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Protokół Nr XIII/2016 

z trzynastej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec  

 

odbytej w dniu 14 czerwca 2016 r. 

 

Ad.1  

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

 

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

Waganiec zwołaną na dzień 14 czerwca 2016 r. na godz. 14
30

. 

Powitał wszystkich radnych, Zastępcę Wójta Gminy – Arkadiusza Żak, Skarbnika Gminy – 

Danuta Roszko.  

Poinformował, że Wójt Gminy Piotr Kosik przeprasza, jednak miał pilny wyjazd i nie będzie 

mógł uczestniczyć w obradach, ale jest Zastępca Wójta Pan Arkadiusz Żak, który udzieli 

informacji na ewentualne zapytania. 

Lista obecności radnych, gości zaproszonych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek 

Wójta Gminy w trybie nadzwyczajnym. 

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

obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, sesja dysponuje wymaganym 

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

objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 

 

Ad.2 

Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

 

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

przesłany radnym przy zawiadomieniu o sesji w dniu 10 czerwca 2016 r.  

Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie,  

w projektach uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie terytorialnym i przekazanych pod obrady Rady Gminy, które zostały przesłane 

wraz z zaproszeniem na obrady i wyłożone zostały przed sesją. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Waganiec”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

w Gminie Waganiec na lata 2016- 2019”. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Zamknięcie XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.  
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Materiały wyłożone do wglądu są załącznikiem do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Waganiec na lata 2016- 2019”. 

W związku z tym, że w trakcie były korekty nanoszone do tego programu, zmieni się tytuł 

proponowanej uchwały. 

 

W porządku obrad w punkcie 5, ten punkt otrzyma brzmienie zgodnie z tytułem załącznika do 

projektu uchwały: 

„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 

2016-2019 Gmina Waganiec”. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poddał po głosowanie proponowaną zmianę do 

porządku obrad. 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła propozycję do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, kto jest za tym, aby przyjąć 

porządek obrad w wersji przedłożonej radnym? 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Waganiec”. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

na lata 2016- 2019 Gmina Waganiec”. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

6. Zamknięcie XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec.  

 

Dyskusji brak. 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedstawiony 

porządek obrad z uwzględnieniem przyjętej poprawki. 

 

Ad.3 

Wybór sekretarza obrad. 

 

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

„wybór sekretarza obrad” poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
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Radna Ewa Pietrus – zgłosiła kandydaturę Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Patrycji 

Butlewskiej. 

Wiceprzewodnicząca Rady, P. Butlewska – wyraziła zgodę. 

Brak innych kandydatur z sali. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem do radnych, kto jest za 

przyjęciem kandydatury radnej Patrycji Butlewskiej na sekretarza obrad XIII sesji Rady 

Gminy, prosi o podniesienie ręki? 

 

Głosowanie. 

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

i „wstrzymujących” nie było) na sekretarza obrad wybrała Panią Patrycję Butlewską. 

 

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła na sekretarza obrad 

Wiceprzewodniczącą Rady Panią Patrycję Butlewską. 

 

Ad.4 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Waganiec”. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt 4 porządku obrad tj. podjęcie uchwały  

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

gminy Waganiec”. 

Poinformował, że w przesłanych materiałach radni otrzymali projekt uchwały wraz  

z załącznikiem.  

W załączniku do uchwały na str. 7 w dokumentach strategicznych akty prawne oznakowane  

Nr 2, 3 ustawa o samorządzie gminnym – tam, jest zmiana tekstu jednolitego- powinien być  

z 2016 r., i na stronie 17 została naniesiona zmiana dotycząca mapki, gdzie był zły zapis 

nazewnictwa w brzmieniu „Zbrachlin Nowy” Zbrachlin Stary”, powinno być „Stary 

Zbrachlin” „Nowy Zbrachlin”.  

 

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

on załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Następnie otworzył dyskusję do projektu uchwały.  

