,00 zł, dodatkowo zwiększając o 20.730,00 zł. Zmiany są 

podyktowane koniecznością naprawy autobusu szkolnego oraz pokrycia dodatkowych kosztów 

wynajmu przewoźnika zewnętrznego.  

 Zwiększono o 1.150,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół przysposabiających do pracy znajdujący się poza terenem gminy, 

zmniejszając inne pozycje budżetowe w oświacie.  

W związku ze zmianą Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej na kwotę 3.195,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 

dnia 17 września 2018 r.)  

 Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 

2018 r. zmieniono przeznaczenie 22,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka.    

 Kwotę 1.370,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. 

 Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 

września 2018 r. zmniejszono o 6.000,00 zł środki na opłaty z tytułu pieczy zastępczej. Zmieniono 

również przeznaczenie kwoty 50,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych.  
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 Otrzymane w formie dotacji celowej 1.860,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w 

ramach Programu „Dobry Start”. 

 Zrezygnowano z opracowania w roku bieżącym „Programu Ochrony Środowiska na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wycofując 4.000,00 zł. Zmniejszono ponadto o 

1.000,00 zł środki na opłacenie kosztów umów-zleceń. Zmniejszono o 20.000,00 zł środki niezbędne 

do opłacenia rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.  

 Sołectwo Plebanka na podstawie wniosku z 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowało z zadania 

obejmującego nasadzenia drzew za kwotę 600,00 zł.  

 Natomiast sołectwo Michalin przeznaczyło 5.000,00 zł na zakup i montaż opraw oświetlenia 

drogowego. 

 Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka umieszczono do realizacji nowe zadanie tj. zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej za kwotę 6.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup materiałów do 

istniejącego placu zabaw.  

 Realizując wniosek sołectwa Waganiec (Osiedle) przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na zakup 

altany na tereny rekreacyjne w Wagańcu.  

 

Obrady opuścił radny Radosław Zwierzchowski. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Pani Skarbnik za przedstawione 

uzasadnienie zmiany do budżetu gminy Waganiec na 2018 r., o które wnosi Wójt Gminy po stronie 

dochodów i wydatków i otworzył dyskusję. 

 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem zapytań odnośnie zmian, o które 

wnosi Wójt po stronie dochodów i wydatków, zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w wersji przedłożonej radnym. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 12 radnych, liczba 

nieobecnych 3 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/304/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 

rok – stanowi ona załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 12 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie 

było, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 
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Następnie poprosił o 5 min. przerwy – godz. 1150. 

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – po przerwie wznowił obrady – godz. 1155 i powrócił do 

procedowanego wcześniej punktu tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Waganiec na 2018 rok, przeprosił, że nie odczytał projektu uchwały w związku, z czym ten punkt 

będzie procedowany jeszcze raz, tak jak Pani Skarbnik mówiła radni otrzymali ten projekt w dniu 

dzisiejszym, który jest oznaczony rzymska II, ponieważ w dniu wczorajszym wpłynęły jeszcze 

zmiany od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, które musiała jeszcze nanieść do projektu tej 

uchwały, projekt ten otrzymali radni przed obradami, następnie odczytał II projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok – stanowi on załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

Poprosił Panią Skarbnik Danutę Roszko jeszcze raz o zabranie głosu i przedstawienie zmian  

w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, o które wnosi Wójt Gminy. 

 

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

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

Dochody 

Zwiększono o 9.400,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu kar umownych.  

Wprowadzono do budżetu kwotę 100,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów 

organizacji dożynek gminnych. 

Zwiększono o 500,47 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań za 

zniszczone mienie. 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

uaktualniono (zmniejszając o 45,47 zł) kwoty ujęte w budżecie gminy z tytułu zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.  

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. zwiększono  

o 1.370,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne.   

 Natomiast decyzją w dnia 18 i 21 września 1018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył 

plan dotacji celowych o 1.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu 

„Dobry Start”.  

 

Wydatki  

 Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowano  

z następujących zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego: remont chodnika 

za kwotę 4.000,00 zł, zakup witacza za 2.500,00 zł oraz zamontowanie progów zwalniających 

1.200,00 zł.  

 Również sołectwo Waganiec (Osiedle) zrezygnowało z realizacji zadania w zakresie 

utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Kujawskiej, wycofując 22.029,96 zł. Kwotę 17.029,96 zł 

przeznaczono na zakup kostki brukowej na ul. Krótką.  

 Wnioskiem z dnia 6 września 2018 r. sołectwo Waganiec zmieniło zakres prac planowanych 

do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z remontu chodnika na rzecz zakupu 

kostki brukowej niezbędnej do remontu chodnika.  

 Sołectwo Michalin wnioskiem z dnia 21 września 2018 r. zrezygnowało z zakup żużla wraz                

z kosztami dostawy i wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi, przeznaczając kwotę 5.000,00 zł na 

zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego.  
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Zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na realizację wspólnie z Powiatem 

Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615C w zakresie odwodnienia 

ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. 

Otrzymane w ramach darowizn 100,00 zł przeznaczono na wsparcie dożynek gminnych. 

Ponadto w ramach środków przewidzianych na promocję gminy zmieniono przeznaczenie 900,00 zł.  

Zabezpieczono kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi udostępnienia w 

sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja. Zmieniono ponadto przeznaczanie kwoty 2.000,00 zł w 

ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy.  

Zwiększono o 6.690,00 zł środki na opłacenie kosztów umów zleceń oraz o 3.555,00 zł 

środki na pokrycie kosztów remontu pieca centralnego ogrzewania zainstalowanego w budynku 

Urzędu Gminy. Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.850,00 zł.  

Sołectwo Plebanka w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększyło o 1.300,00 zł środki na 

pokrycie kosztów imprez promujących gminę. 

 Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Plebanki pismem z dnia 18 września 2018 r. 

zawnioskował o zmianę przeznaczenia środków na kwotę 2.500,00 zł, zmiany pozwolą na opłacenie 

kosztów zakupu opału do remizy.  

 Zmniejszono o 16.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.  

   

 Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia  

17 września 2018 r.) dokonując zmiany przeznaczenia środków na łączną kwotę 120.955,00 zł. 

