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Ad.1 

Otwarcia obrad XLI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał przewodniczący 

rady gminy Pan Jarosław Różański, poinformował, że jest to ostatnia sesja VI kadencji 

Rady Gminy i powitał obecnych na sali radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości: 

wójta gminy Piotra Marciniaka, skarbnika gminy Danutę Roszko, radcę prawnego 

Agnieszkę Wiśniewską, sołtysów gminy Waganiec, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych gminy, pracowników gminy oraz mieszkańców gminy Waganiec 

obecnych na sesji.  

 

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy aktualnie  

11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 14 (1 mandat 

radnego wygaszony) osób stanowi kworum pozwalające na obradowanie  

i podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, ponieważ jej obrady są 

prawomocne. 

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że do zawiadomień o zwołaniu sesji 

został dołączony porządek obrad wraz z projektami uchwał, sprawozdaniami  

i z innymi materiałami. 

Proponowany porządek obrad: 

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

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 

podatku rolnego w 2015 r. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 

2015 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2015 r.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących 

własnością Gminy Waganiec na grunty będące własnością osoby fizycznej. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

13. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2013/2014. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  

b. wystąpienie Dyrektorów szkół. 

c. dyskusja. 

14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 

31.12.2013 r. 

15. Interpelacje radnych i zapytania.  

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie XLI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec, w tym podsumowanie  

i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 2010 -2014. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu dzisiejszego wpłynął do niego 

wniosek o zmianę porządku obrad. 

Wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktu 12, tj. Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Waganiec na grunty 

będące własnością osoby fizycznej. W związku z tym, że nie ma wszystkich materiałów  

i są jeszcze w trakcie przygotowywania. 

 

Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do porządku 

obrad? 

Brak propozycji. 

 

Przewodniczący Rady – zamknął listę zgłaszanych poprawek do porządku obrad  

i poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę, tj. zdjęcie z porządku obrad punktu 12, 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących 

własnością Gminy Waganiec na grunty będące własnością osoby fizycznej”. 

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 

Następnie w związku z brakiem innych propozycji z sali poddał pod głosowanie 

proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XLI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 
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2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

5. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia 

podatku rolnego w 2015 r. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 

2015 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2015 r.  

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

a. dyskusja nad projektem uchwały, 

b. podjęcie uchwały. 

12. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2013/2014. 

a. wystąpienie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.  

b. wystąpienie Dyrektorów szkół. 

c. dyskusja. 

13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 

31.12.2013 r. 

14. Interpelacje radnych i zapytania.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie XLI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec, w tym podsumowanie  

i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 2010 -2014. 

 

Na obrady przybyli: Nowak Jerzy, Marcin Grzegórski, Marut Wojciech – godz. 1040.  

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

obrad. 
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Ad.3 

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

wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza obrad. 

 

Radna E.Pietrus zgłosiła kandydaturę radnego W.Maruta. 

Kandydat wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – zwrócił się z zapytaniem, czy są inne kandydatury 

na sekretarza obrad? 

W związku z brakiem innych kandydatur, zamknął listę zgłoszeń i poddał pod 

głosowanie zgłoszoną kandydaturę radnego W.Maruta.  

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła na sekretarza obrad XLI 

sesji Rady Gminy Waganiec, radnego Wojciecha Maruta. 

 

Ad.4 

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

przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji VI kadencji Rady Gminy.  

 

Poinformował, że protokoły z sesji XXXIX odbytej w dniu 25 września 2014 r. i sesji XL, 

w dniu 6 listopada 2014 r. były wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy, na sali przed 

obradami w celu umożliwienia wszystkim radnym dokładnego zapoznania się z jego 

treścią, do rozpoczęcia sesji nie zostały wniesione poprawki, ani uzupełnienia do 

protokołu, dlatego stawia wniosek o przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji bez 

czytania.  
 

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

Następnie w związku z brakiem uwag z sali poddał pod głosowanie wniosek  

o przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji VI kadencji Rady Gminy, bez czytania. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIX i XL, 

sesji VI kadencji Rady Gminy, bez odczytania, przyjmując go w takim brzmieniu,  

w jakim został sporządzony.  

