
Rada Gminy Waganiec 
 

 

Protokół nr II/2018  

II Sesja w dniu 4 grudnia 2018 r. 

 
Obrady rozpoczęto 4 grudnia 2018 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:47 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych. 

Obecni: 

1. Jan Bróżek 
2. Iwona Góralska  
3. Wojciech Grzanka 
4. Radosław Kłonowski 
5. Jan Kłos 
6. Mieczysław Kołowrocki 
7. Arkadiusz Kujawa 
8. Wojciech Marut 
9. Jadwiga Michalska  
10. Arkadiusz Najder 
11. Patrycja Smykowska 
12. Wojciech Sobczak 
13. Wacław Stefański 
14. Tomasz Wysocki 
15. Stanisław Zimecki 

1. Otwarcie II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła II Sesję VIII kadencji Rady 
Gminy Waganiec zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym na dzień 4 grudnia 2018 r. – godz.1000. 
Następnie powitała przybyłych gości: 
1.  Wójta Gminy Waganiec Pana Piotra Kosik. 
2.  Zastępcę Wójta Gminy Waganiec Pana Arkadiusza Żak, 
3.  Skarbnika Gminy Waganiec Panią Danutę Roszko, 
4.  Radcę Prawnego Gminy Waganiec Pana Tomasza Mroczkowskiego, 
5.  Radnych Rady Gminy Waganiec, 
6. Sołtysów Gminy Waganiec 
  
Listy obecności - stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

  
Powitała również wszystkich mieszkańców obecnych na sesji. 



Poinformowała, że ustawowy skład Rady Gminy Waganiec wynosi 15 radnych, na podstawie 
listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych sesja dysponuje wymaganym 
kworum, co oznacza, że Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały w sprawach 
objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są prawomocne. 
 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że porządek obrad II Sesji 
został radnym doręczony przy zawiadomieniu o zwołaniu sesji z dnia 27 listopada 2018 r.  
Problematyka podana w porządku obrad sesji znajduje umocowanie i uzasadnienie,  
w projektach uchwał, przygotowanych stosownie do wymogów ustawy o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. i przekazanych pod obrady Rady Gminy. 
 
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje do porządku obrad od tych, które 
radni otrzymali w materiałach? 

Radny Wojciech Marut – zgłosił wniosek formalny o rozważenie porządku obrad  
o dodatkowy punkt „zapytania radnych” po punkcie 13. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska - w związku z tym, że „zapytania  
i interpelacje” można składać drogą pisemną, dlatego też uważa, że ten wniosek jest 
niezasadny. Dlatego też nie można wprowadzić tego punktu do porządku obrad. 

Radny Wojciech Marut – przeglądał Statut Gminy z 2003 r, i w nim niestety w § 35 jest 
taka możliwość i z tego, co się orientuje, to bazuje się na statucie z tego roku, nie z nowego. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że przede wszystkim bazuje się 
na ustawie o samorządzie gminnym i tam jest ten zapis, iż zapytania i interpelacje składa się 
tylko w formie pisemnej i dlatego nie ma tego punktu w porządku obrad. 

Radny Wojciech Marut – stwierdził, że składa wniosek nie o interpelacje, tylko o zapytania. 
Statut Gminy mu na to pozwala, nie ustawa. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – żeby nie było wątpliwości przytoczyła zapis 
ustawy o samorządzie gminnym § 24 pkt.6, cyt. „ Interpelacje i zapytania składane są na 
piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba 
przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania”. 

Radny Wojciech Marut – stwierdził, że nie negocjuje tego, co Przewodnicząca Rady 
odczytała, tylko Statut Gminy Waganiec przytacza, który mu na to pozwala. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że rozumie, ale ustawa jest 
dokumentem nadrzędnym. Jednak podda pod głosowanie wniosek radnego. 

Następnie poinformowała, że otrzymała informację, iż nie można głosować takiego wniosku, 
dlatego, że ustawa o samorządzie gminnym jest dokumentem nadrzędnym, a Statut Gminy 
jest teraz zmieniany pod względem tej ustawy, dlatego też nie można się sugerować zapisami 
starego statutu, w związku z tym nie będzie głosowania nad tym punktem. 



 

Zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje z sali do porządku obrad?  
Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie 
przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 
rolnego w 2019 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. 
a) dyskusja nad projektem uchwały, 
b) podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2019 r. 

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

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec oraz warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie  
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w Gminie Waganiec na lata 2019 – 2021. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec 
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat,  
a także trybu ich pobierania. 

a) dyskusja nad projektem uchwały, 



b) podjęcie uchwały. 
13. Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec 
do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 

a) zgłaszanie kandydatur; 
b) głosowanie kandydatur; 
c) podjęcie uchwały. 

14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
 
Głosowano w sprawie: przyjęcia proponowanego porządku obrad. 
 
Wyniki głosowania 
 
ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne:  
ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 
 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Arkadiusz 
Najder 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła 
porządek obrad II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z następnym punktem porządku 
obrad „wybór sekretarza obrad” poprosiła o zgłaszanie kandydatur na wybór sekretarza obrad. 

Radny Mieczysław Kołowrocki – zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Pana 
Tomasza Wysockiego. 

Kandydat Pan Tomasz Wysocki wyraził zgodę.  
Brak innych kandydatur z sali. 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła listę zgłaszanych kandydatur,  
i poddała pod głosowanie kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Wysockiego 
na sekretarza obrad II Sesji Rady Gminy Waganiec. 

Głosowano w sprawie: wyboru sekretarza obrad - kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Tomasza Wysockiego.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 15 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne:  
ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 
Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 
Stanisław Zimecki 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy na sekretarza 
obrad II sesji wybrała Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Wysockiego. 
 
Poinformowała również, że Pan Tomasz Mroczkowski Radca Prawny będzie na obradach za 
30 min, i również obecny na obradach sesji będzie Pan Gerard Stolarski Prezes Spółki 
„Ekoskład”. 

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 4 porządku obrad  
i poprosiła Wójta Gminy o zabranie głosu. 

Wójt Gminy Piotr Kosik  – poinformował, że informacje z pracy w okresie międzysesyjnym 
przedstawił radnym w formie pisemnej. W związku z tym, iż informacji w takowym okresie 
jest bardzo wiele. Oczywiście, jeżeli będą takie wnioski formalne na przyszłą sesję, żeby 
odczytywać te informacje, to może oczywiście to zrobić. Nie mniej jednak jest tego tak dużo, 
że zajęłoby to ok. 1godz. W obecnym porządku, są informacje bardziej obszerne. Jeżeli 
Wysoka Rada postanowi, żeby informacji udzielał w formie ustnej, czyli żeby czytał to, co 
radni otrzymali w dniu dzisiejszym, to będzie to robił. Jednak uważał, że wersja papierowa 
będzie bardziej czytelna, ponieważ radni będą mogli na spokojnie przeanalizować pewne 
informacje i zapoznać się z nimi i w razie potrzeby zadać pytania, co do spraw związanych 
właśnie z tą informacją. 