Dostosowano plany do potrzeb wynikających z organizacji nowego roku szkolnego m.in. 

wygaszania klas gimnazjalnych oraz utworzeniem z dniem 1 września br. drugiego oddziału 

przedszkolnego.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 16 września 2018 r. wniosła  

o zwiększenie o kwotę 20.380,00 zł środków na wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej  

i oddziału przedszkolnego. Środki w większości zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli 

pracujących w kl. VII. 

Drugim wnioskiem z dnia 16 września 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach 

wniosła o zmianę przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym na kwotę 6.000,00 zł. 

Zmiany pozwolą m.in. na dokonanie zakupu opału niezbędnego do ogrzania placówki.  

 

Na obrady powrócił radny Radosław Zwierzchowski. 

 

 Zaakceptowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia  

18 września 2018 r. dokonując zmiany przeznaczenia środków dotychczas ujętych w planie 

finansowym Jednostki na kwotę 6.500,00 zł. Zmiany pozwolą m.in. na zakupienie sprzętu do 

stołówki szkolnej oraz materiałów edukacyjnych do przedszkola.  

 W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkół 

zmieniono przeznaczenie kwoty 17.170,00 zł, dodatkowo zwiększając o 20.730,00 zł. Zmiany są 

podyktowane koniecznością naprawy autobusu szkolnego oraz pokrycia dodatkowych kosztów 

wynajmu przewoźnika zewnętrznego.  

 Zwiększono o 1.150,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół przysposabiających do pracy znajdujący się poza terenem gminy, 

zmniejszając inne pozycje budżetowe w oświacie.  

W związku ze zmianą Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej na kwotę 3.195,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 

dnia 17 września 2018 r.)  

 Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 

2018 r. zmieniono przeznaczenie 22,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka.    
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 Kwotę 1.370,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. 

 Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 

września 2018 r. zmniejszono o 6.000,00 zł środki na opłaty z tytułu pieczy zastępczej. Zmieniono 

również przeznaczenie kwoty 50,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych.  

 Otrzymane w formie dotacji celowej 1.860,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w 

ramach Programu „Dobry Start”. 

 Zrezygnowano z opracowania w roku bieżącym „Programu Ochrony Środowiska na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wycofując 4.000,00 zł. Zmniejszono ponadto o 

1.000,00 zł środki na opłacenie kosztów umów-zleceń. Zmniejszono o 20.000,00 zł środki niezbędne 

do opłacenia rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.  

 Sołectwo Plebanka na podstawie wniosku z 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowało z zadania 

obejmującego nasadzenia drzew za kwotę 600,00 zł.  

 Natomiast sołectwo Michalin przeznaczyło 5.000,00 zł na zakup i montaż opraw oświetlenia 

drogowego. 

 Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka umieszczono do realizacji nowe zadanie tj. zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej za kwotę 6.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup materiałów do 

istniejącego placu zabaw.  

 Realizując wniosek sołectwa Waganiec (Osiedle) przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na zakup 

altany na tereny rekreacyjne w Wagańcu.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Pani Skarbnik za przedstawione 

uzasadnienie zmiany do budżetu gminy Waganiec na 2018 r., o które wnosi Wójt Gminy po stronie 

dochodów i wydatków. 

Otworzył dyskusję, poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Smykowską i przedstawienie 

opinii komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Patrycja Smykowska – poinformowała, że komisja budżetu zebrała się  

w dniu wczorajszym, jak i w dniu dzisiejszym przed sesją zapoznała się ze wszystkimi zmianami, na 

bieżąco zostały wszystkie wątpliwości rozwiane stąd opinia komisji jest pozytywna, nie ma komisja 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – podziękował Wiceprzewodniczącej Rady Gminy za 

przedstawiona opinię i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem zapytań odnośnie zmian, o które 

wnosi Wójt po stronie dochodów i wydatków, zamknął dyskusje i ponownie poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w wersji przedłożonej radnym. 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 13 radnych, liczba 

nieobecnych 2 radnych (radni: J. Budny, M. Misiak nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 11 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 1 (radny R. Zwierzchowski) 

Głosy „nieoddane” – 1 (radny M. Kołowrocki) 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/304/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 

rok – stanowi ona załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział  

12 radnych, „za” przyjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” nie było, 1 osoba 

„wstrzymała się od głosowania”, i 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu stwierdził, że Wysoka 

Rada przyjęła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad.12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu, który pierwotnie 

był punktem 10 porządku obrad, Wysoka rada zgodziła się umieścić ten punkt po punkcie 12.  

Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 15 do protokołu.  

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 13 radnych, liczba 

nieobecnych 2 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek nieobecni) w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 12 

Głosy „przeciw” – 1 (radny R. Zwierzchowski) 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/305/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu – stanowi ona załącznik Nr 16 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 12 radnych, 1 osoba „przeciw” głosów „wstrzymała się nie 

było, stwierdził, że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej radnym. 

 

Ad.13 

Realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – kontynuując obrady XXXVI Sesji przeszedł do następnego 

punktu porządku obrad tj. realizacja budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2018 roku, 

poinformował, że radni na posiedzeniach swoich komisji analizowali wykonanie budżetu Gminy 

Waganiec za I półrocze 2018 r.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2018 r. – stanowi ona zał. Nr 17 do 

protokołu. 

 

Następnie przedstawił Uchwałę Nr 11/I/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.09.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta 

Gminy Waganiec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku 

– stanowi ona zał. Nr 18 do protokołu. 
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Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: Przewodnicząca Halina 

Strzelecka, członkowie Jan Seklucki, Elżbieta Osińska postanowili zaopiniować pozytywnie 

informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

 

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

że Rada Gminy zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 

2018 r. 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – dokonał otwarcia punktu 14 porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 

na terenie gminy Waganiec i przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 19 

do protokołu. 

Poinformował, że ten projekt uchwały Rada Gminy już przyjmowała, natomiast jest to uchwała 

zmieniająca tą uchwałę i należało doprecyzować zasady usytuowania i sprzedaży na terenie gminy 

Waganiec napojów alkoholowych stanowiąc, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych może być 

usytuowany w odległości nie mniejszej niż 25 m, właśnie od budynków kultu religijnego, służby 

zdrowia, dworców kolejowych, obiektów sportowych zgodnie z sugestią Nadzoru Prawnego Pana 

Wojewody, następnie otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt procedowanej uchwały.   

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 13 radnych, liczba 

nieobecnych 2 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek nieobecni) w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 13 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/306/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 20 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 13 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymała się” nie było, 

stwierdził, że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej radnym. 
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Ad.15 

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Waganiec. 