 

Ad.5 

Przewodniczący Rady J.Różański – zgodnie następnym punktem porządku obrad, 

poprosił wójta gminy P.Marciniak o zabranie głosu w celu przedstawienia informacji 

wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt P.Marciniak – poinformował, że przedstawi wykaz zarządzeń podjętych przez 

wójta od 21 czerwca 2014 r. do 24 września 2014 r., w tym okresie wydał 6 zarządzeń: 
 

Zarządzenie nr 45.2014 z dnia 03 października 2014 r. w sprawie: zmian  

w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014. 
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Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonano zmian w zakresie 

dotacji celowych: zwiększono o 1.914,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 

zasiłek dla opiekuna; zwiększono o 54.512,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 

samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  

Ponadto zmieniono przeznaczenie 515,00 zł w ramach kwot przewidzianych na pokrycie 

kosztów oświetlenia dróg gminnych oraz 1.700,00 zł dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków        

w Wójtówce.  

Zarządzenie nr 46.2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: powołania 

składu komisji likwidacyjnej. 

Powołano komisję likwidacyjną w składzie: Ryszard Zwierzchowski – przewodniczący, 

Maria Kopaczyk – z-ca przewodniczącego, Leszek  Rafiński – członek, Michał Milak  – 

członek, Kazimierz Nocoń – członek. 

Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie, co najmniej trzyosobowym, przy 

czym w pracach Komisji obowiązkowo uczestniczy Przewodniczący Komisji lub 

Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

Komisja dokonuje przeglądu stanu rzeczowych składników majątkowych będących na 

stanie Urzędu Gminy, ustala składniki majątkowe niezdatne do użytkowania oraz 

przeprowadza ich fizyczną likwidację. Likwidacji zużytych składników majątkowych 

dokonuje się poprzez zniszczenie, zgodnie ze sposobem określonym w protokole 

likwidacyjnym.  

Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który należy przedłożyć w 

terminie do 03 listopada 2014 r. Wójtowi w celu akceptacji likwidacji rzeczowego 

składnika majątkowego.  

Po zatwierdzeniu przez Wójta protokół likwidacyjny jest przekazywany do Referatu 

Finansowo-Księgowego w celu wyksięgowania danego składnika majątku z ewidencji 

księgowej. Wykonanie zarządzenia powierzono Skarbnikowi Gminy. 

Zarządzenie nr 47.2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad 

prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji odpowiadających 

warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-2013. 

Wprowadzono jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont w 

ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Operacji 

odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  

Ustalone zarządzeniem zasady dotyczą przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie terenu 

rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie”  

Wykonanie zarządzenia powierzono Skarbnikowi Gminy.  

Zarządzenie nr 48.2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad 

prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla Operacji z zakresu małych 

projektów pt. „Impreza plenerowa pn. X Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych  

w Zbrachlinie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego PROW na lata 2007-2013. 
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Wprowadzono jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont dla 

Operacji z zakresu małych projektów pt. „Impreza plenerowa pn. X Waganiecki Festiwal 

Orkiestr Dętych w Zbrachlinie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Wykonanie zarządzenia powierzono Skarbnikowi Gminy.  

Zarządzenie nr 49.2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w 

budżecie Gminy Waganiec na rok 2014. 

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w zakresie 

dotacji celowych: zmniejszono o 299,97 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki 

oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu; zwiększono 

o 92.105,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; 

zwiększono o 913,17 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 

kwartał 2014 r.; zwiększono o 16.081,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 

zasiłków stałych; zwiększono o 51.300,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; zwiększono o 886,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”;  

zwiększono o 16.434,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”; zwiększono o 1.291,00 zł na dofinansowanie opłacania składek 

na ubezpieczenie zdrowotne; zwiększono o 90.689,89 zł z przeznaczeniem na zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania  

w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; zwiększono o 4.880,00 zł  

z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.  

Ponadto zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z 27 października 2014 r. dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 16.934,00 zł. 

Przemieszczono również kwotę 1.000,00 zł w ramach środków na promocję gminy oraz 

2.000,00 zł w ramach działu 900.  

Zarządzenie nr 50.2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 2015 

Przyjęto projekt budżetu gminy Waganiec na rok 2015, który wynosi po stronie 

dochodów budżetowych  16.150.000,00 zł w tym: dochody bieżące 13.318.546,00 zł; 

dochody majątkowe  2.831.454,00 zł. 

Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.150.000,00  zł; w tym: a) wydatki bieżące  

w kwocie 11.991.479,05 zł; z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

6.196.627,00 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.643.242,05 zł; 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.894.360,00 zł; dotacje na zadania bieżące  

w kwocie 182.250,00 zł; obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł. 

Wydatki majątkowe w kwocie 4.158.520,95 zł, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   

4.158.520,95 zł. 

Przychody budżetu w wysokości 775.000,00 zł, rozchody w wysokości  775.000,00 zł. 

W budżecie utworzono rezerwę w kwocie 53.225,00 zł, w której wyodrębnia się: rezerwę 

ogólną w wysokości 24.225,00 zł; rezerwę celową w wysokości 29.000,00 zł, z tego na: 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 29.000,00 zł. 
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Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 

Określono wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 na 

kwotę 4.158.520,95 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 

318.712,00zł.  

Ustalono wydatki Funduszu Sołeckiego na kwotę 276.107,24 zł.  

Ustalono dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł, z czego na: profilaktykę  

i przeciwdziałanie narkomanii 7.600,00 zł, profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 

52.400,00 zł.  

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury ustalono na kwotę 76.500,00 zł.  

Zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy: dotacje dla jednostek sektora 

finansów publicznych w kwocie 13.250,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych 92.500,00 zł. 

Określono plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo 

ochrony środowiska w wysokości 11.800,00 zł.  

Ustalono plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek 

oświatowych w wysokości 165.610,00 zł.   

Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu celem zaopiniowania 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Z zakresu pracy referatu ds. budownictwa, dróg i mienia komunalnego, wydano: 

13 zaświadczeń o braku planu miejscowego, 3 decyzje o warunkach zabudowy, 3 decyzje 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 decyzje zatwierdzające podział 

nieruchomości, 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości. 

Wszczęto: 4 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 7 postępowań  

w sprawie podziału nieruchomości, 3 postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Dokonano napraw dróg gminnych w miejscowościach: Stary Zbrachlin, Byzie, Wólne, 

Ariany i Nowy Zbrachlin. 

Podpisano umowę na konserwacje oświetlenia ulicznego w Gminie Waganiec na lata 

2015-2017. 

Rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych oraz 

instalacji oświetlenia ulicznego na lata 2015-2017. 

Zawarto akt notarialny na sprzedaż zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 

276/62 o pow. 4563 m² położonej przy ul. Widok 54 w miejscowości Waganiec - cena 

109.615,00 zł - nabywcą został Pan Marcin Kottus m.Straszewo. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – podziękował wójtowi za przedstawione informacje  

i otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji z sali. 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem zapytań radnych do informacji wójta  

w okresie międzysesyjnym zamknął dyskusję. 
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Ad. 6 

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

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2014. 

Z projektem uchwał zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – radca prawny Urzędu 

Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności z prawem.  

Poprosił skarbnika gminy, Panią Danutę Roszko o zabranie głosu w celu przedstawienia 

zmian, o które wnosi wójt gminy. 

 

Radny J.Nowak – opuścił obrady- godz. 1230 

 

Skarbnik Gminy, D.Roszko – poinformowała, że przedstawi zmiany w tegorocznym 

budżecie, o które wnosi wójt gminy.  

Następnie przedstawiła uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów  

budżetowych. 

Dochody 

Zwiększono o 69.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania ze sprzedaży 

nieruchomości. Zbyto zabudowaną działkę gruntu o nr 276/62 położonej przy  

ul. Widok 54 w Wagańcu.  

Urealniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu wynajmu pomieszczeń 

komunalnych (czynsze dzierżawne zwiększono o 10.000,00 zł oraz wpływy z usług 

centralnego ogrzewania o 5.000,00 zł). 

 Zwiększono o 2.000,00 zł planowane wpływy z tytułu z „różnych opłat”, 

zmniejszając natomiast wpływy z „różnych dochodów” o 2.000,00 zł.  

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 listopada  

2014 r. zwiększono dotacje celowe o 1.056,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 

wydatków w ramach administracji publicznej.  