Radny Wojciech Marut – stwierdził, że Wójt bardzo dobrze to określił, tylko jedna uwaga, 
aby one również spływały razem z materiałami, które otrzymują radni na sesję. 

Wójt Gminy Piotr Kosik  – jak radny zapewne zauważył, jest to informacja Wójta Gminy 
Waganiec z pracy w okresie międzysesyjnym. Nie może wcześniej dać informacji pełnej  
z chwilą dostarczenia dokumentów potrzebnych do odbycia sesji, ponieważ takowe są 
dostarczane przed każdą sesją 7 dni. Nie ma tu nic do ukrycia, mogą się radni zapoznać  
z taką informacją w pełnej treści w okresie międzysesyjnym i na kolejnej sesji odnieść się do 
tych informacji. Przedkładanie informacji tydzień przed sesją nie byłoby pełną informacją  
z pracy w okrasie międzysesyjnym.    

Brak dyskusji z sali. 



5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 
rolnego w 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 5 porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 
rolnego w 2019 r. 

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem do Wójta, czy w tej chwili jest ktoś na 
stanowisku sekretarza Gminy Waganiec? 

Wójt Gminy Piotr Kosik  – śledząc porządek obrad sesji z tego wynika, co radny wie, iż jest 
to punkt 5 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. Nie są to wnioski do Wójta, wnioski i zapytania 
prosi kierować w formie pisemnej. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – powróciła do procedowanego punktu 
porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
obliczenia podatku rolnego w 2019 r. i odczytała projekt uchwały – stanowi on załącznik nr 2 

do protokołu. 

W materiałach radni mają również załączoną opinię Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej  
w Przysieku zgodnie z procedurą Wójt uzyskał odpowiedź na swoje wystąpienie do projektu 
uchwały, jest to opinia negatywna, następnie odczytała tą opinię - stanowi ona załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Otworzyła dyskusję. 

Radny Wojciech Sobczak – poinformował, że jest on przedstawicielem tej Izby Rolniczej  
i tam była propozycja 52,00 zł i dlatego opinia była negatywna, a jeżeli byłaby propozycja 
50,00 zł tak jak było poprzednio, to byłaby opinia pozytywna.  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z barkiem zapytań do projektu 
uchwały zamknęła dyskusję i poddała pod głosowania przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do 
obliczenia podatku rolnego w 2019 r.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne:  
ZA (15) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz 
Najder, Patrycja Smykowska, Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, 
Stanisław Zimecki 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2019 r.  
Uchwała nr II/14/2018 – stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła kolejny punkt porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. 
poinformowała, że komisje stałe Rady Gminy obradowały nad stawkami, które są ujęte  
w uchwale i tutaj zanim odczyta projekt uchwały podda te stawki pod głosowanie każdą  
z osobna. 

Otworzyła dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji. 

Następnie otworzyła procedurę głosowań nad proponowanymi stawkami podatku od 
nieruchomości na 2019 r. zgodnie z projektem uchwały. 

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r., od budynków 
lub ich części: mieszkalnych 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne:  

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

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

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r., od budynków 
lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,76 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
 



Wyniki imienne:  

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r., od budynków 
lub ich części: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 1 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne:  

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki  

PRZECIW (1) Wojciech Grzanka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder  

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r., od budynków 
lub ich części: związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 2 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

 



PRZECIW (2) Wojciech Grzanka, Wojciech Sobczak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r., od budynków 
lub ich części: pozostałych – 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 
Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

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

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r., od budynków 
lub ich części: pozostałych – od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym: zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.: od budowli – 
2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych;  

 

 



Wyniki głosowania 

ZA: 13 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 
Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Głosowano w sprawie: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł od 1 m2.  
 
Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r. od gruntów: 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni, 

Wyniki głosowania 

ZA: 13 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
 

 



Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 
Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.: od gruntów 
pozostałych – 0,14 zł od 1 m2 powierzchni, 

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

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

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.: od gruntów 
pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2 
powierzchni, .  
 
Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

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

Głosowano w sprawie: ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.: od gruntów, 
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia  
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 



przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 1 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (1) Wojciech Grzanka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – podziękowała za głosowania i odczytała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.  
z uwzględnieniem przegłosowanych stawek i poddała go pod głosowanie. – stanowi on 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2019 r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 
Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Uchwała nr II/15/2018 – 
stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. 



 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 7 porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na 2019 r. Komisje stałe Rady Gminy dyskutowały nad tymi stawkami na swoich 
posiedzeniach, dlatego też otwiera dyskusję.  

Radni nie podjęli dyskusji. 

Następnie Przewodnicząca Rady przeszła do procedury głosowań każdej stawki z osobna 
zgodnie z projektem uchwały.  

Otworzyła procedurę głosowań na proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości na 
2019 r. zgodnie z projektem uchwały. 

Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton bez katalizatora spalin: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 762,00 zł.  

Wyniki głosowania  

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton bez katalizatora spalin: powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.260,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
 



Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton bez katalizatora spalin: powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.519,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 721,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 



Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin: powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.219,00 zł.  
 
Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyposażone w katalizator spalin: powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.478,00 zł.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton, 2 osie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 721, 00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 



WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton, 2 osie, inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1.595,00 zł  

Wyniki głosowania  

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton, 3 osie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne - 1.295,00 zł 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
 

 



Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton, 2 osie, inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.007,00 zł 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton, 4 osie i więcej, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne - 2.093,00 zł 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 



Głosowano w sprawie: ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na 
2019 rok: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton, 4 osie i więcej, inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 3.018,00 zł.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r. : ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
bez katalizatora spalin – 1.788,00 zł   

Wyniki głosowania  

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
wyposażone w katalizator spalin – 1.722,00 zł 

 

 



Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
- liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, - 
do 36 ton ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) do 36 ton włącznie 2 osie, Oś jezdna 
(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 
1.808,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
- liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) do 36 ton włącznie 2 osie, Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych - 2.352,00 zł  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
- liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) do 36 ton włącznie 3 osie i więcej. Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 
1.875,00 zł.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
- liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) do 36 ton włącznie 3 osie i więcej, Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych - 2.408,00 zł  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach), powyżej 36 ton, 2 osie. Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 
1.986,00 zł  