 

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

uchwały w sprawie Statutu Gminy Waganiec, poinformował, że zapis statutu opracowywał Sekretarz 

Gminy Pan Edward Musiał, razem z komisją, skład komisji ds. opracowania statutu Gminy 

Waganiec to: Jarosław Różański – przewodniczący oraz członkowie radni: Ewa Pietrus i Wacław 

Stefański. Konieczność uchwalenia statutu wynika ze zmienionej ustawy z wejściem nowych 

przepisów w życie ten obowiązek spoczął na tej Radzie Gminy, która powinna przyjąć statut, aby 

następna Rada Gminy VIII kadencji, która rozpocznie tą kadencję mogła od razu przystąpić do 

pracy. 

Pan Sekretarz Urzędu Gminy z tego, co pamięta 2 – 3 dni był w Zakopanem na szkoleniu 

poświęconym nowym przepisom, nowym instytucjom, które nowa znowelizowana ustawa  

o samorządzie gminnym wprowadza. 

Przyznał, że spodziewa się, iż uchwała w sprawie statutu może się nie obronić w Nadzorze Prawnym 

Pana Wojewody, z tego, co rozmawiał w zeszłym tygodniu, w byłym województwie włocławskim 

nikt jeszcze nie złożył statutu do Nadzoru Prawnego, żadna uchwała nie została przesłana  

w tym zakresie. Natomiast w całym Województwie Kujawsko – Pomorskim w czasie, kiedy  

z Nadzorem Prawnym rozmawiał, to dwa lub trzy były statuty złożone. Natomiast ostatecznie te 

nowe instytucje, rozwiązania jakby przyjmą się utrwalą w ciągu dwóch lat, będą orzeczenia sądów w 

kwestii uregulowań, będą stanowiska nadzorów prawnych Wojewody, gdyż nieraz jest tak dziwna 

sytuacja, że pewne rozwiązania w Nadzorze Prawnym Wojewody Mazowieckiego przejdą, a na 

przykład w Nadzorze Prawnym Wojewody Kujawsko – Pomorskiego mogą nie przejść. 

Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały.  

    

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że w dniu wczorajszym na ten temat radni 

dyskutowali był radca prawny, ale ponieważ nie było Państwa sołtysów, chciałby powiedzieć kilka 

słów na ten temat, bo jest duże prawdopodobieństwo, że niektórzy może będą w następnej kadencji 

w Radzie Gminy.  

Stwierdził, że uważa i wnioskuje, aby tą uchwałę odrzucić w dniu dzisiejszym i jej nie podejmować, 

tak jak sugerował Pan radca prawny, że można to dopracować. 

Przytoczył kilka punktów, nad którymi on się nie zgadza, to chciałby, aby było w nim ujęte jasno, 

kiedy jest nieobecny przewodniczący, druga sprawa chodzi mu o zawiadomienie i tutaj jest ujęte w 

ciągu 7 dni przed sesją powinni radni być zawiadomienie, natomiast nie ma ani słowa, w jakim 

terminie przed sesją taka jak w dniu dzisiejszym powinien przewodniczący rady powiadomić 

radnych i sołtysów.  

 

W trakcie wypowiedzi radnego M.Kołowrockiego – Przewodniczący Rady Gminy J.Różański na  

10 min. opuścił obrady w celu konsultacji z radcą prawnym i przekazał przewodniczenie obrad 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy P.Smykowskiej. 

 

Radny M.Kołowrocki – kontynuując poinformował, że w następnym punkcie jest zapis  

„ zawiadomienie przewodniczących organów samorządowych jednostek pomocniczych” a są to 

sołtysi gminy „ o zwołaniu sesji w tym miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia sesji, co najmniej na 

3 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady Gminy (..)”, i tutaj jest ujęte przynajmniej 3 dni, jest 

dzisiejsza sesja jak to teraz rozumieć?  

Jeżeli 3 dni sołtysi i mieszkańcy powinni wiedzieć, dlatego to powinno być napisane w statucie, jego 

zdaniem i dlatego jest przeciwny. 

Kolejna kwestia, to w starym statucie było ujęte tak „radny może być członkiem najwyżej dwóch 

komisji stałych” w nowym statucie nie ma na ten temat ani jednego zdania.  
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I teraz, jeżeli wejdzie do Rady Gminy ktoś ze swojego komitetu będzie w mniejszości, to istnieje 

większe podobieństwo, że niedostanie się do żadnej komisji.  

A nowej radzie jak ktoś będzie bystry to może pracować w trzech – czterech komisjach. Uważa, że 

to powinno być zapisane, tak jak było w starym statucie, to ograniczenie i dodatkowo, że radny 

powinien mieć przynajmniej jedną komisję, bo 4 klata temu o mały włos niektórzy radni nie byliby 

w żadnej komisji. Dlatego jak się opracowuje nowy statut, to żeby było wszystko jasne.  Jest wiele 

punktów w tym statucie, które powinny być dopracowane. Jeden z takich ważniejszych punktów to, 

że komisja, która przygotowywała statut proponuje powołać jeszcze jedną komisję Rady Gminy, są 

cztery komisje, a tu się proponuje powołać jeszcze jedną komisje piątą, uważa, że ta komisja to jest 

taki „bat” na wójta, nie wiadomo, kto będzie tym wójtem po wyborach, ale, po co już szykować 

dodatkowy „bat”, i to są dodatkowe koszty i uważa, że to też nie powinno być. Jest tu jeszcze wiele 

innych kwestii, z którymi się nie zgadza i dlatego wnioskuje, żeby to dopracować, radca prawny 

wczoraj wspominał, że w dniu dzisiejszym nie może być na sesji. Dlatego wnioskuje, aby tą uchwałę 

odrzucić, nie wie jak Wysoka Rada się do tego ustosunkuje, ale taki jest jego wniosek.  

Poprosił radnych o podjęcie dyskusji na sali na ten temat, bo później są dyskusje poza obradami. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – udzieliła głosu Panu Arkadiuszowi Żak – 

Zastępcy Wójta. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że w części można się zgodzić z argumentami, 

które były przez radnego M.Kołowrockiego przedstawiane i zakłada, że to są pewne propozycje 

płynące od niego. 

Natomiast trzeba mieć na względzie kilka elementów i postara się krotko je przedstawić, gdyż  

w dniu wczorajszym na komisjach był temat dyskutowany.  