 Uaktualniono planowane dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat 

lokalnych. Zwiększono o 14.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków 

transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 13.000,00 zł, podatku od spadków  

i darowizn o 10.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 40.000,00 zł oraz 

podatku dochodowego od osób prawnych o 1.703,00 zł.  

 Zmniejszono planowane do pozyskania kwoty z tytułu oprocentowania środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych o 28.000,00 zł.  

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 

placówek oświatowych powiększono o 440,00 zł.  

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.  

zwiększono plan dotacji celowych o 1.603,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

Wydatki  

 Kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na opłacenie ewentualnych kosztów odśnieżania 

dróg gminnych.  

Przeznaczono kwotę 6.150,00 zł na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości 

Przypust.  
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Zwiększono o 59.000,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

pracowników Urzędu Gminy oraz o 700, 00 zł kwoty na dokonanie opłat na rzecz 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Przeznaczono dodatkową kwotę 1.000,00 zł na opłacenie usług w ramach planu 

finansowego Rady Gminy. 

Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.580,00 zł w ramach środków dla Orkiestry 

działającej przy Zarządzie Gminnym OSP, zwiększając dodatkowo o 2.500,00 zł. Środki 

zostaną przeznaczone na zakup instrumentów.  

 W związku z podpisaniem w dniu 24 października 2014 r. umowy pomiędzy 

Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą na dofinansowanie ze 

środków PROW operacji „Impreza plenerowa pn. X Waganiecki Festiwal Orkiestr 

Dętych w Zbrachlinie” należy dokonać zmian w zakresie czwartych cyfr klasyfikacji 

budżetowej, co do kwoty 19.547,00 zł.  

 Kwotę 1.056,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie 

kosztów usług realizowanych przez administrację publiczną. 

 Dokonano szeregu zmian w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

pracowników jednostek oświatowych i Zespołu Obsługi Szkół. Powodem są zmiany 

organizacyjne szkół od miesiąca września br. (m.in. przydzielenie godzin nauczania 

indywidualnego, dodatkowych godzin za nauczycieli przebywających na urlopach dla 

poratowania zdrowia, koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej w związku  

z udokumentowaniem przez pracownika dodatkowego okresu zatrudnienia). Ponadto 

przeznaczono dodatkowe środki na drobne naprawy i usługi.  

Na pokrycie wym. potrzeb przeznaczono 95.240,00 zł. Kwotę 55.910,00 zł pozyskano  

z planów poszczególnych placówek oświatowych (płace z pochodnymi na kwotę 

26.910,00 zł oraz 29.000,00 zł z zakupu oleju opałowego; powstały oszczędności  

w związku z wykonaną termomodernizacją budynków). Natomiast 39.330,00 zł 

przesunięto z innych pozycji budżetowych.  

 Zmniejszono o 11.434,00 zł środki planowane na zasiłki celowe, w związku ze 

zmniejszeniem udziału procentowego Gminy w realizowanym Rządowym programie 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

 Kwotę 1.603,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie 

składek na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS, tym samym wycofując środki 

własne gminy i przeznaczając na realizację innych zadań budżetowych.  

 Przeznaczono kwotę 4.500,00 zł na naprawy sprzętu pracującego w Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. 

Dokonano zmian w zakresie czwartych cyfr paragrafu klasyfikacji budżetowej  

w zakresie 17.781,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 22 września 2014 r. aneksu nr 2 

do umowy nr WS-I-W.052.8.254.622.2013 00123-6930-UM0240254/13 na dofinansowanie  

z PROW operacji pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów 

rekreacyjnych w m. Plebanka”. Tym samym ulegnie zmianie załącznik nr 5 pn. 

„Zestawienie planowanych wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2014”. 

  W związku z uruchomieniem od miesiąca listopada 2014 r. stołówki szkolnej  

w Niszczewach należy dokonać zmian w zakresie wydzielonego rachunku dochodów 

placówek oświatowych, uwzględniając planowane dochody i związane z tym wydatki.  

Uaktualniono ponadto planowane dochody jak i wydatki pozostałych placówek 

oświatowych.  
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Przewodniczący Rady, Jarosław Różański, jako przewodniczący Komisji Budżetu, 

Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego przedstawił opinie 

komisji w sprawie zmian, o które wnosi wójt do budżetu gminy. 

