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

 
odbytej w dniu 1 grudnia 2017 r. 

Ad.1  
Otwarcie XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący Rady, Jarosław Różański – otworzył XXX sesję VII kadencji Rady Gminy 
Waganiec zwołaną na dzień 1 grudnia 2017 r. – godz.1530. 
Jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek wójta gminy na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
Następnie powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy – Piotra Kosik, Zastępcę Wójta – Arkadiusza 
Żak, Skarbnika Gminy – Danutę Roszko. 
Poinformował również, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych sesja dysponuje wymaganym kworum, 
co oznacza, że rada gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach objętych 
porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 
Listy obecności radnych, gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 

 
Następnie przewodniczący rady – zapoznał radnych z opinią prawną przygotowaną przez Pana 
Tomasza Mroczkowskiego Kancelaria Radcy Prawnego we Włocławku, który prowadzi również 
obsługę prawną w tut. Urzędzie na dopuszczalność głosowania nad wolnymi wnioskami zgłaszanymi 
przez radnych na sesji Rady Gminy do realizacji przez wójta – stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. 

Podsumowując opinie prawną Pan radca ujął, że żaden przepis prawa ani Statut Gminy Waganiec nie 
przewiduje możliwości głosowania nad wolnymi wnioskami zgłoszonymi podczas obrad rady 
gminy.  
 
Ad.2 
Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że przy zawiadomieniu zwołaniu sesji radni 
otrzymali materiały w dniu 29 listopada 2017 r.  
Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie, w projektach 
uchwał, przygotowanych stosownie do wymagań ustawy o samorządzie gminnym i przekazanych 
pod obrady rady gminy. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do 
porządku obrad od tych, które radni otrzymali? 
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok. 

a) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego, 
b) dyskusja nad projektem uchwały, 
c) podjęcie uchwały. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na 
terenie Gminy Waganiec. 
        a) dyskusja nad projektem uchwały, 
        b) podjęcie uchwały. 
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      5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec. 
       a) dyskusja nad projektem uchwały, 
       b) podjęcie uchwały. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki 
opłaty dla gminy Waganiec.  

                   a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                   b) podjęcie uchwały. 
     7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu 

„Zasłużona/y dla Gminy Waganiec". 
                   a) dyskusja nad projektem uchwały, 
                   b) podjęcie uchwały. 

8. Zamknięcie XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Brak innych propozycji od rady gminy do proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
 
Głosowanie. 
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” - głosów „przeciw”,   
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) przyj ęła proponowany porządek obrad. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedstawiony porządek 
obrad XXX Sesji Rady Gminy. 
 
Ad.3 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 r. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok, poinformował, że w materiałach radni otrzymali projekt 
przedmiotowej uchwały. 
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok – 
stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Poprosił Panią Danutę Roszko skarbnika gminy 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 
 Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 27 listopada 2017 r. 
zwiększono o 900,00 zł wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego.  

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. 
zmniejszono o 195,80 zł dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.  

Kolejną decyzją też z dnia 15 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia o 23.063,00 zł 
środków na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 
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Wydatki  
 Zmniejszono o 5.350,00 zł środki zaplanowane na opłacenie kosztów sporządzenia operatów 
szacunkowych stanowiących podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej.   
 Przeanalizowano plan finansowy zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji 
ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych, dokonując zmian na kwotę 551,43 zł oraz 
rejestru wyborców 1,13 zł.  
W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zmieniono przeznaczenie 1.000,00 zł.   
 
 Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 27 listopada 2017 r. 
dokonując zwiększenia o 7.150,00 zł środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na 
terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli i punktu przedszkolnego znajdujących się 
poza terenem gminy Waganiec. Równocześnie zmniejszono o 900,00 zł środki na wypłaty 
stypendiów, stanowiących pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.   
 Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia                 
27 listopada 2017 r. zmieniono przeznaczenie środków w ramach Ośrodka na łączną kwotę 5.000,00 
zł. Dokonano ponadto zmian w zakresie planu finansowego zadań zleconych z zakresu świadczeń 
wychowawczych na kwotę 163,00 zł oraz świadczeń rodzinnych 2.910,00 zł.   