Pierwsza sprawa, to jest nałożony obowiązek, aby nowe statuy wynikające ze zmiany ustawy  

o samorządzie gminnym zostały uchwalone jeszcze w tej kadencji do jej końca.  

Druga sprawa związana z uchwalaniem tego typu dokumentów, to jest dokument, który obowiązuje, 

czy ma obowiązywać na terenie gminy Waganiec, który przed jego uchwaleniem w sposób 

określony procedowany, czyli min. poprzez konsultacje. W przypadku tego dokumentu, nad którym 

pracowali tak jak Przewodniczący wspomniał, Pan sekretarz, trzech radnych gminy Waganiec 

również radca prawny gminy Waganiec. Odbyły się takowe konsultacje i był czas na to, aby zgłaszać 

wnioski i uwagi w tym zakresie, niestety takowych wniosków i uwag nie było. I teraz obawa jest 

taka, że jeśli Wysoka Rada dokona znaczących, czy istotnych zmian w tym projekcie uchwały, to 

będzie konieczność przeprowadzenia od nowa konsultacji, więc z automatu niejako wykluczy się 

możliwość uchwalenia takowego dokumentu w tej kadencji.  

Dodatkowa kwestia, o której Pan radny wspomniał, o dodatkowej komisji, to znowu nie jest wymysł 

ani radnych, którzy uczestniczyli w tych pracach nad statutem, ani wymysł sekretarza, ani radcy 

prawnego, jest to obowiązek, który z góry został wprowadzony narzucony, a wynika ze zmian prawa 

w tym zakresie także, to nie jest pomysł, który został oddolnie wprowadzony, można mieć rożne 

zdanie na ten temat, natomiast polemika, aby takowej komisji nie było nie będzie miała racji bytu. 

Rozwiązania, o których Pan radny wspominał, oczywiście zgadza się chociażby się o ostatnie 

sytuacje nie chce o nich mówić szczegółowo, ale obecni na sali mogą uzasadniać w pewnym stopniu 

doprecyzowanie pewnych zapisów w pewnym dokumencie.  

Natomiast tak jak Pan przewodniczący również w dniu dzisiejszym powiedział, doprecyzowanie, czy 

też optymalnego kształtu treści takowego dokumentu będzie na przełomie kilku następnych lat i to 

nie tylko na terenie gminy Waganiec, nie tylko Rada Gminy Waganiec, tylko wszystkie rady na 

poszczególnych stopniach samorządów i w innych samorządach. 
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Natomiast w związku z tym, co powiedział z koniecznością uchwalenia statutu w tej kadencji  

z konsultacjami, o których wspomniał, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć taką uchwałę i o to 

razem z Wójtem wnioskują do Wysokiej Rady o to, aby przyjęła ta uchwałę w takim kształcie jak 

jest po to, aby wywiązać się z obowiązków, które zostały głównie narzucone, nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby nowa Rada Gminy na początku kadencji ponownie zajęła się tym tematem, jeśli 

będzie taka potrzeba. Jeśli na przykład Nadzór Wojewody stwierdzi, że jakieś zapisy są niewłaściwe, 

albo wypracuje się wspólnie stanowisko dotyczące doprecyzowania tych kwestii, o których radny 

Kołowrocki wspomniał żeby dokonać zmiany tej uchwały. Natomiast Rada przyjmując ten 

dokument w tym kształcie na dzisiejszej sesji wypełniłaby te obowiązki, które zostały z góry 

narzucone. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten dokument w przyszłości zmieniać, korygować, 

dostosowywać, czy optymalizować, nikt na pewno nie jest temu przeciwny, natomiast proszą  

z Wójtem i wnioskują, aby ta uchwała w dniu dzisiejszym została przyjęta, została poprzez Wysoka 

Radę pozytywnie oceniona i zyskała akceptację, czyli większość stosowną, a prace nad nią 

ewentualnie w przyszłości mogą być ponowione, i można wrócić do tego, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że rozmawiał z Panem Racą Prawnym  

i on powiedział, żeby jakieś rozwiązania przyjąć w dniu dzisiejszym, gdyż on by potrzebował 2-3 

tygodni, ponieważ musiałby prześledzić zarówno orzecznictwo jak i stanowisko Nadzorów 

Prawnych w rożnych Urzędach Wojewódzkich, gdyby posiłkować się historycznie do 

wcześniejszych statutów, czy wcześniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o ustawę o samorządzie 

gminnym. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – w części się zgodził z wypowiedzią Pana Zastępcy Wójta, ale nie 

można zakładać, że nadzór to odrzuci. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że tak nie zakładał. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – jednak pojawiły się takie sugestie a Rada Gminy musi tą uchwałę 

podjąć w tej kadencji to, co stoi na przeszkodzie, żeby napisać np., „że radny może być członkiem 

najwyżej dwóch komisji stałych”.  

Zakładając, ze w następnych wyborach większość będzie miała jedna partia, jeżeli nie będzie tego 

zapisu, to w komisjach będą radni tylko tej partii, gdyż będzie miała większość w głosowaniu. I co 

stoi na przeszkodzie, żeby to wpisać, uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie? 

Jeżeli Pan Przewodniczący zachoruje, czy też gdzieś wyjedzie, to wówczas nie można zwołać sesji, 

dlatego uważa, że tu powinien być też zapis, to może ograniczy prawa Przewodniczącego, ale Rada 

Gminy pracuje dla dobra gminy i przez jedną osobę nie można tego blokować. Uważa, że należy to 

dopisać, jeżeli nie będzie zgodne z prawem to Nadzór Wojewody to uchyli, to nowa Rada Gminy 

będzie to sobie robiła, a jak obecna rada przyjmie w tej wersji, którą się proponuje dzisiaj to 

przypomina, że ta partia, która wygra wybory, to będzie miała komisje a opozycja nie będzie miała 

nic.   

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poruszył, dwie kwestie, pierwsza, że Pan radny poruszył temat, 

co stoi na przeszkodzie, aby dokonać zmian w tym dokumencie tym dzisiejszym, to odnosi się do 

tego tematu, o którym już wspomniał, że jego zdaniem proces związany z konsultacjami 

społecznymi, który się już odbył w zakresie dokumentu przedstawionego. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – kiedy odbyły się te konsultacje? 
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Przewodniczący Rady Jarosław Różański – projekt statutu był umieszczony na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej do dnia 10 września 2018 r., były te konsultacje, ponieważ 11 września br.  