Wyniki głosowania  

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach), powyżej 36 ton, 2 osie. Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych - 2.652,00 zł 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 



Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach), powyżej 36 ton, 3 osie i więcej. Oś 
jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne - 2.205,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 1 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (1) Wojciech Sobczak 

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

Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach), powyżej 36 ton, 3 osie i więcej. Inne 
systemy zawieszenia osi jezdnych - 3.043,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 



WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.519,00 zł 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 1 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (1) Wojciech Grzanka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w 
tonach), do 36 ton włącznie, 1 oś, Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 960,00 zł  

Wyniki głosowania  

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 



 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 1 oś, Inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.285,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 2 osie, Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.417,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 



Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 2 osie, Inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.788,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne:  

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 3 osie i więcej, Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.519,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 



2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 3 osie i więcej, Inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 
1.788,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (1) Wojciech Grzanka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 1 oś, Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.986,00 zł 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 



Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 1 oś, Inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.652,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 2 osie, Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.661,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 



Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), do 36 ton włącznie, 2 osie , Inne systemy zawieszenia osi jezdnych - .2.256,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 3 osie i więcej oś 
jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za 
równoważne 1.585,00 zł 

Wyniki głosowania  

ZA: 11 
PRZECIW: 1 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (1) Wojciech Sobczak 

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



 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach), powyżej 36 ton, 3 osie i więcej. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych -  
2.154,00 zł. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: autobusy wyprodukowane w 2009 r. i później (zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora spalin) w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy : 
mniejszej niż 22 miejsca - 782,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r. : autobusy wyprodukowane w 2009 r. i później (zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora spalin) w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy : 
równej lub większej niż 22 miejsca - 1.925,00 zł 



Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: autobusy wyprodukowane przed 2009 r. (zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora spalin) w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
mniejszej niż 22 miejsca - 899,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 
 
Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2019 r.: autobusy wyprodukowane przed 2009 r. (zarówno z katalizatorem jak i bez 
katalizatora spalin) w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
równej lub większej niż 22 miejsca - 2.037,00 zł  

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 



Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – podziękowała za głosowania i odczytała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na 2019 r. z uwzględnieniem przegłosowanych stawek i poddała go pod głosowanie – stanowi 

on załącznik nr 7 do protokołu. 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2019 r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

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

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Wysoka Rada podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  
2019 r. Uchwała nr II/16/2018 – stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu. 
Następnie zarządziła 15 min. przerwę. 

PRZERWA 

8. 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. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – po przerwie wznowiła obrady i otworzyła 
punkt porządku obrad dotyczący podjęcia 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. 

Następnie poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.  



Wójt Gminy Piotr Kosik  – stwierdził, że jak większość już wie czekają gminę bardzo duże 
podwyżki za odbiór odpadów komunalnych. W dniu wczorajszym pozwolił sobie wysłać 
SMS, którego większość z obecnych otrzymała, dlatego że stawki, które najprawdopodobniej 
będą obowiązywały w roku przyszłym, są to proponowane przez niego stawki w dniu 
dzisiejszym. Wynikają one nie z widzimisie Wójta, czy też Rady Gminy, tylko ze stanu 
faktycznego, który wynika z kwoty, którą zaproponowała Spółka „Ekoskład”, która to złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w drodze postępowania przetargowego. Przypomniał, że jeżeli chodzi 
o obsługę Gminy Waganiec na cały rok, ponieważ przetarg był ogłoszony na rok od stycznia 
2019 r., Spółka złożyła propozycję stawki ponad 693.000,00 zł. Przypomniał, że w roku 2018 
ta stawka wynosiła 475.000,00 zł.  
Poinformował, że Spółka „Ekoskład” proponując stawkę 693.000,00 zł była najtańszą 
ponieważ II oferta wynosiła ok. 840.000,00 zł, czyli prawie 100% tego co jest w tym roku. To 
nie jest przypadek odosobniony Gminy Waganiec z tego, co słyszał Gmina Bądkowo, planuje 
albo już również boryka się z problemem dotyczącym niedoszacowania wartości zamówienia. 
Chodzi tu o to, że w projekcie budżetu miała zaplanowaną o wiele niższą kwotę od tej, która 
wynikała po otwarcia ofert przetargowych, jednak nie wie, na jakim etapie jest teraz ta 
sprawa.  
Niestety ustawa, która zobowiązuje wszystkich mieszkańców do tego, aby odpady komunalne 
segregować na poszczególne frakcje, na 5 frakcji nakłada obowiązek, aby w trybie 
przetargowym ogłosić takie warunki, aby sprostać wymaganiom ustawy.  
Przypomniał, że Gmina Waganiec była w tej komfortowej sytuacji, że cały rok 2018 działała 
na starych zasadach, ponieważ przetarg ostatni był ogłoszony na 2 lata, a przepisy weszły na 
początku tego roku, czyli tak naprawdę mogłoby się okazać, że wyższe stawki płacone byłyby 
od stycznia 2018 r., a nie jak planuje od stycznia 2019 r.            
Przedstawił takie suche fakty wynikające z tego, że Gmina Waganiec od wielu lat ze swojego 
budżetu dokłada do opłat związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 
Oczywiście dokłada kosztem własnych inwestycji, ponieważ jakąś „złotówkę” z budżetu 
gminy musi przeznaczyć na koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych, to ta 
„złotówka” automatycznie nie trafi np. na remonty szkół, dróg itd.   
W 2013 roku gmina dopłacała, ponad 50 tys. zł, w 2014 oku ponad 72 tys. zł, w 2015 r. ponad 
50 tys. zł, w 2016 r. ponad 36 tys. zł, w 2017 r. ponad 104 tys. zł i w 2018 ponad 46 tys. zł, co 
razem daje prze 6 lat ponad 360 tys. zł, czyli to jest jedna ze szkół wyremontowana. 
Jeżeli Wysoka Rada Gminy pozostawiłaby stawki na rok 2019, czyli stawkę za odpady 
segregowane 11 zł, a za niesegregowane 17 zł, tak jest w tym roku, to gmina w przyszłym 
roku dołożyłaby do opłat zagospodarowania odpadów komunalnych Spółce „Ekoskład” ok. 
297 tys. zł. 
Niestety po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zostali upominieni, że nie można 
dopłacać z budżetu gminy za usługi, które wynikają z obowiązku każdego mieszkańca tzn. że 
nie jest to zgodne z przepisami, gdyż wówczas działa na niekorzyść budżety gminy poprzez 
dotowanie mieszkańców, a stawki wynikają nie z uchwały Rady Gminy, tylko z postępowania 
przetargowego, które i tak było najtańsze z pośród złożonych.   
Nie jest to łatwy rok, ale nieunikniony, są zobligowani do tego, aby segregować odpady, 
dzielić je na poszczególne frakcje, to będzie bardzo trudne, cały proces z tym związany, 
ponieważ mieszkańcy zadawali mu pytania, czy to się będzie odbywało tak, że Rada Gminy 
uchwali stawki, gmina zakupi np. 5 pojemników i będzie to segregowane to na poszczególne 
frakcje, a „Ekoskład” przyjedzie i wszystko do jednego kontenera zabierze. Takie pytania są 
mu zadawane, i on też sobie nie wyobraża, że ta zbiórka będzie odbywała się właśnie w ten 
sposób. Dlatego też pozwolił sobie zaprosić na sesje Pana Prezesa osobę, która reprezentuje 
Spółkę „Ekoskład”, która wygrała postępowanie przetargowe do wyjaśnienia tego typu 
kwestii i ewentualnie odpowiedzi na zapytania.  