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 27 listopada 2017 r.  
dokonano zwiększenia o 200,00 zł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
oświatowej. Równocześnie w zakresie wydatków realizowanych z tego rachunku przemieszczono 
środki w kwocie 2.000,00 zł.  
 
Na obrady przybył radny Jarosław Budny. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – podziękował Pani skarbnik za przedstawione zmiany.  
 
Przewodniczący Rady J. Różański – poprosił o zabranie głosu przewodniczącą Komisji Budżetu 
Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Panią Patrycję Smykowską  
i przedstawienia opinii komisji, w sprawie zmian budżetowych, o które wnosi wójt. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu P.Smykowska - poinformowała, że komisja analizowała 
proponowane zmiany budżetowe i nie ma zastrzeżeń ani uwag do proponowanych zmian 
budżetowych na 2017 r., o które wnosi wójt gminy. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył dyskusję do przedstawionych zmian budżetowych,  
o które wnosi wójt gminy po stronie wydatków i dochodów budżetowych. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
  
Przewodniczący Rady J. Różański – w związki z brakiem zapytań do projektu uchwały zamknął 
dyskusję i poddał pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały.  
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących się” nie było) podjęła uchwałę Nr XXX/242/2017 w sprawie zmian  
w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok – stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę  
w wersji zaproponowanej radnym. 
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Ad.4 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” na terenie Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy 
Waganiec. 
Przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusje do przedmiotowej uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że w sprawie porządku obrad XXX sesji  
i projektów uchwał odbyły się komisje stałe rady gminy, na których radni zadawali pytania, był też 
obecny Sekretarz, Kierownik ref. gospodarki komunalnej Pan Edward Musiał, można było uzyskać 
szczegółowe informacje. 
 
Radna E.Pietrus – poinformował, że jest dyskusja na temat oczyszczalni ścieków, w następnym 
punkcie jest ujęta opłata za gospodarowanie odpadami, to przedstawi pewną sprawę. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że obecnie jest omawiany inny punkt 
porządku obrad tj. przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Radna E.Pietrus – stwierdziła, że jak już zabiera głos, to zwróci się z zapytaniem odnośnie obsługi 
na oczyszczalni ścieków. 
Gmina Waganiec ma podpisaną umowę z Ekociechem w Ciechocinku, tam pracuje jej mąż i w dniu 
dzisiejszym przyjechał bardzo zdenerwowany, gdyż był z innym pracownikiem i nie mogli zrzucić 
ścieków w Wójtówce z beczki gdyż rura była zapchana, nie wie czy ktoś to obsługuje, ponieważ 
było kilku pracowników i mieli bardzo duży „ubaw” z tej sytuacji. Był tam też Pan Kułakowski, 
który również nie mógł skorzystać z tej usługi. Mówił, że jest założone coś w tej rurze i przekręcona 
próba, aby tego nie można było wyjąć i dlatego nie da się w ogóle ścieków zrzucić.  
Jest pytanie, czy ktoś obsługuje, bo było tam 4 pracowników z Urzędu Gminy, którzy tak się śmieli  
z tej sytuacji i z osób, które chciały skorzystać z tej usługi? 
 
Wójt Gminy P.Kosik – stwierdził, że jest tam obsługa pracowników, i tak jak na komisjach 
zauważono, że można się spodziewać tego, jakie są ścieki, które płyną do oczyszczalni rurami. Ale 
nie można się spodziewać nigdy, jakie są ścieki, które przywozi Ekociech, czy Pan Kułakowski, czy 
też Groneko, to, co jest w beczkach. I często się tak zdarza, że na początku duża beczka przyjedzie  
z bardzo złym materiałem i zapycha całą instalację i niejednokrotnie stała oczyszczalnia ścieków 2-3 
dni nie przyjmując odpadów. Zanim pracownicy porozbierali te urządzenia, poczyścili, gdyż tam jest 
wszystko jak np. pampersy, pieluchy tetrowe itp. najprawdopodobniej było to spowodowane tym, że 
były zapchane urządzenia do odbioru ścieków dowożonych, bo innej możliwości nie ma. 
 