Pan Sekretarz E. Musiał szedł na urlop.  

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – odniósł się do drugiego tematu, Pan radny wspomniał  

o zagrożeniu związanym z wygraniem przez jedną partie, myśli, że trzeba iść dalej, bo jeśli doszłoby 

do takiej sytuacji, że w dniu dzisiejszym ten statut byłby przyjęty w kształcie, o którym wspomniał 

radny, to ta partia, która rzeczywiście wygrywa tą większością, o której radny wspomniał na 

pierwszej sesji ten statut zmieni i doprowadzi do tego, co chce, tego nie można wykluczyć, tego 

oczywiście nie pochwala, ale tak też może być.   

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – stwierdził, że rozumie argumenty Pana Kołowrockiego, ale nie można 

mieć pretensji do osób, które nie uczestniczyły w sprawach związanych ze zmianami zapisów w 

statucie, w komisji statutowej uczestniczyli – Pan Sekretarz Musiał, Pan Przewodniczący rady 

Różański, Pan radny Wacław Stefański i Pani radna Ewa Pietrus i radca prawny. Dlatego ustawa 

mówi, ze należy przyjąć ten statut i w najbliższym czasie można oczywiście dyskutować. A zasady 

demokracji niestety są takie, że większość decyduje o mniejszości. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – czy to jest narzucone z góry? 

  

Wójt Gminy Piotr Kosik – zwrócił się z zapytaniem do radnego, ile wniosków radny złożył  

w konsultacjach społecznych?    

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – stwierdził, że nie był powiadomiony o konsultacjach. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że było to na stronach BIP, sołtysi 

również otrzymali w wersji papierowej projekt statutu w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń, były 

również wyłożone na stolikach w Urzędzie w wersji papierowej. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – z poprzedniego statutu został właśnie wykreślony punkt dotyczący 

pracy każdego radnego w komisji, i tu jest to wykreślone, ze może radny być w dwóch komisjach 

maksymalnie? W obecnej wersji statutu nic takiego nie ma, po co taka zmiana? 

A ten punkt, o który wnioskuje radny Kołowrocki jest potrzebny już na pierwszej sesji, kiedy się 

konstytuuje Rada Gminy, zgadza się z wypowiedzią Zastępcy Wójta, że można go zmieniać 

dowolnie, ale jest to pierwsza sesja, kto będzie myślał o zmianie statutu, i tu podstawa, kiedy 

konstytuuje się rada jest potrzebny statut. I uważa, że zapis odnośnie członkowstwa w komisji 

powinien się pojawić już teraz, a inne zapisy można zmieniać dowolnie podczas trwania następnej 

kadencji.  

  

Radny Mieczysław Kołowrocki – zaproponował, aby zrobić w ten sposób, aby do tego statutu 

dodać jeden, czy dwa punkty i zrobić w ten sposób i poczekać do następnej sesji i jeżeli można było 

te dwa, czy trzy zdania wykreślić to, dlaczego nie można ich przywrócić? 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że w dniu wczorajszym było posiedzenia stałych komisji 

Rady Gminy i był Pan Radca Prawny to, dlaczego nie było tej dyskusji. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że z Panem Radcą Prawnym było to uzgodnione, 

że dzisiaj to zostanie pozostawione, a Pan Radca jak będzie miał czas, to pochyli się nad tym. 
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Poinformował, że nie chce przedłużać i Pan Przewodniczący podda pod głosowanie przejdzie ten 

projekt, czy nie przejdzie, jednak stwierdził, że tej w formie będzie głosował nad statutem „przeciw” 

nie chciałby utrudniać, niech by to przeszło, ale chodzi tu, aby to miało, tzw. „ręce i nogi”. Tak 

sugerował w dniu wczorajszym Pan Radca Prawny. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – pierwsza kwestia dotycząca konsultacji społecznych, to na sesji  

w sierpniu były pytania na ten temat, czyli konsultacji statutu, i Pan Sekretarz odpowiadał na 

pytania, które były zadawane.    

Pan Radny wskazuje na to, że Pan Mecenas sugerował, że można to zrobić i nie ma problemu, 

jednak z tego jak sobie przypomina, to wyraźnie powiedział, że musiałby to przeanalizować pod 

kątem takim jak Pan Przewodniczący wskazał pod kątem orzeczeń i praktyki prawnej. I z uwagi na 

fakt, że jest to nowy dokument to tych orzeczeń jeszcze nie ma i być nie może za kilka miesięcy 

pierwsze orzeczenia się pojawią. 

Nie chciałby się upierać przy swoim stanowisku, i nie widzi tego zagrożenia, które wskazuje Pan 

radny, bo Pan radny Czajkowski mówił o tym, że pierwsza sesja jest ważna, jednak to nie jest tak, 

gdyż, jeżeli zostanie ustalony stan faktyczny i wybrany przewodniczący i zastępca, komisje 

problemowe a po tej pierwszej sesji radni dojdą do porozumienia i stworzą większość i na tej drugiej 

sesji przeprowadzą to, co będą chcieli i tak to wygląda, bo nigdzie nie jest ujęte, że składu komisji 

nie można zmieniać.     

Jednak decyzja należy do Rady Gminy ma nadzieje, że Wysoka Rada tą uchwałę podejmie.  

 

Radna Ewa Pietrus – stwierdziła, że uczestniczyła w tych komisjach, co chwile były zmiany i na 

przykład, punkt „uprawnienia i obowiązki radnych” przez każdego mógłby być inaczej zrozumiany. 

W dniu wczorajszym pytała Pana Radcę Prawnego i to jest tak jak z przepisami i to, co chcą dopisać  

i zmienić nie jest potrzebny Radca Prawny o dopisanie to nie jest niezgodne z przepisami, więc ona 

uważa, że można dopisać to, co było na tej sali powiedziane, jak się nie spodoba Panu Wojewodzie, 

to będą zmiany.   