Prezes Spółki Ekoskład – przedstawił się, że nazywa się Gerard Stolarski i ma przyjemność 
zarządzać Spółką „Ekoskład”, jak Pan Wójt już wspomniał. Do wypowiedzi Pana Wójta 
chciałby kilka informacji dołożyć. Przede wszystkim, ta segregacja, która ma być na te  
5 frakcji jest już kolejna zmiana projektowana zgodnie z ustawą i nie będzie o 5 frakcji tylko 
7 frakcji, są to takie przymiarki. Jeżeli chodzi o wysokość stawek, to ta oferta, którą dali, ona 
jest jego zdaniem do firm konkurencyjnych bardzo dobrą ofertą. Jeżeli by się spojrzało na 
oferty w innych gminach, samorządach na terenie całej Polski, to może powiedzieć, że 
powinno to już być 30 zł za odpady segregowane, oczywiście są to dane z internetu i innych 
samorządów. Dlatego uważa, że ta oferta jest dobra, słusznie Pan Wójt przewidział, że jest to 
już na cały rok, bo te zmiany, które mają wejść w życie, jeżeli zostaną wprowadzone, jego 
zdaniem wprowadzą kolejne podwyżki. 

Ceny te wynikają z tego, że Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, bo oczywiście 
„Ekoskład” ma swojego właściciela jest nim ZGZK, gdzie Pan Wójt również jest członkiem 
starał się od 2-3 lat wprowadzić jednostajny system całego Powiatu Aleksandrowskiego, 
rozmowy i prace te były daleko posunięte, niestety jeden z samorządów jakby wycofał się  
z całego systemu i wszystko padło w związku z tym, że on tego systemu nie chciał przyjąć. 
Pomysł Zarządowi ZGZK nie wyszedł jego zdaniem szkoda i te ceny byłyby niższe, jednolite  
w sensie dla wszystkich gmin jednakowe. Jak wspomniał do tego niedoszło i jego zdaniem 
szkoda, wójtowie ZGZK uważa, że chcieli zrobić dobrze w tym przypadku, być może on jest 
zbyt mało przekonujący, być może Zarząd ZGZK był zbyt mało przekonujący natomiast ten 
pomysł nie wyszedł. I dzisiaj mieszkańcy będą płacili taką stawkę jak jest, i jeżeli chodzi  
o obecną stawkę, to ta stawka już nie będzie niższa, nie ma takiej możliwości. Ta dzisiejsza 
stawka, którą spółka zaproponowała, jest stawką minimalną, jeżeli jest ktoś zainteresowany 
co wchodzi w skład tej stawki to zaprasza do firmy i nie jest to żadna tajemnica to są czyste 
fakty, zysk rzędu 3,4% jest bardzo minimalny można stwierdzić, że żaden, mało tego cały 
czas przetargi są rozpisywane na tzw. ryczałcie, dla firmy jest to duże ryzyko, gdyby 
samorządy płaciły od rzeczywistej ilości wyprodukowanych odpadów, to suma byłaby 
zupełnie inna.  

Rośnie ilość odpadów w gminie Waganiec z roku na rok, dla przykładu w 2014 r. 
wyprodukowano ok.600 ton, i w 2018 r. do końca listopada tj. ok.1000 ton odpadów i to nie 
jest odosobniona sytuacja, tak jest wszędzie np. Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina 
Koneck. Segregacja będzie i to na wszystkich będzie wymuszane i to wejdzie i będzie cały 
czas. Nie jest ona taka straszna jest bardzo proste i jest przekonany, że ruszy pełna edukacja 
jak segregować. Jeżeli mieszkańcy dobrze posegregują, to ma nadzieję, że ta stawka  
w przyszłości, chociaż nic nie obiecuje i wcale nie mówi, że tak będzie, ale być może będzie 
taka sama przez dłuższy okres, być może stanie, ale to drugie wątpi z tego powodu, że ten 
wzrost tych odpadów jest, one cały czas tracą na wartości są coraz tańsze, np. plastik i tak 
butelka plastikowa, która na przykładzie w 2014 roku kosztowała od 2800 – 3000 zł, dzisiaj 
kosztuje obecnie 1300 zł, za 1 tonę, papier 250 zł, a szkło 50 zł oczywiści za tonę. I tu jeżeli 
mieszkańcy pomogą przy segregacji, oczywiście spółce przyniosą jakieś pieniądze, ale jak 
wspomniał to bardzo minimalne pieniądze nawet nie utrzymują sortowni, natomiast dla 
Gminy Waganiec i dla samorządów jest ważna jedna rzecz to, że są segregowane odpady, to 
nie zostaną poniesione koszty za uzyskanie tzw. poziomów recyklingu. Od 2020 roku są 
zobligowani do uzyskania 50% odzysku materiałów z odpadów niesegregowanych.  

Jest 2018 rok jest to poziom 25 – 30 % w tym roku gmina musi uzyskać 30 % i zakłada, że 
zostanie to uzyskane został jeszcze miesiąc i jest dobrej myśli. Jeżeli mieszkańcy nie pomogą 
to będzie duży problem i to gmina zapłaci kary, a to są również mieszkańcy.- i to jest tutaj 
najistotniejsze. 