Radna E.Pietrus – stwierdziła, że jeśli jest tak to należy zadzwonić do Spółki Ekociech i zerwać tą 
umowę, bo to nie ma sensu, aby ktoś jeździł na próżno. A pracownicy zamiast przyjść i powiedzieć, 
wytłumaczyć, to się pochowali i się strasznie zaśmiewali z tej sytuacji, było to niemiłe i wyglądało to 
tak jakby te osoby, które przywożą te ścieki były pośmiewiskiem. 
Jeżeli ktoś przywozi ścieki z zewnątrz, wszędzie na oczyszczalniach są liczniki i ile jest zrzutu 
ścieków, to na tyle jest wystawiony kwit i jest opłata, a tu tego niema. 
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Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z tym jak radna poruszyła ten temat, to też ma 
pytanie – czy ta oczyszczalnia jest przystosowana, aby mieć urządzenie pomiarowe do odbioru tego 
typu ścieków? I skoro nie można odbierać to nie bardzo rozumie, dlaczego są odbierane tego typu 
ścieki? 
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że na jednej z komisji został poruszony ten temat, 
wspomniał wówczas, że urządzenie pomiarowe się zepsuło. W budżecie na 2018 rok jest 
zaplanowana kwota na zakup tego urządzenia. 
 
Sekretarz, Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej E.Musiał – potwierdził, że jest zaplanowana 
kwota ok. 13 tys. zł, i uważa, że ta kwota jest za niska, a jest to konieczne do wykonania,  
i należałoby ją zwiększyć. 
 
Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że dokładnie nie wie czy całe urządzenie będzie do wymiany 
na nowe, czy wyremontowane. 
Z dowożonymi ściekami jest tak samo jak z zapchaną kanalizacją, albo z awarią pompy na 
przepompowni. Wystarczy, że popsuje się pompa na przepompowni, która dalej tłoczy wodę na 
Wójtówkę i już są telefony, i co się dzieje, bo w łazience wypycha wodę podobna jest reakcja 
pracowników z Ekociech. Jeżeli urządzenie się zepsuje, to jest zepsute i nie można oczekiwać, że 
będzie od ręki naprawione. Jest skanalizowane 100% aglomeracji gminy Waganiec, to jest jeden  
z największych wskaźników w całym powiecie i należy uwierzyć, że te urządzenia niestety się psują.  
Tak samo jak się mają urządzenia na gminnej oczyszczalni ścieków, która ma już kilkanaście lat tak 
samo psują się urządzenia na kanalizacji liniowej, czyli przepompowni. Najlepiej byłoby tak jak 
mówił przewodniczący rady, że jak jest awaria, zaraz odcina się zrzut ścieków dowożonych.  
Ale trzeba brać pod uwagę, w jakiej sytuacji jest stawiana cała gmina. Stawki za dowóz do 
Aleksandrowa Kujawskiego, są prawdopodobnie wyższe i Pan Kułakowski już tam nie świadczy 
usług, bo tutaj jest najlepiej dowozić. I można podjąć decyzję, że się nie przyjmuje do usunięcia 
awarii. Robione jest wszystko, aby przyjmować te ścieki, nawet w ostatnim czasie zdemontowane 
zostało urządzenie do wstępnej separacji tych ścieków najbardziej gabarytowych, pracownicy 
dorobili taką kratkę, aby usprawnić jeszcze usuwanie awaryjności, ale mimo wszystko one się psują. 
A jak wszyscy wiedzą to pracownicy pracują na terenie całej gminy. Zgodnie z warunkami 
gwarancji urządzeń, które znajdują się na gminnej oczyszczalni ścieków tam powinny pracować na 
stałe 3 osoby. 
Jeżeli Wysoka Rada zgodzi się na to, aby zatrudnił dodatkowe osoby na oczyszczalni ścieków, to 
oczywiście to zrobi, ale to są ogromne koszty na dodatkowych pracowników. Obecnie jest 
przypisanych dwóch pracowników, ale wiadomo, że oni pracują w terenie, a dodatkowo pracują 
również na oczyszczalni ścieków. Na początku był system zautomatyzowany, każdy dostarczający 
ścieki dowożone dostał swój „czip”, który przykładał, pompa się odblokowywała dolewała ścieki, 
był wydruk i było wszystko załatwione. Teraz to się zepsuło kompletnie, były zamiary naprawić 
swoim sposobem, ale stwierdzono, że nie opłaca się tego naprawiać, dlatego w przyszłym roku od 
stycznia rozpoczyna się modernizacja tych urządzeń, żeby było tak jak wspomniał przewodniczący 
rady i radna, żeby był licznik, wydruk i żeby nie było z tym problemów, niestety są to urządzenia 
kilkunastoletnie i to będzie się psuło. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy nie zachodzi obawa 
uszkodzenia oczyszczalni, jest to oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna, czy z tego tytułu nie 
będzie potężnych kosztów, czy to się nie zrobi większy problem? 
 