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – odczytał jedną z wypowiedzi Pana Sekretarza z ostatniej sesji  

w dniu 3 sierpnia 2018 r., gdzie były przyjmowane zasady i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych na terenie gminy Waganiec, cyt. „Sekretarz Edward Musiał - poinformował, że problem 

powstał w momencie przygotowywania zarządzenia odnośnie przeprowadzania konsultacji 

społecznych, dał ten projekt do zatwierdzenia przez Pana Radcę Prawnego Urzędu, który stwierdził, 

że nie można tego zrobić w ten sposób, muszą być ogólne ramy przeprowadzania konsultacji 

społecznych, a wtedy Wójt będzie miał upoważnienie do Zarządzeń w sprawie przeprowadzania 

konsultacji. Ponieważ Statut jest takim aktem gminy, który obowiązkowo podlega konsultacji 

społecznych w związku z tym trzeba było tą uchwalę przygotować, z uwagi na termin wejścia w 

życie 14 dni od dnia publikacji, nie wie, kiedy Wojewoda w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego zamieści tą uchwałę. I tak jak Pan Przewodniczący już wspomniał, Statut 

należy podjąć przed ukończeniem obecnej kadencji Rady Gminy. W przypadku gdyby nie było to 

zrobione, to nie mogłaby się ukonstytuować nowa Rada Gminy, nie ma takiej możliwości. 

Ustawodawca nałożył takie terminy”, przytoczył, że to jest cytat z protokołu z tej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – na wniosek radnych zarządził 10 min przerwę – godz. 

1340. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – po przerwie wznowił obrady – godz. 1335 w związku  

z brakiem dyskusji, zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Statutu 

Gminy Waganiec – stanowi on załącznik Nr 21 do protokołu. 
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Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 13 radnych, liczba 

nieobecnych 2 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek nieobecni) w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 6 

Głosy „przeciw” – 3 (radni: Z. Czajkowski, M. Kołowrocki, E. Pietrus) 

Głosy „wstrzymujące się – 4 (radni: D. Butlewski, J. Bróżek, W. Stefański, J. Michalska) 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/307/2018 w sprawie Statutu Gminy Waganiec – stanowi ona 

załącznik Nr 22 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 6 radnych, głosów „przeciw” było 3 i 4 radnych 

„wstrzymało się” od głosowania, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła Statut Gminy Waganiec. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski i Mieczysław Kołowrocki opuścili obrady. 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył punkt 16 porządku obrad tj. podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Waganiec, przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 23 do protokołu. 

Otworzył dyskusję. 

Dyskusji brak. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Waganiec. 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 

nieobecnych 4 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek, R. Zwierzchowski, M Kołowrocki nieobecni) 
w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 11 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- podjęła uchwałę Nr XXXVI/308/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 24 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymała się” nie było, 

stwierdził, że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej radnym. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Patrycja Smykowska opuściła obrady – nieobecność usprawiedliwiona. 

Na obrady powrócił radny Mieczysław Kołowrocki. 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w związku z tym, że 

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Patrycja Smykowska opuściła obrady, a była wybrana na sekretarza 

obrad konieczne będzie wybrać sekretarza obrad, poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
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Radny Mieczysław Kołowrocki - zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Michalskiej. 

Kandydatka wyraziła zgodę.  

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął listę zgłaszanych kandydatur, zwrócił się  

z zapytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem kandydatury radnej Jadwigi Michalskiej na 

sekretarza obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Waganiec, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 

nieobecnych 4 radnych (radni: R. Zwierzchowski, J. Budny, M. Misiak, P. Smykowska nieobecni)  

w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 11 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 

- przyjęła na sekretarza obrad XXXVI Sesji radną Jadwigę Michalską. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował za głosowanie, poinformował, że w głosowaniu 

brało udział 11 radnych, „za” przyjęciem kandydatury Pani Jadwigi Michalskie było 11 radnych, 

głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było, stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na 

sekretarza obrad XXXVI Sesji radną Jadwigę Michalską. 

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków” na terenie Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył punkt 17 proponowanego porządku obrad tj. 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 

na terenie Gminy Waganiec, przedstawił projekt procedowanej uchwały – stanowi on załącznik Nr 25 

do protokołu. 

Otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – przytoczył zapis Regulaminu, rozdział II, paragraf 3  

„ W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane: 

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi i informować odbiorców usług o jej jakości”, czy jest Pan Wójt w stanie w tej chwili 

odpowiedzieć, jak często są badane próbki? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że za chwilę przekaże tą informację. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – proponuje, aby do tego Regulaminu dopisać taki zapis, że jak 

ktoś się uchyla i przez pewien okres nie płaci za wodę, żeby w tym regulaminie było zapisane, że 

Urząd Gminy ma prawo odciąć wodę? Zwraca się z zapytaniem jak wygląda to zadłużenie. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że obecni na sali domyślają się, o co 

radnemu chodzi, natomiast czy taki zapis mógłby być, to nie ma Pana Radcy Prawnego na obradach, 

i tu jest potrzebna jego opinia. 

 

Na obrady przybyła Pani Agnieszka Niedziałkowska – Pod. insp. ds. odpadów komunalnych. 
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Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że Pan Przewodniczący zadał pytanie „dotyczące 

częstotliwości badań, jakości wody”, badania próbek wody odbywają się w oparciu o harmonogram, 

który jest ustalony i uzgodniony z Sanepidem, na 2018 harmonogram został ustanowiony zgodnie  

z obowiązującym prawem w tym zakresie, w sposób następujący: w lokalizacji wody na Starym 

Zbrachlinie w lutym, maju, wrześniu i grudniu 2018 r. obowiązek jest przeprowadzić raz na kwartał 

takie badanie i to jest monitoring kontrolny, natomiast monitoring przeglądowy jest jeden raz w roku 

i został ustalony zgodnie z harmonogramem na lipiec tego roku. Jeżeli chodzi o Urząd Gminy 

Waganiec, bo tutaj również próbki są pobierane w pomieszczeniu socjalnym, monitoring kontrolny 

został ustalony również na luty, maj, wrzesień i grudzień 2018 r. i zgodnie z tym jak monitoring na 

ujęciu wody. I w miesiącu lipcu badana jest również bakteriologia, gdyż pracownicy nie tylko 

korzystają z tej wody w Urzędzie.     

Trzecie miejsce, gdzie takie próbki są pobierane i badane, to jest zastępczy punkt poboru wody do, 

spozycia, który znajduje się z tyłu Urzędu, terminy, to maj i wrzesień 2018 r. zgodnie  

z harmonogramem.  

Na stronie Urzędu Gminy znajduje się specjalna zakładka dotycząca spraw komunalnych i tam 

każdy może zapoznać się z tymi wynikami tych badań. 