Podkreślił, że ta stawka, która jest w dniu dzisiejszym od „Ekoskładu”, to jest stawka bardzo 
dobra, to jest 14,86 zł, na głowę na mieszkańca, było to przeliczane natomiast firma 
konkurencyjna, która startowała miała ok. 18,00 zł. Nie są po to, aby zarabiać na gminie, 
tylko po to, aby świadczyć usługi, niestety te usługi są z każdym dniem, z każdym miesiącem 
coraz droższe, począwszy od samego paliwa, od kosztów przetwarzania i prądu, który też za 
chwilę idzie do góry to niestety koszty również ludzi oraz tych odpadów, których nie mogą 
przetworzyć i muszą oddać dalej do przetwarzania. Jeżeli są pytania, to postara się 
odpowiedzieć, zaprasza do firmy pokaże jak to wygląda, jak to jest wszystko robione. 

Stwierdził, że Wójt wcześniej wspomniał, że „Ekoskład” będzie odbierał to jednym 
samochodem, podkreślił, że nie w Gminie Waganiec jeździ samochód w dniu dzisiejszym 
frakcje mokre i suche i przynajmniej w Gminie Waganiec są dwa razy w miesiącu po odpady 
plus, co wynegocjowali z Wójtem, za co dziękuje, aby segregowane było szkło. Także są na 
terenie gminy trzy razy w miesiącu, bądź raz na dwa miesiące z tego, co pamięta. Natomiast 
doszło też, w czym jest pomoc w uzyskiwaniu recyklingu, dlatego to zrobili, gdyż dla nich 
jest najważniejsze szkło i papier z kartonu, gdyż a to największe masy, natomiast plastiki są 
dużo dalej, gdyż są dużo tańsze i to odchodzi.  

I te stawki, które Wójt ustalił, 17 zł za odpady segregowane. To jest w dniu dzisiejszym 
bardzo dobra stawka, i może powiedzieć, że ma telefony z innych gmin, gdyż szukają 
konkurencyjnych cen i takich cen spółka w dniu dzisiejszym nie da nikomu, gdyż są one dla 
naszych gmin tak dobre stawki. Gdyby startowali w innych przetargach, czego nie robią, bo to 
nie ma sensu to te stawki byłyby oczywiści znacznie wyższe.  

Wspomniał o zmianie ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, ta ustawa wymusi za chwile 
na gminie zmianę opłaty za odpady niesegregowane do czterokrotności wartości tej podstawy 
odpadów segregowanych, czy 17 razy 4, te osoby, które nie będą segregowały to będą płaciły 
cztery razy więcej, niż które segregują. Ta zmiana ma wejść od 1 stycznia, jednak ma 
nadzieję, że tak szybko nie wejdzie, ale takie są plany w naszym państwie.  

Radny Arkadiusz Najder – zwrócił się z zapytaniem, gdyż dzwonił w dniu dzisiejszym do 
Zakładu Gospodarki Odpadami i Usługami Komunalnymi w Toruniu, tam go Pan 
poinformował, że zabudowa jednorodzinna opłata w 2019 rok będzie wynosić 12 zł, od 
selektywnych, a zabudowa wielorodzinna 11 zł od jednej osoby, w Toruniu, poprosił  
o wytłumaczenie jak to jest możliwe, że w Toruniu mogą płacić takie niskie stawki,  
a u nas nie. Od osoby jednorodzinnej 12 zł, a przy 4 osobach jest tylko 42 zł, a nie 48 zł, i są 
selektywne, a wielorodzinne 11 zł od jednej osoby. Na czy polega taka różnica? 

Prezes Ekoskład Gerard Stolarski – poinformował, że to jest raczej pytanie do Prezesa 
Spółki w Toruniu, dlaczego mają tak niskie stawki. Spółka „Ekoskład” ma koszty przeliczane 
na bieżąco przynajmniej raz w miesiącu są takie podsumowania wartości kosztów za odpady 
przetworzone całych ich kosztów i taka stawka wychodzi i to nie jest tak, że jest coś wyssane 
z palca i wymyślane. I mogą radni ich z tego przetargu wyrzucić i wziąć firmę konkurencyjną 
za droższe pieniądze, te stawki tak w dniu dzisiejszym wychodzą i tyle. A na pytanie, 
dlaczego w Toruniu jest tak tanio, nie ma zielonego pojęcia.    

Radny Arkadiusz Najder – stwierdził, że Gmina Waganiec liczy 4600 mieszkańców razy  
17 zł, które proponuje gmina, razy 1 miesięcy, to mu wychodzi kwota 938.400 zł, czy on 
dobrze liczy? 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformowała, że jeżeli chodzi  
o mieszkańców, to są Ci którzy są ujęci na deklaracji i to nie jest taka liczba mieszkańców, na 
dzień dzisiejszy jest to liczba 3888 mieszkańców. 

Radny Arkadiusz Najder – stwierdził, że to przeliczając, to wychodzi kwota prawie  
800.000 zł, czyli taka kwota wpłynie w przeciągu roku czasu, a przetarg był na kwotę ok. 
600.000 zł. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poprosiła o zabranie głosu Panią Danutę 
Roszko Skarbnik Gminy. 

Wójt Gminy Piotr Kosik  – zabrał głos i poinformował, że dochodzą do tego jeszcze koszty 
obsługi, ze strony gminy, czyli koszty utrzymania pracowników, gdyż komuś trzeba zapłacić, 
aby obsłużyć to wszystko, dlatego wprost nie można tego przeliczać, ponieważ ściągalność 
nie jest 100 %, są osoby, które nie płacą za gospodarowanie odpadami, a gmina musi 
regulować w 100 % faktury, które przesyła „Ekoskład”, a spółki nie obchodzi, że ktoś nie 
zapłacił za śmieci i tu stawki nie można przeliczać na ilość mieszkańców, ponieważ kwota 
będzie większa. A jeżeli chodzi sytuacje, o które Pan radny wspomniał nie wie może stawki 
toruńskie wynikają z tego, że jest bardziej zwarta zabudowa, że rozkłada sobie spółka te 
koszty inaczej. Przypomniał, że kwota kolejna w przetargu była o 147.000 zł wyższa od 
kwoty zaproponowanej przez firmę „Ekoskład”.  