Komisja Budżetu po przeanalizowaniu zmian, o które wnosi wójt po stronie dochodów  

i wydatków budżetowych zaopiniowała pozytywnie te zmiany. 

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję, 

przedstawił II projekt uchwały, który radni otrzymali przed sesją do wglądu  

i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi 

on załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę  

XLI/244/14 zmieniającą uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 2014 – stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu. 

Na wniosek radnych zarządził 10 minutowa przerwę.  

 

Ad.7 

Przewodniczący Rady J.Różański – po przerwie wznowił obrady XLI sesji i otworzył 

następny punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2015 r.  

Poinformował, że Rada Gminy przystąpi do procedowania uchwał podatkowych. 

Poinformował, że komisje stałe rady na swoich posiedzeniach, pracowały nad tą 

propozycją stawki. 

 

Przewodniczący rady – poinformował, że w projekcie uchwały wójt proponuje, że 

obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Waganiec na 2015 rok z kwoty 61,37 zł za 

1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. 

 

Otworzył dyskusje nad projektem uchwały. 

  

Następnie zabrał głos, jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego i przedstawił propozycje komisji. 

Komisja budżetu proponuje przyjąć stawkę, jako podstawę naliczenia podatku rolnego  

w wysokości 50, 00 zł. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący K. Rewizyjnej R.Zwierzchowski – poinformował, że wspólnie  

z wójtem i skarbnikiem komisja analizowała stawki i opłaty podatku rolnego na 2015 r.  

i po wysłuchaniu propozycji wójta, komisja rewizyjna przyjęła propozycje stawki  

50,00 zł za 1dt żyta.  

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 
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Przewodniczący K.Rolnej M.Grzegórski - stwierdził, że komisja również analizowała 

stawkę podatku rolnego na 2015 rok i przyjęła propozycje stawki podatku rolnego  

w wysokości 50,00 zł za 1dt żyta. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący K.Oświaty W.Stefański – poinformował, że komisja po zapoznaniu się 

z propozycją wójta przyjęła stawkę 50,00 zł, podatku rolnego na 2015 r. 

 

Na obrady powrócił radny Jerzy Nowak. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił opinię Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej  

w Przysieku - po rozpoznaniu wystąpienia Wójta Gminy Waganiec w przedmiocie 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej, jako 

podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Waganiec, 

postanawia zaopiniować negatywnie przedłożony projekt uchwały uznając, że 

proponowana stawka jest za wysoka – stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Następnie przedstawiał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

do obliczenia podatku rolnego w 2015 r. z propozycją stawki 50,00 zł, następnie zarządził 

głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały - stanowi on zał. nr 6 do protokołu. 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła chwałę  

Nr XLI/245/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku 

rolnego w 2015 r. - stanowi ona zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad.8 

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

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 

oraz w sprawie poboru tego podatku.   

Poprosił o wgląd do materiałów, które radni otrzymali wraz z zaproszeniami na obrady  

i otworzył dyskusję. 

Brak dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie propozycje stawek 

podatku od nieruchomości. 

-  od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,36 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej.  

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,45 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 19,45 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej.  

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 10,80 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej.  

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,70 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,70 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej.  

 

e) pozostałych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym: zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,10 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej.  

 

- od budowli – 2 % ich wartości. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 2% ich wartości.  

 

- od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni, 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,75 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej.  

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 

zł od 1 ha powierzchni, 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 4,58 zł od 1 m2  

powierzchni.  

 

c) pozostałych – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 

0,11 zł od 1 m2 powierzchni. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła stawkę 0,11 zł od 1 m2  

powierzchni.  

 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku,  

z uwzględnieniem przegłosowanych stawek tego podatku - stanowi on zał. nr 8 do 

protokołu 

 



str. 13 

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/246/14  

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie 

poboru tego podatku - stanowi ona zał. nr 9 do protokołu 

 

Obrady opuścił radny R. Zwierzchowski – godz. 1305 

 

Ad.9 

Przewodniczący Rady – otworzył następny punkt porządku obrad t.j. podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.  