 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – poinformował, że z tytułu wody i odprowadzania ścieków 

zaległości wynoszą ok.77 tys. zł., 76 904,60 zł, dotyczy to 104 osób, jest to woda i ścieki łącznie. 

Jeżeli jest mowa o zaległościach, to są takie kwoty jak np. 1 gr, 5 gr, bo są rożne niedopłaty do 

faktury, i jest też rzesza osób, które mają zaległości po kilkaset i kilka tysięcy. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę 

Niedziałkowska pracownika UG. 

 

Pod.insp. ds. odpadów komunalnych Agnieszka Niedziałkowska – poinformowała, że jeżeli jest 

zaległość, to w pierwszej kolejności wystosowane jest wezwanie do uregulowania zaległości, jeżeli 

ta zaległość nie jest uregulowana wówczas mijają dwa okresy obrachunkowe, czyli ok. 4 miesięcy, 

to są dwa odczyty, i uruchomiona jest procedura zgodnie z ustawą art. 8 o zaopatrzeniu w wodę 

następuje procedura odcinania wody. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik- poinformował, że jak radni słyszeli ta procedura jest zgodna z ustawą, 

dlatego też nie należy tego ujmować w Regulaminie, gdyż procedurę odcięcia wody reguluje ustawa, 

w ostatnim okresie poszło 15 wezwań do zapłaty. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – podziękowała za informacje i wycofał swój wniosek.  

Brak dalszej dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem dyskusji, zamknął dyskusje  

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec. 

Głosowanie 

Rada Gminy – liczba uprawnionych 15 radnych, liczba obecnych 11 radnych, liczba 

nieobecnych 4 radnych (radni: M. Misiak, J. Bróżek, R. Zwierzchowski, P.Smykowska nieobecni) 
w głosowaniu jawnym przy: 

Głosy „za” – 11 

Głosy „przeciw” – 0 

Głosy „wstrzymujące się – 0 

Głosy „nieoddane” - 0 
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- podjęła uchwałę Nr XXXVI/309/2018 przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 26 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że w głosowaniu brało udział 11 

radnych, „za” przyjęciem uchwały było 11 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymała się” nie było, 

stwierdził, że Wysoka Rada podjęła przedmiotową uchwałę w wersji przedłożonej radnym. 

 

Ad.18 

Interpelacje radnych i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył punkt dotyczący interpelacji radnych  

i zapytań otworzył dyskusje, udzielił również głosu w tym punkcie mieszkańcom gminy obecnym na 

sali. 

 

Zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, gdyż 1 września br. Dzienny Dom Pobytu miał już 

ruszyć, z tego, co słyszał nastąpi to ok. 1 października br., czy lokal jest już przystosowany i czy był 

już ostateczny odbiór tego lokalu, który od poniedziałku powinien już być otwarty i przyjmować 

podopiecznych? 

  

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że w związku z tym, że były problemy ze znalezieniem 

wykonawcy na generalny remont tych pomieszczeń, wysłano do Urzędu Marszałkowskiego pismo  

z prośbą o przesuniecie tego terminu i oczywiście wszystkie wyliczenia zostały również 

skorygowane, gdyż ten pobyt będzie krótszy o 1 miesiąc. Obecnie trwają prace porządkowe odbiór 

prac remontowych już się odbył, obecnie w dniu dzisiejszym ma przyjechać wyposażenie i meble.  

Dodał, ze liczba chętnych jest kompletna i jest to grupa 20 osobowa, plus dodatkowo na drugi turnus 

jest już lista rezerwowa, zapisało się 6 osób.  

Jeżeli Pan Przewodniczący chciałby uzyskać więcej informacji, to zostanie poproszony Pan 

Radosław Romański Kierownik DDP na obrady. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – powrócił to punktu 11 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały  

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

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą  

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

Stwierdził, ze było to źle poprowadzone, gdyż radny Czajkowski złożył wniosek, i według Statutu 

Gminy paragraf 62 tj. cyt. „ Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie 

precyzuje i ogłasza radzie proponowana treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była 

przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy”. Stwierdził, że tak się 

nie stało, on również zadał pytanie, na które Pan Zastępca Wójta wyszedł z sali, aby przygotować 

odpowiedź i zanim powrócił, to Wysoka Rada to przegłosowała.  

Uważa, że to było niezgodnie z prawem, i nie chce pisać do Wojewody skargi, dlatego też składa 

wniosek, aby tą uchwałą ponownie się zająć na najbliższej sesji Rady Gminy i wprowadzić to do 

porządku obrad. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski – poinformował, że Przewodniczący Rady zarządził krótka przerwę,  

i po konsultacji wniosek został wycofany, stwierdził, że radny Kołowrocki nie ma racji, ustalono na 

sali wówczas, aby przegłosować tą uchwałę, kto „za” i kto, „przeciw”, ale żadnego wniosku, gdyż to 

było zbyteczne, rozwiązaniem najlepszym i najprostszym było przegłosowanie uchwały.  
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Radny Butlewski Dariusz – stwierdził, że było wówczas duże zamieszanie i dlatego też proponuje, 

aby ten punkt ponownie przywrócić. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – poinformował, że podtrzymuje swój wniosek i wnosi o jego 

przegłosowanie. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – stwierdził, że wniosek został zapisany przez 

sekretarza obrad. 

       

Mieszkaniec Wiktoryna Wojciech Marut – poinformował, że 2 lata temu na zebraniu sołeckim 

była mowa o bezpiecznym zjeździe z drogi krajowej 91 w stronę drogi gminnej, to jest przy serwisie 

rolniczym Kalhem, czy są podjęte, jakie kroki, czy też zostały podjęte rozmowy, aby przywrócić 

bezpieczeństwo zjazdu w stronę Torunia, tak jak w m. Brudnowo? 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – potwierdził, że podjął rozmowy na ten temat razem z radnym 

Kołowrockim był w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i poruszane były inne 

tematy, dotyczące zjazdu z drogi krajowej DK- 91 w miejscowości Siutkowo oraz lewoskrętu przed 

wiaduktem kolejowym w miejscowości Konstantynowo.    

Pan Dyrektor zasugerował, że zwróci się już z gotowymi rozwiązaniami, ze strony samorządu 

zaoferował pomoc materialną w tych inwestycjach, była również mowa o bezpiecznym przejściu dla 

pieszych koło Zajazdu Wagant.  