 

Radna Agnieszka Łopatowska – zwróciła się z zapytaniem, na czym polegają te zmiany? 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że związku z tym, że uchylona jest 

uchwała z ubiegłego roku, a przyjmowana jest nowa uchwała – Pani radna prosi o udzielenie 

wyjaśnień, na czym polegają zmiany między poprzednią uchwałą, którą Rada Gminy uchyla,  

a nową zaktualizowaną uchwałą? – o zabranie głosu poprosił zastępcę Wójta Pana Arkadiusza 

Żak. 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

gminy Waganiec został przygotowany przez Pomorską Grupę Konsultingową, która to miała 

zlecone zadanie. Od samego początku zbierała informacje, aktualizowała, diagnozowała te 

kwestie związane z tą strefą emisji dwutlenku CO2do atmosfery został przygotowany ten Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej, który Rada Gminy przyjęła uchwałą z listopada 2015 r.  
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W międzyczasie niestety WFOŚiGW analizując ten dokument, który został przygotowany, 

wniósł szereg zastrzeżeń, co do zawartości merytorycznej, jakościowej te zastrzeżenia zostały 

dwu, czy trzykrotnie przekazywane do Urzędu Gminy w formie pisemnej, następnie były 

przekazywane do Pomorskiej Grupy Konsultingowej, która to wnosiła te zmiany. Oczywiście 

numeratywnie postara się w skrócie przedstawić te elementy, które były zmieniane i były 

wymagane do zmian. Niektóre elementy wskazane do zmiany przez NFOŚiGW były 

elementami, które nie do końca odnosiły się do gmin, takich jak Gmina Waganiec.  

W wiejskich gminach można było odnieść się do taboru transportowego. Gmina Waganiec nie 

posiada takiej komunikacji publicznej, dlatego trudno było się do tego odnieść. Pomimo takiej 

specyficznej sytuacji te elementy zostały, wyszególnione. 

Pierwszym z elementów, na który Fundusz zwrócił uwagę, to fakt, iż nie został wyznaczony 

cel zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pomorska 

Grupa Konsultingowa nie uwzględniła tego elementu, dlatego została poproszona  

o uzupełnienie. 

Kolejna kwestia, to, że nie zostało precyzyjnie określone w tym planie, czy konieczne jest 

wyznaczenie celu w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Dotyczyło to obszarów, na których 

odnotowano przekroczenie, jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu  

i realizowane z tego tytułu programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych. Dodatkowo wskazano, że ta uchwała, która została podjęta w zeszłym 

roku, została przyjęta w sposób nie do końca akceptowalny przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymaga on, aby ten plan został przyjęty, jak 

również przyjęty do realizacji. To jest, że nie tylko przyjęty uchwałą, ale i wdrożony, czyli 

rozpoczęcie prac wdrożeniowych, i to w dniu dzisiejszym jest również korygowane. 

Wskazano również na konieczność plan gospodarki niskoemisyjnej z wieloletnią prognozą 

finansową. Odnieść się do zadań, które mogłyby być realizowane w tym zakresie, aby 

ograniczyć ta emisje dwutlenku węgla. Dodatkowo wykazano, że w PGN wystąpiły sprzeczne 

informacje dotyczące sposobu danych w roku bazowym. Te sprzeczne informacje 

powodowały wątpliwości, do jakości tej bazy. Te zebrane dane również należało skorygować.   

Nie uwzględniono całej produkcji odnawialnych źródeł energii z terenu gminy, brak opisu 

działań dotyczących budynków mieszkalnych. Brak informacji dotyczących taboru gminnego, 

to, o czym już wspomniał. Ale takie zastrzeżenie też miało miejsce. Brak działań związanych 

z możliwością produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Należało 

również uzupełnić PGN o działanie nie inwestycyjne np. W obszarze planowania 

przestrzennego lub uzasadnić, dlaczego tego nie ujęto i tutaj zapewne obecni na sali orientują 

się, że kwestia, związana z planowaniem przestrzennym w gminie Waganiec od dłuższego 

czasu boryka się z różnymi problemami chodzi tu konkretnie o zmianę studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która to zmiana została przyjęta w 2013 r. – 

niestety wyrokiem Sądu Administracyjnego została uchylona. Obowiązuje to studium przed 

zmianą. Gmina jest na etapie podpisania aneksu z urbanistkami, które wykonywały tą całą 

procedurę związaną ze zmianą. Te Panie zobowiązały się do nieodpłatnego naprawienia 

pewnych błędów, które niestety zostały poczynione w związku z tamtym procedowaniem, 

niestety nałożyła się dodatkowa sytuacja, że końcówka 2015 r. została zmieniona ustawą  

o rewitalizacji, która całkowicie zmieniła – procedurę zawiązaną z uchwaleniem tych zmian, 

co dodatkowo skomplikowało sytuację. Ale jak powiedział na określany termin, że do końca 

2016 r. – zmiana tego studium ma zostać wyłożona do publicznego wglądu, a do 31.03.2017 

r. ma być przedłożona Radzie Gminy do uchwalenia. Taki plan została przyjęty,  

i jest nadzieja, że nie będzie zastrzeżeń Nadzoru Wojewody i ta zmiana zostanie 

wprowadzona.  
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Kolejny element, który został wskazany przez NFOŚiG, to poprawa identyfikacji obszarów 

problemowych. Wskazane wydzielenie identyfikacji obszarów problemowych, do osobnego 

punktu. Czyli, aby w tym planie został stworzony punkt dla tych obszarów problemowych. 