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – stwierdziła, że chcąc uściślić, że koszty obsługi to, co 
Pan Wójt wspomniał, to głownie wynagrodzenia pracowników i pochodne i to jest 114.000 zł, 
to jest ktoś, co się, na co dzień tym zajmuje chociażby, że zmiana deklaracji, windykacja 
należności z stąd te kwoty są takie, dość liczna sprawozdawczość. Natomiast, jeżeli Pan Wójt 
wspomniał o ściągalności, to autentycznie wychodzi na poziomie 97%, natomiast ta stawka 
skalkulowana w wysokości 17 i 32 %, to jest zakładane, że zapłacą wszyscy i uzyska się 
wtedy 807.000 zł, czyli tyle ile potrzeba do obsługi tego systemu, jak część mieszkańców nie 
zapłaci, to nadal trzeba będzie z budżetu gminy dokładać.  
Część osób jednak nie płaci tzn. to nie jest takie proste można podejmować szereg czynności  
i niekoniecznie pieniądze wpływają, dlatego, że są takie sytuacje, że sprawy są skierowane do 
komornika, a komornik nie egzekwuje, bo nie ma, z czego i to są takie osoby. Nie można 
egzekwować od np. najniższego wynagrodzenia a połowa społeczeństwa ma oficjalnie 
najniższe wynagrodzenie na przykład, albo nie ma oficjalnie dochodów i wtedy już nie ma 
możliwości egzekucji. W ciągu roku jest wystawiane po kilkadziesiąt, kilkaset upomnień było 
120, 170, 54 upomnienia, po 80 czy 90 tytułów wykonawczych, a komornik egzekwuje od 
3.000 do 7.000 zł rocznie tylko i nic nie można z tym zrobić.  
Na przykład na wspólnym posiedzeniu komisji podawała, że w przypadku należności za wodę 
i za ścieki, czyli tam gdzie można jakieś czynności podjąć fizycznie, czyli gmina może 
próbować odciąć wodę, to zalęgłości porównując do roku 2014 spadły o połowę, w jednym  
i drugim przypadku, jeżeli chodzi zarówno o kwotę jak i o ilość mieszkańców niepłacących. 
Natomiast, jeżeli tam gdzie mówimy, gdzie ma zastosowanie Ordynacja podatkowa, czyli 
podatki, opłaty lokalne w tym właśnie ta opłata tam takich czynności nie można podjąć, ktoś 
musi przyjść płacić, bądź podejmuje czynności komornik, jeżeli komornik nie ściągnie to ta 
kwota nie wpłynie.  
Radny Wojciech Sobczak – zwrócił się z zapytaniem, do Prezesa „Ekoskład”, iż wspomniał, 
że może on przybliżyć obecnym koszty, jednak jego zdaniem zanim jeszcze radni podejmą tu 
uchwałę to powinien Pan Prezes to zrobić i podać, co się składa na te koszty, nie to, że może, 
ale powinien, aby radni mogli podjąć świadomie decyzję. 



Prezes Ekoskład Gerard Stolarski – jeśli chodzi o pokazanie kosztów tak jak powiedział że 
nie ma żadnego problemu, ale czy powinien to nie do końca jest o tym przekonany, bo to nie 
jest Spółka radnych bezpośrednio, tylko ZGZK i nie ma na to na razie zgody.  

Ale tak jak powiedział nie ma problemu, w koszty samego zagospodarowania odpadów 
wchodzi wszystko, począwszy od transportu, lizingu i zakup samochodów, naprawa tego 
sprzętu, koszty pracownicze, czyli wynagrodzenia pracowników, wszystkie dodatki, które im 
się należą itd. Do tego dochodzą koszty samych odpadów, które też dziś kosztują, i samego 
kosztu przetworzenia.  

Na „Ekoskład” jest tzw. cennik, przetworzenie odpadów, który jest raz na rok aktualizowany, 
na dzień dzisiejszy koszt odpadów niesegregowanych wg. cennika to jest 260 zł od metra  
i według tej stawki liczone są koszty przetwarzania, ponieważ tyle to kosztuje. Koszty 
przetwarzania to nie jest tylko przywiezienie odpadów do „Ekoskład” i wrzucenie tego do 
tzw. dziury, tylko należy to przetworzyć wyjąć najlepszy surowieć, który duże pieniądze 
przynosi i go sprzedać, pozostałości tych odpadów, należy też dokonać ich badania, czy 
można je zeskładować, jeżeli nie można to należy przewieść te odpady do izolacji do tzw. 
spalarnii, która na dzień dzisiejszy nie chce tych odpadów przyjmować. I są tu też ponoszone 
koszty od 1 tony odpadów przetworzonych, które nie nadają się do ponownego recyklingu 
kosztuje 350 zł, i te ceny też rosną. „Ekoskład” jest Spółką prawa handlowego i również 
narzucają sobie marże, ale dla samorządów, powiatu marża od 3 – 5% i nie jest ona wcale 
wyższa, jest cena wyliczona na podstawie danych konkretnych oraz ilości odpadów, które 
mieszkańcy produkują. Tak jak wcześniej wspomniał przetarg był realizowany 2 lata temu, 
gmina podawała w specyfikacji, że odpadów będzie 600 ton, w zeszłym roku było 800,  
a w tym roku jest ponad 1000 ton. I teraz pytanie, kto płaci za te odpady „Ekoskład” czy 
gmina?  
 
Oczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba na koniec roku, jeżeli zmieszczą się w pułapie 
budżetu, będą zadowoleni, ale jeśli nie to wystąpi do Wójta o wyrównanie tych kosztów, 
jeżeli one wzrosną, i rozumie, że tu będzie przepychanka z samorządem i Radą Gminy, ale 
jeżeli do tego dojdzie, że wzrost ilości odpadów przekroczy, to o takie pieniądze Spółka 
wystąpi. Podkreślił, że w dniu dzisiejszym jest tzw. ryczałt, jeżeli będzie rozliczanie 
rzeczywiste to jest za tym i o by tak było w przyszłości, co też ma wprowadzić zmiana ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ma nadzieję, że do tego dojdzie i tak będzie  
w przyszłym roku.      
 
Radny Wojciech Marut – w imieniu Klubu Radnych po wcześniejszych uzgodnieniach, ale 
także opinii mieszkańców gminy proponują stawkę w wysokości 15 złotych, to jest wniosek.  
I jeszcze jeden wniosek postawił, gdyż nie wie, czy to jest słuszny zapis w uchwale  „§ 1. 
Ustala się stawkę za gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 32 zł” i nie jest 
wyszczególnione, że w sposób nieselektywny, czy nie powinno być dodane to słowo? 

Wójt Gminy Piotr Kosik  – poinformował, że zaraz jest zapis „ustala się niższą stawkę 
opłaty”.   

Radny Wojciech Marut – czyli te 32 zł, się tyczy odpadów jakich? 

Wójt Gminy Piotr Kosik  – niesegregowanych, znaczy ogólnie wszystkich i później 
wprowadza się zasady preferencyjne, o których mówi, pkt. 2 § 2.” ustala się niższą stawkę”, 
ponieważ musimy odnosić się generalnie do odpadów w całości zakładając, że produkujemy 
odpady wszyscy i na początku ten odpad nie jest segregowany.  