Z projektem uchwały zapoznała się Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca Prawny Urzędu 

Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności z prawem.  

Poinformował, że na komisjach radni pracowali nad propozycjami tych stawek  

komisje były zgodne z propozycjami Wójta. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy są inne propozycje do tych stawek? 

 

W związku z brakiem innych propozycji z sali poprosił radnych o wgląd do 

otrzymanych materiałów tj. projektu uchwały i załącznika, następnie odczytał te stawki 

zgodnie z ich kolejnością i poddał je pod głosowanie – stanowią one zał. nr 10 do protokołu. 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej  

12 ton:  

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie propozycja - 750,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” przyjęła 

stawkę - 750,00 zł. 

 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie propozycja - 1.240,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i  1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.240,00 zł. 

 

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton propozycja -  1.495,00 zł.   

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.495,00 zł. 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej  

12 ton wyposażone w katalizator spalin:  

Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji pojazdu. 

- powyżej 3, 5 tony do 5, 5 tony włącznie propozycja - 710,00 zł   

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” 1 „wstrzymującym” przyjęła 

stawkę – 710,00 zł. 

 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie propozycja -  1.200,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za”  i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.200,00 zł. 

 

- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton propozycja - 1.455,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.455,00 zł, 
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Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 

Liczba osi - 2 osie,  

- oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne propozycja - 710,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 710,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.570,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.570,00 zł. 

 

Liczba osi - 3 osie,  

- oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne propozycja - 1.275,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.275,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.975,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 1.975,00 zł. 

 

Liczba osi - 4 osie i więcej,  

- oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne propozycja – 2.060,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 2.060,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.970,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

przyjęła stawkę – 2.970,00 zł. 

 

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 propozycja  – 1.760,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.760,00 zł. 

 

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 propozycja – 1.695,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.695,00 zł. 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 

ton. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - do 36 ton włącznie: 2 osie,  

- oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne propozycja 1.780,00zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.780,00 zł. 
 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.315,00zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 2.315,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton: 3 osie  

- oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne propozycja 1.845,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.845,00 zł. 
 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.370,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

przyjęła stawkę – 2.370,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton: 2 osie, 

-  oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne propozycja 1.955,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 11 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi”  

przyjęła stawkę – 1.955,00 zł. 
 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.610,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

przyjęła stawkę – 2.610,00 zł. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) - powyżej 36 ton: 3 osie,  

- oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne propozycja 2.170,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 2.170,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych- 2.995,00 zł. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 2.995,00 zł, 

 

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 propozycja  

– 1.495,00 zł 

Rada Gminy w obecności 12 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.495,00 zł, 

 

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: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 

pojazd silnikowy (tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 1 oś propozycja - 945, 00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 945,00 zł, 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.265,00 zł 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.265,00 zł, 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 

pojazd silnikowy ( tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

-  2 osie propozycja -  1.395,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.395,00 zł, 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.760,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.760,00 zł, 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 

pojazd silnikowy ( tonach) do 36 ton włącznie, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 3 osie propozycja -  1.495,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

przyjęła stawkę – 1.495,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 1.760,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.760,00 zł, 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 

pojazd silnikowy (tonach) powyżej 36 ton włącznie, oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

- 1 oś propozycja - 1.545,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

przyjęła stawkę – 1.545,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja- 1.825,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.825,00 zł, 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 

pojazd silnikowy ( tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 2 osie propozycja -  1.635,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.635,00 zł, 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja - 2.220,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 2.220,00 zł. 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa plus 

pojazd silnikowy ( tonach) powyżej 36 ton, oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

- 3 osie propozycja - 1.560,00 zł,  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 1.560,00 zł. 

 

- inne systemy zawieszenia osi jezdnych propozycja – 2.120,00 zł.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 2.120,00 zł. 

 

Autobusy wyprodukowane w 2003 r. i później (zarówno z katalizatorem jak i bez 

katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:  

- mniejszej niż 30 miejsc propozycja - 770,00 zł;  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 11 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” przyjęła 

stawkę – 770,00 zł. 

 

- równej lub wyższej niż 30 miejsc propozycja - 1.895,00  zł 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

przyjęła stawkę – 1.895,00 zł. 