Kolejna kwestia, to prezentacja bazowej inwentaryzacji emisji bardzo ograniczona. Czyli 

zasób pewnych informacji nie satysfakcjonował NFOŚiGW należało to uzupełnić, co również 

zostało zrobione. Kolejna kwestia brak powiązań planowanych zadań z bazą inwentaryzacji 

emisji, co uniemożliwiło weryfikacje osiągniętych efektów. Następna kwestia, to brak 

podmiotów odpowiedzialnych za realizacje z każdego z działań wskazanych w planie oraz 

mierników monitorowania. Kolejne zmiana nie podano planowanego wskaźnika wzroku 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku 

bazowego – brak działań związanych z odnawialnymi źródłami energii i wyznaczeniem celów 

w tym zakresie. Ponadto wskazano również, iż należy podać informacje nt. wykorzystanych 

do sporządzenia bazy inwentaryzacji emisji źródeł danych. W związku z tym, że podano  

w PGN informacji, że na potrzeby tej bazy wykorzystano wyniki przeprowadzonej 

ankietyzacji, należało podać zestawienie, podsumowanie tych wyników. Dodatkowo wynika z 

bazy inwentaryzacji emisji – nie było konieczne uwzględnienie emisji pochodzącej z ruchu 

tranzytowego na drogach krajowych. Pomorska Grupa Konsultingowa przyjęła dane, które 

odnosiły się do ruchu na drodze krajowej, na który to ruch gmina Waganiec nie ma żadnego 

wpływu. NFOŚiGW poprosił, aby dokonać weryfikacji nie odnosić się do ruchu krajowego, 

tylko uszczegółowić ruch lokalny na drogach gminnych i powiatowych, które przebiegają, 

czy też są zlokalizowane na terenie gminy Waganiec. 

To są w skrócie elementy, które należy skorygować i ma nadzieję, że są to ostatnie zmiany, 

jakie należało wykonać, do PGN. Jest to jeden z dokumentów strategicznych w każdej  

z gmin, który to jest wymagany przy okazji aplikowania o środki zewnętrzne.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, gdyż nie wie czy dobrze 

zrozumiał – ta uchwała wraz z załącznikiem będzie jeszcze weryfikowana? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – stwierdził, że tak do NFOŚiGW w Warszawie i gmina 

jest zobowiązana do 17.06.2016 r., aby przedłożyć tą uchwałę wraz z załącznikiem. Dlatego 

ten tryb sesji nadzwyczajnej, aby zachować ten termin.   

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy ta aktualizacja tego 

programu nastąpiła w ramach pierwotnej ceny z firmą konsultingową? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że tak, te wszystkie warunki są ujęte  

w umowie, gmina nie płaci żadnych dodatkowych środków finansowych. Jednak musi  

w tym uczestniczyć, gdyż przekazywać należy te wszystkie dane dodatkowe i to jest ta 

niedogodność.  

 

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

i przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Waganiec” - stanowi on zał. Nr 2 do protokołu. 
Następnie zarządził głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIII/110/2016 w sprawie przyjęcia do 

realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Waganiec”– 

stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową 

uchwałę. 

 

Ad.5  

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

w Gminie Waganiec na lata 2016- 2019”. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  

w Gminie Waganiec na lata 2016- 2019”. Poinformował, że to jest projekt uchwały 

oznaczony rzymską II, który został wyłożony radnym przed sesją.  

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami w Gminie Waganiec na lata 2016- 2019” – stanowi on zał. Nr 4 do protokołu. 
Otworzył dyskusję.  

 

Radny Marcin Misiak – zwrócił się z zapytaniem, czy nad wszystkimi zabytkami na terenie 

gminy jest ten program? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że przygotowanie takiego programu opieki 

nad zabytkami jest wymogiem ustawowym. Gmina Waganiec jest zobowiązana do 

przygotowania takiego dokumentu dla zabytków zlokalizowanych na terenie gminy 

Waganiec. Ten program zawiera zestawienie tych zabytków, które są numeratywnie 

wymienione ze wskazaniem tych, które są wpisane do rejestru zabytków do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Oczywiście odnosi się do kwestii uwarunkowań prawnych ochrony 

opieki nad tymi zabytkami i do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych zawarta jest tam 

również ocena stanu tego dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń, 

założenia programowe instrumentarium realizacji tegoż gminnego programu opieki nad 

zabytkami i zasady realizacji tego programu. Dodatkowo wskazane są różne możliwości, czy 

tez źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację tej opieki na zabytkami. Ten 

program zawiera również te możliwości.  