Niestety Generalna Dyrekcja mimo obietnic nie podjęła żadnych czynności, dlatego sami zaczęli 

naprawiać, w pierwszej kolejności w miejscowości Michalin, budowa oświetlenia przy wiadukcie  

z funduszu sołeckiego, jest też po ustaleniach z sołtysami, że jeżeli wybory na to pozwolą, to  

w miejscowości Siutkowo odnośnie tego zjazdu jadą do Pana Dyrektora GDDKiA, na tym spotkaniu 

planuje ponownie poruszyć również modernizację tych zjazdów w Wiktorynie i Konstantynowie.  

Jak Pan Kołowrocki sobie przypomina, to Pan Dyrektor na tym spotkaniu wówczas zasugerował 

również, że GDDKiA nie planowała inwestować tam środków finansowych z uwagi na znikomy 

ruch na tej drodze, jednak teraz ma nadzieję, że uda się go przekonać do tych propozycji?  

Przez dwa lata Pan Dyrektor nie wykazał inicjatywy, i tu sołectwa chcą zaprojektować te 

skrzyżowania i potem wspólnie z GDDKi A rozpocząć wykonywanie tych skrzyżowań i z taką 

propozycją chce się spotkać. 

 

Radny Dariusz Butlewski – zwrócił się do Przewodniczącego, że nie ma konkretnej odpowiedzi na  

punkt 11. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przypomniał, że informował już, że wniosek radnego 

Mieczysława Kołowrockiego został zapisany przez sekretarza obrad. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zgłosił wniosek o przegłosowanie tego wniosku również. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował, że wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że jest opinia radcy prawnego, iż 

wniosków się nie głosuje, taką pisemną opinię otrzymał. 

 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zwrócił się z zapytaniem, bo w takim razie, jeżeli się wniosków 

nie głosuje, to złoży wniosek zostanie on zapisany i ten wniosek będzie wykonany, bez głosowania? 

A co się stanie jak złoży wniosek o budowę nowej drogi w Brudnowie, czy też będzie wykonany? 

Jest w samorządzie 24 lata i zawsze wnioski były głosowane. 
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Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – kwestie wniosków należy rozróżnić, „wnioski formalne”  

i „wolne wnioski”, tu jest się na etapie po rozstrzygnięciach merytorycznych, na etapie możliwości 

składania „wolnych wniosków” między innymi takich, o których Pan radny wspomniał, który 

powinien być procedowany w następnym punkcie, w przypadku pierwszego dotyczącego regulaminu 

wynagradzania nauczycieli już odpowiedź od Wójta padła, że ten wniosek będzie rozpatrzony 

pozytywnie, Pan radny złożył w cudzysłowu kolejny wniosek dotyczący budowy drogi na chwile 

obecną odpowiedź Wójta może być taka, że ten wniosek nie będzie zrealizowany.  

   

Sołtys Sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – zwrócił się z zapytaniem, na kim spoczywa obowiązek 

zaopatrzenia mieszkańców w pojemniki.  

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – zorganizowanie obowiązku odbioru spoczywa na każdej z gmin,  

w naszym przypadku to Gmina Waganiec. Sposób odbioru odpadów regulują zapisu zawarte  

w przetargu. Jeżeli w specyfikacji przetargowej będą zapisy, które będą obligowały pomiot 

ubiegający się o obsługę w danym zakresie, czyli o wywóz takich nieczystości, jeżeli tam będą 

zapisy, które będą obligowały do tego, żeby dana firma zapewniła dostarczenie takich pojemników 

to oczywiście obowiązek ich dostarczenia będzie miała ta firma, tylko trzeba mieć świadomość, że 

koszty wzrosną o ok. kilkaset tysięcy złotych w skali roku.  

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – poinformował, że na sali jest Pan Radosław Romański 

Kierownik Dziennego Domu Pobytu, jeżeli mają obecni na sali pytania to udzieli odpowiedzi. 

 

Kierownik DDP Radosław Romański – poinformował, że jest już lista zamknięta, jest  

20 uczestników, w dniu 1 października br. samochód wyjeżdża i przywozi podopiecznych 18 osób 

będzie dowożonych, jest zagwarantowane śniadanie i obiad dla uczestników będzie to w formie 

cateringu, druga grupa będzie od 20 czerwca 2019 r., jest lista rezerwowa, jeżeli ktoś zrezygnuje, czy 

też zachoruje to z tej listy osoby są przyjmowane, gdyż musi być grupa 20 osobowa.     

W Dziennym Domu Pobytu jest zatrudnionych 5 osób, tj. fizjoterapeuta, opiekun terapeuta 

zajęciowy, animator grupy, opiekun medyczny. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem interpelacji i zapytań zamknął 

ten punkt porządku obrad. 

 

Ad.19 

Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – otworzył punkt dotyczący „wolnych wniosków”  

i udzielił głosu wszystkim obecnym na sali. 

 

Mieszkaniec Wiktoryna Pan Wojciech Marut – złożył wniosek mieszkańca sołectwo Wiktoryn  

o bezkolizyjny zjazd z wyodrębnionym pasem skrętu w lewo z drogi DK - 91 od Torunia w kierunku 

Wiktoryna. 

 

Sołtys Sołectwa Bertowo Paweł Kuliński – złożył wniosek w sprawie selektywnej zbiórki śmieci 

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

zwłaszcza, jeżeli chodzi o szkło. 

 

Radny Zbigniew Czajkowski - złożył wniosek, aby na każdej Sesji Rady Gminy Waganiec był 

obecny Radca Prawny urzędu. 



str. 37 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – w związku z brakiem wolnych wniosków zamknął 

listę zgłaszanych wniosków. 

 

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

2018 r. spisane przez sekretarz obrad Jadwigę Michalską: 

 

1. Wniosek radnego Mieczysława Kołowrockiego o wprowadzenie do porządku obrad 

najbliższej Sesji ponownie punktu dotyczącego „ Podjęcia uchwały w sprawie zmiany  

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

regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą  

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

2. Wniosek Wojciecha Maruta mieszkańca sołectwo Wiktoryn o bezkolizyjny zjazd  

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

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

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

zwłaszcza, jeżeli chodzi o szkło. 

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

obecny Radca Prawny urzędu. 

  

 

Ad.20 

Zamknięcie XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – przeszedł do punktu 20 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, 

podziękował za udział w obradach radnym, gościom zaproszonym i zamknął obrady Sesji w dniu  

26 września 2018 r. – godz. 1430
 

 

Protokołowała:  

 