Radny Zbigniew Czajkowski – zwrócił się z zapytaniem, na jakiej podstawie teraz się pobiera 
opłaty, skoro ten licznik jest uszkodzony? 
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Wójt Gminy P.Kosik – poinformował, że każde urządzenie, które przywozi ścieki ma swoją miarkę 
i szacunkowo wg. pojemności beczki jest to naliczane. 
Stwierdził, że można w ogóle zabronić dowożonych ścieków, ale bije to w koszty gminy, są też 
własne ścieki jak np. z remizy OSO Włoszyca, gdzie jest szambo i będą ścieki dowożone gminnym 
sprzętem na oczyszczalnię ścieków.   
Powstały przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcy godzili się na taką sytuację wiedząc, że 
jest oczyszczalnia, jeżeli wszystkie urządzenia będą działały to nie ma takiego zagrożenia, że to nie 
będzie działało, ale trzeba mieć świadomość, iż z roku na rok będzie trzeba przeznaczać coraz 
większe pieniądze w modernizację tej oczyszczalni, która ma już 14 lat. 
 
Sekretarz, Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej E.Musiał – poinformował, że jeżeli chodzi  
o stacje zlewne, to jest prosty mechanizm, gdyż ona mierzy PH, czyli podstawowe parametry 
ścieków ilości spuszczonego ścieku. 
Natomiast, jeżeli to urządzenie się usprawni i przywróci właściwą sprawność, to może się okazać, że 
np. Pan Kułakowski nie zrzuci żadnego środka transportowego, bo chodzi o te osady. Jest 
świadomość, że utylizacja tego osadu kosztuje znacznie więcej, sami Państwo radni na komisjach 
stałych wnioskowali, aby w stosunku do mieszkańców, którzy nie są podłączeni do systemu 
zbiorowego kanalizacji, żeby ich jakby nie traktować w restrykcyjny sposób.  Jeżeli się na takie coś 
decyduje, to trzeba mieć świadomość, że są z tym związane pewne konsekwencje finansowe  
i również dochodzi do awarii, na które potrzebne są środki finansowe.  
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – poinformował, że z tego co pamięta jak Pan Sekretarz na 
komisjach mówił, iż minimalna stawka powinna wynosić 35,00 zł.  
Następnie poinformował, że do opiniowania tej uchwały radni przystąpią w następnym punkcie 
porządku obrad.  
Powrócił do procedowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec.  
Zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w wersji zaproponowanej radnym. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było - podjęła uchwałę Nr XXX/243/2017 w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec – 
stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie  
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy 
Waganiec. 
 