Natomiast na razie nie jest w stanie określić, jakie są szanse na pozyskiwanie tych 

dodatkowych środków finansowych z zewnątrz, czy też z Unii, czy też z innych programów 

np. Ministerialnych.  

Stwierdził, że ma z Wójtem nadzieję, że będzie taka możliwość, iż uda się te pieniądze 

pozyskać. Aczkolwiek w momencie jak była tworzona Strategia Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego dla Powiatu Aleksandrowskiego otrzymano informację z Urzędu 

Marszałkowskiego, że na tego typu przedsięwzięcie w zasadzie nie ma, na co liczyć, że te 

pieniądze zostaną przekierowane większości do dużych metropolii, czy do dużych miast. 

Gminę próbowano odstręczyć od takich pomysłów, jednak pojawiają się różne programy. Jest 

analizowany jeden z nich, który przewiduje możliwość pozyskania dofinansowania między 

innymi na te cele, czy też obszary, które przyległe są do takich miejsc. Nie jest w stanie w tej 

chwili powiedzieć, czy sytuacja gminy będzie się wpisywała w te kryteria i czy gmina będzie 

wnioskować o dofinansowanie, ale ma nadzieję, że tak będzie.  

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – podziękował za udzieloną odpowiedź. 

 

Radny Radosław Zwierzchowski – z zapytaniem, czy kolejka wąskotorowa też jest ujęta? 
 

 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że tereny po wąskotorówce, oczywiście są 

wymienione, jako te tereny, które należą do spektrum tych zabytków, natomiast one nie są 

wpisane do rejestru zabytków.  



str. 7 

 

W związku z tym pomysłem razem z Wójtem chcą zrealizować i ma nadzieję, że uda się go 

zrealizować, – czyli budowę ścieżek rowerowych min. na terenach kolei wąskotorowej. 

Zostały podjęte już pewne rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby 

wypowiedział się na ten temat, bo otrzymano sygnały, że pojawiają się podmioty, tzw. 

miłośników kolei wąskotorowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i nie tylko, 

które wnioskują do Konserwatora o wpisanie tych terenów do rejestru i wówczas wszelkie 

tego typy zadania inwestycyjne, są zamrożone i nie ma możliwości ich realizacji. Spotkanie 

takie się już odbyło uzgodnienia zostały poczynione obecnie w sposób formalny zwrócono się 

o to, aby wspólnie przeprowadzić wizje lokalną na terenie min. gminy Waganiec. Aby 

Wojewódzki Konserwator zobaczył, że ten teren jest zdegradowany, że w dużej mierze nie 

ma już tam tych fragmentów kolei wąskotorowych, że są fragmenty, które są zalane asfaltem, 

czyli drogi powiatowe, które są również z dofinansowaniem unijnym wybudowane.  

 

Radny Radosław Zwierzchowski – zwrócił się z zapytaniem, czy są to tereny należące do 

gminy? 

 

Zastępca Wójta Arkadiusz Żak – poinformował, że gmina jest na etapie rozmów z PKP. 

Wydaje się, że PKP próbuje jakby wykorzystać tą sytuację. Jednak Wojewódzki Konserwator 

ma wątpliwości, co do intencji związanych z tymi nieruchomościami należącymi w tej chwili 

do PKP. Dlatego te działania min. z Wojewódzkim Konserwatorem mają to określić  

i wówczas będzie jasna sytuacja. Jeżeli będzie taka możliwość, to będzie można przystąpić do 

kolejnych etapów z PKP. 

Jak te sprawy zostaną rozstrzygnięte, to wówczas będzie dokumentacja, projekt i zapewne te 

elementy zostaną przewidziane. 

 

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

uchwały zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Waganiec na lata 

2016- 2019”. 

 

Głosowanie   

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

i „wstrzymujących” nie było) podjęła uchwałę Nr XIII/111/2016 w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Waganiec na lata 2016- 2019” – 

stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Na obrady przybył radny Dariusz Butlewski.  

Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że Rada Gminy przyjęła przedmiotową 

uchwałę. 

 

Ad.6 

Zamknięcie XIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 

 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. zamknięcie 

obrad XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu  

14 czerwca 2016 r. – godz. 15
35 

 

Protokołowała:  