Dopiero później, kiedy mieszkaniec uzna, że jest w stanie segregować ten pierwotny odpad, 
który jest niesegregowany a uchwała musi się odnieść do pierwotnego odpadu wtedy 
wprowadzamy zasady preferencyjne. Mieszkaniec składa deklaracje, że będzie segregował, 
ale z zasady wie się, że będzie miał śmieci i te śmieci ogólne niesegregowane, dopiero 
deklaracja umożliwia nam zastosowanie preferencyjnych warunków wynikających z pkt. 2 § 
2 procedowanej uchwały.  

Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem, jaki jest procent osób płacących odpady 
niesegregowane? 

Skarbnik Gminy Danuta Roszko – stwierdził, że w procentach nie liczyła, może być to 2 %, 
ale na osobach przedstawi, segreguje 3810 osób, a nie segreguje 78 osób.   

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformował, że w związku z tym, że został 
złożony wniosek o zmniejszenie stawki o 15,00 zł, a na komisjach stałych Rady Gminy 
stawka została już ustalona na 17,00 zł, zostało to teraz szczegółowo wyjaśnione dlaczego są 
takie koszty a nie inne, w związku z czym uważa ten wniosek za bezzasadny i proponuje 
przejść do odczytania projektu uchwały i do jej przegłosowania. 

Radny Arkadiusz Najder – poinformował, że jest to wniosek złożony w imieniu 
mieszkańców, radni zostali wybrani przez mieszkańców i muszą reprezentować 
mieszkańców, on, jego koledzy radni jak Pan Wojtek, Arek rozwiali z mieszkańcami, 
osobiście chodził po mieszkaniach i pytał się mieszkańców no ich reprezentuje. Mieszkańcy 
twierdzili, że kwota 14 zł, maksymalnie 15 zł, jest wystarczająca. On nie reprezentuje jakiejś 
grupy biznesowej, tylko swoich mieszkańców i innych mieszkańców gminy Waganiec.   
Jeżeli jest taka stawka, że o 54% wzrośnie, czy procent ludzi nieplącących się zmniejszy, czy 
zwiększy? Poprosił o zastanowienie się nad tym. 
Zwrócił się do radnych, aby przy głosowaniu się nad tym zastanowili, kogo reprezentują,  
i rozumie, że trzeba podnieść stawkę, ale w miarę rozsądku, bo 54% ponad połowę, jest to za 
dużo. 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformował, że został złożony wniosek 
formalny przez radnego Wojciecha Maruta o zmniejszenie stawki do 15,00 zł, dlatego też 
poddaje go pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: wniosku radnego Wojciecha Maruta w sprawie ustalenia niższej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.  
 
Wyniki głosowania  

ZA: 5 
PRZECIW: 7 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (5) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 



PRZECIW (7) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Mieczysław Kołowrocki, 
Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Jan Kłos, Jadwiga Michalska, Stanisław Zimecki  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Wysoka Rada odrzuciła 
wniosek radnego Wojciecha Maruta. 

Następnie odczytała projekt 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 – stanowi on załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – poinformował, że w związku z tym, iż 
dyskusja miała miejsce przed odczytaniem projektu uchwały przeszła do głosowania nad 
przedstawionym projektem uchwały. 

Głosowano w sprawie: podjęcia 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. 

Wyniki głosowania  

ZA: 9 
PRZECIW: 5 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (9) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Mieczysław Kołowrocki, Jadwiga 
Michalska , Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 
 

PRZECIW (5) Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, 
Wojciech Sobczak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jan Kłos 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla 
gminy Waganiec. Uchwała nr II/17/2018 – stanowi on załącznik nr 10 do protokołu. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj.  
podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec oraz warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków, następnie odczytała projekt przedmiotowej uchwały - 
– stanowi on załącznik nr 11 do protokołu. 

Otworzyła dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 
Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków. Uchwała nr II/18/2018 – stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie  
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Waganiec. Odczytała projekt procedowanej uchwały -– stanowi on 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Otworzyła dyskusję do procedowanej uchwały.  



Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie 
przyjecie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie  
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec. 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłat za 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec, 
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Waganiec. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wacław 
Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Wojciech Grzanka, Wojciech Marut, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Waganiec. Uchwała nr II/19/2018 – stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w Gminie Waganiec na lata 2019 – 2021. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 11 porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Waganiec na lata 2019 – 2021.  Odczytała projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on 

załącznik nr 15 do protokołu. 

Poinformowała, że Gminny Program został przedłożony wraz z projektami uchwał wraz  
z zawiadomienie o sesji w związku z ty otworzyła dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji.  

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Waganiec na lata 2019 – 2021.   



Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Waganiec na lata 2019 – 2021. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (13) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Mieczysław Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, 
Wojciech Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Wojciech Marut, Arkadiusz Najder 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Waganiec na lata 
2019 – 2021.  Uchwała nr II/20/2018 – stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy 
Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania. 
 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt 12 porządku obrad tj. 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec  
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat,  
a także trybu ich pobierania, następnie przedstawiła projekt procedowanej uchwały – stanowi 

on załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Otworzyła dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji.  
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem zapytań z sali 
zamknęła dyskusje i poddała pod głosowanie projekt przedstawionej uchwały. 
 
Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 
Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania. 



Wyniki głosowania 

ZA: 12 
PRZECIW: 0 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (12) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Mieczysław 
Kołowrocki, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, Patrycja Smykowska, Wojciech 
Sobczak, Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

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

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie 
Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także 
trybu ich pobierania. Uchwała nr II/21/2018 – stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 

 
13. Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy 
Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie 
Kujawskim . 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła następny punkt porządku obrad tj. 
podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do 
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim,  
i przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały – stanowi on załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 
 
Radny Mieczysław Kołowrocki – zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Wysockiego. 
 
Kandydat Tomasz Wysocki – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Wojciech Grzanka – zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Sobczaka. 
 
Kandydat Wojciech Sobcyak – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – w związku z brakiem innych kandydatur 
zamknęła listę zgłaszanych kandydatur i poddała pod głosowanie kandydatury z osobna, jako 
pierwszą zgłoszoną kandydaturę radnego Tomasza Wysockiego. 
 