Radna J.Michalska opuściła obrady – godz. 1600. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec. 
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Przewodniczący Rady, J. Różański – otworzył następny punkt przyjętego porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec i poinformował, że został przygotowany  
i wyłożony radnym projekt uchwały oznaczony rzymską II, następnie przedstawił projekt 
przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
Dyskusja nie została podjęta przez radnych do przedmiotowej uchwały. 
 
Następnie przewodniczący rady w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie projekt 
przedmiotowej uchwały. 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie (14 głosów „za” głosów „przeciw”,  
i „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXX/244/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 
Waganiec – stanowi ona załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotowa uchwałę. 
 
Ad.6 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia 
stawki opłaty dla gminy Waganiec.  
 
Radna J.Michalska powróciła na obrady – godz. 1610. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył kolejny punkt dotyczący podjęcie uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy 
Waganiec. Przedstawił projekt uchwały – stanowi on załącznik Nr 10 do protokołu. 

 
Otworzył dyskusję do projektu uchwały. 
Radni nie podjęli dyskusji do przedmiotowej uchwały. 
 
Następnie przewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec w Werski 
zaproponowanej radnym. 

 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXX/246/2017 w sprawie ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec – stanowi ona 

załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotowa uchwałę  
w wersji zaproponowanej. 
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Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu 
„Zasłużona/y dla Gminy Waganiec". 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – otworzył punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y dla Gminy 
Waganiec".  
Poinformował, że córka zmarłego Pana Ziomko Karola jednego z artystów pochodzących z gminy 
Waganiec z miejscowości Michalin zwróciła się do wójta gminy o nadanie skweru lub ulicy 
imieniem artysty w związku z 100 rocznicą urodzin. W związku z tym, że nie było przygotowanych 
takich uchwał a inne gminy mają, postanowiono przygotować pod procedowanie rady gminy projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y dla 
Gminy Waganiec". 
Zasłużonym dla gminy Waganiec nie musi być mieszkaniec gminy, mogą się pojawić inne osoby, 
które wniosły coś w rozwój gminy. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu była czasowo 
wystawiona ekspozycja prac rzeźbiarskich Pana Ziomko. Jeżeli ktoś z obecnych i mieszkańców jest 
zainteresowany i chciałby zobaczyć większy wybór twórczości Pana Karola Ziomko, to w Muzeum 
we Włocławku jest ekspozycja tych prac. 
 
Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik Nr 12 do protokołu. 
Zaproponował drobne zmiany do projektu regulaminu tj.  
- § 4 podpunkt c) był zapis „dot. § 2 ust.6 pkt.2”; zmiana na zapis w brzmieniu „dot. § 2 ust. 4 
podpunkt b”  
- oraz w załączniku nr 1 do regulaminu zmiana w punkcie IV oświadczenie – było „do Uchwały 
XXVIII” na zapis w brzmieniu „do Uchwały XXX”. 
 
Otworzył dyskusję do przedmiotowej uchwały. 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – w związku z brakiem dyskusji radnych do przedmiotowej 
uchwały zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia  
i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec". 
 
Głosowanie   
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie (15 głosów „za” głosów „przeciw”,  
oraz „wstrzymuj ących” nie było) podjęła uchwałę Nr XXX/245/2017 w sprawie ustanowienia  
i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec" – stanowi 

ona załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady J. Różański – stwierdził, że rada gminy przyjęła przedmiotową uchwałę  
w wersji zaproponowanej. 
 
Ad.8 
Zamknięcie XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Przewodniczący Rady, J. Różański – przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. zamknięcie obrad 
XXX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
Poinformował, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad nadzwyczajnej XXX sesji VII 
kadencji Rady Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 1 grudnia 2017 r. – godz. 1645 
Protokołowała:  