Głosowano w sprawie: przyjęcia kandydatury radnego Tomasza Wysockiego, jako 
dodatkowego przedstawiciela Gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 
Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 



 

Wyniki głosowania 

ZA: 7 
PRZECIW: 6 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (7) Jan Bróżek, Radosław Kłonowski, Mieczysław Kołowrocki, Patrycja Smykowska, 
Wacław Stefański, Tomasz Wysocki, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (6) Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Arkadiusz Kujawa, Jadwiga Michalska, 
Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jan Kłos, Wojciech Marut 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – podziękowała za głosowanie i poddała pod 
głosowanie kandydaturę radnego Wojciecha Sobczaka. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia kandydatury radnego Wojciecha Sobczaka, jako 
dodatkowego przedstawiciela Gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 
Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim.  

Wyniki głosowania 

ZA: 9 
PRZECIW: 4 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (9) Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, Arkadiusz 
Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Wojciech Sobczak 
PRZECIW (4) Mieczysław Kołowrocki, Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz 
Wysocki 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jan Bróżek, Stanisław Zimecki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy przyjęła 
kandydaturę radnego Wojciecha Sobczaka, jako dodatkowego przedstawiciela do ZGZK  
z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 

Następnie odczytała ponownie projekt przedmiotowej uchwały z uwzględnieniem przyjętej 
kandydatury radnego Wojciecha Sobczaka i poddała go pod głosowanie.  



Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego 
przedstawiciela gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z/s w Aleksandrowie Kujawskim. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11 
PRZECIW: 4 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 
BRAK GŁOSU: 0 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: 

ZA (11) Jan Bróżek, Iwona Góralska, Wojciech Grzanka, Radosław Kłonowski, Jan Kłos, 
Arkadiusz Kujawa, Wojciech Marut, Jadwiga Michalska, Arkadiusz Najder, Wojciech 
Sobczak, Stanisław Zimecki 

PRZECIW (4) Mieczysław Kołowrocki, Patrycja Smykowska, Wacław Stefański, Tomasz 
Wysocki 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do Zgromadzenia 
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. Uchwała nr II/22/2018 – 
stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu. 

 
14. Wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – otworzyła punkt dotyczący wolnych 
wniosków i udzieliła głosu wszystkim obecnym na sali. 

Radny Wojciech Marut – złożył wniosek formalny o zmianę godzinową przyjmowania 
klientów w sprawach skarg i wniosków przez Pana Wójta do godz. 1700

, a nie tak jak było do 
tej pory do 1530. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – stwierdziła, że jak rozumie, nie jest to 
wniosek formalny, tylko wolny wniosek, i do godz. 1700

, każdego dnia? 

Radny Wojciech Marut – potwierdził, że jest to wolny wniosek, i chodzi tylko o wtorek. 

Radny Wojciech Marut – potwierdził, że jest to wolny wniosek, i chodzi tylko o wtorek. 

Radny Arkadiusz Najder – wniosek dotyczy wymiany oświetlenia na Orliku w Zbrachlinie 
z żółtego na biały. 
Wniosek składana na prośbę użytkowników obiektu. 
  
Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – zwróciła się z zapytaniem, gdyż Pan 
Wójt powiedział, że radni otrzymali informację z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i to 
jest na piśmie złożone, czy sołtysi będą mieli na sali wyjaśniane? 
 



Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – taką opcję przyjął Pan Wójt, aby 
przedkładać to w formie pisemnej i na stronie internetowej to również będzie. 
 
Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – stwierdziła, że nie każdy ma internet  
i nie każdy umie się nim posługiwać, dlatego ma prośbę, aby tą informację przekazać 
sołtysom również na piśmie i wówczas sołtysi wywieszą to na tablicach sołeckich, aby 
mieszkańcy również wiedzieli, co się dzieje. 
Zwróciła uwagę, że sołtysi powinni też otrzymywać dokumenty takie jak radni, może nie 
wszystkie, ale takie jak budżet, zarządzenia, uchwały to dużo nie kosztuje, a sołtysi tylko 
siedzą bez prawa udziału. 
Na zakończenie poinformowała, że należy to potraktować, jako wniosek. 
 
Radny Wojciech Sobczak – poinformował, że przydałby się na terenie gminy przegląd 
hydrantów, dlatego, że był ostatnio pożar na Wójtówce i co niektóre hydranty są niedrożne. 
Na poprzedniej sesji zwracał uwagę o wyczyszczenie przepustów pod drogami gminnymi,  
i uważa, że w związku z tym, że jest ciepło, to można by to było zrobić. 
 
Radny Wojciech Marut – zwrócił się z zapytaniem do Pani Przewodniczącej Rady, czy w 
sprawie przyjmowania interesantów będzie pełniła dyżur w tych godzinach, które są od 1600 
do 1700. 
 
Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – potwierdziła, że te godziny pozostają, gdyż 
jak ktoś pracuje to będzie mógł przyjść na dyżur. 
 
Radny Arkadiusz Kujawa – zwrócił się z zapytaniem, jakie są terminy realizacji tych 
wniosków, które składa Rada Gminy, rozumie, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Jego wniosek 
został zgłoszony na I Sesji Rady Gminy i uważa, że był on bardzo zasadny, jeżeli chodzi  
o sprzątnięcie i naprawienie tej kostki, która zgłaszał. Jak można to wymóc na pracownikach 
rady gminy, aby to przyśpieszyć, gdyż wygląda to fatalnie tutaj najważniejsze jest 
bezpieczeństwo dzieci i można by było to przyspieszyć. 
 
Wójt Gminy Piotr Kosik –  poinformował, że właścicielem tego chodnika i drogi jest Zarząd 
Dróg Powiatowych i dlatego prosi, aby wystosować stosowny wniosek do właściciela drogi. 
 
Sekretarz obrad Tomasz Wysocki – spisał zgłoszone wnioski na II Sesji Rady Gminy 
Waganiec w dniu 04.12.2018 r.: 
 
Radny Marut Wojciech – wniosek o zmianę godzin przyjmowania interesantów przez Wójta 
Gminy, propozycja we wtorki, do godz. 1700.  
 
Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – wniosek o przygotowanie materiałów na 
Sesje Rady Gminy również dla sołtysów głownie chodzi o informacje Wójta Gminy z pracy 
w okresie międzysesyjnym.  
 
Radny Arkadiusz Najder – wniosek dotyczy wymiany oświetlenia na Orliku w Zbrachlinie  
z żółtego na biały. 
 
 
 
 



15. Zamknięcie II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska – przeszła do punktu 15 porządku obrad tj. 
zamknięcie obrad II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec. 
Poinformowała, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad II Sesji VIII kadencji Rady 
Gminy Waganiec, zamyka obrady w dniu 4 grudnia 2018 r. – godz. 1247 
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