 

Autobusy wyprodukowane przed 2002 r. (zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) 

o liczbie miejsc do siedzenia:  

- mniejszej niż 30 miejsc propozycja 885,00 zł;  

Rada Gminy w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła stawkę – 885,00 zł. 

 

- równej lub wyższej niż 30 miejsc propozycja 2.005,00 zł 

Rada Gminy w obecności 13 radnych - 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  

przyjęła stawkę – 2.005,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok z uwzględnieniem 

przegłosowanych stawek podatku– stanowi on zał. nr 11 do protokołu. 

Następnie zarządził głosowanie nad tym projektem uchwały. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 

podjęła uchwałę NR XLI/247/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2015 rok - stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady J.Różański – przeszedł doi następnego punktu porządku obrad 

t.j. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec. Przedstawił 

projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach przesłanych na sesję – stanowi on 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Z projektem uchwały zapoznała się również Pani Agnieszka Wiśniewska – Radca 

Prawny Urzędu Gminy, zaopiniowała projekt i nie wniosła zastrzeżeń, co do zgodności  

z prawem.  
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Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję. 

Radni nie podjęli dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął dyskusję  

i zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały, który zawiera 

następujące propozycje stawek: za wodę dostarczoną – 2, 56 zł za 1m³, za ścieki 

odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych – 5, 53 zł za 1m ³. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę XLI/248/14  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec - stanowi ona zał. nr 14 do protokołu. 

 

Ad.11 

Przewodniczący Rady J.Różański – poinformował, że na posiedzenie przybyła żona 

byłego Przewodniczącego Rady Gminy Pani Zofia Dyko, dlatego też powitał ją bardzo 

serdecznie. 

 Następnie otworzył następny punkt t.j. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

W projekcie uchwały nastąpiła omyłka pisarska jest na 2014 rok, powinno być na 2015 r. 

Poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w materiałach przesłanych na sesję, 

dlatego też otworzył dyskusję 

 

Radni nie podjęli dyskusji. 

Przewodniczący Rady J.Różański – zamknął dyskusję i przedstawił projekt uchwały – 

stanowi on zał. Nr 15 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/249/14  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok – stanowi ona zał. Nr 16 do protokołu. 

 

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

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

godz. 1255. 

 

Ad.12  

Przewodniczący Rady J.Różański – po przerwie wznowił obrady godz. 1110  

i poinformował, ze punkt ten został zdjęty z porządku obrad w związku z tym otworzył 

punkt 13 porządku obrad tj. Raport o stanie oświaty na terenie gminy Waganiec w roku 

szkolnym 2013/2014, w tym punkcie przewidziane jest wystąpienie kierownika Zespołu 

Obsługi Szkół oraz wystąpienie Dyrektorów Szkół. 
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Powitał Panią Violettę Smulską Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie, Panią Mirosławę 

Grzegórską Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach, Pana Tadeusza Szudzik 

Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie oraz Panią Marię Bińkowską Kierownika ZOS  

w Wagańcu. 

Otworzył dyskusję, poprosił radnych o zapytania do obecnych na sali dyrektorów szkół  

i kierownika, poinformował, że radni w materiałach otrzymali Raport o stanie oświaty 

na terenie gminy Waganiec w roku szkolnym 2013/2014 – stanowi on załącznik Nr 17 do 

protokołu. 

Otworzył dyskusję i udzielił radny głosu oraz zaproszonym gościom o zadawanie pytań 

odnośnie stanu oświaty na terenie gminy. 

 

Brak pytań i podjętej dyskusji z sali. 

 

Przewodniczący Rady J.Różański – poruszył wyniki egzaminów gimnazjalnego, 

sprawdzianu, w zestawieniu tych wyników w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013, 

w tabeli 21, 22 przeglądając je i analizując, te dane statystyczne bardzo źle wyglądają  

i rzucają się w oczy, poprosił Pana Dyrektora Szkoły w Brudnowie o zabranie głosu  

i przedstawienia wyników, jakie uzyskali uczniowie w gimnazjum w tych egzaminach. 

Jakie są przyczyny tak słabych wyników? 

 

Dyrektor Tadeusz Szudziki – poinformował, że przyczyny zależą od trzech kontekstów 

kształcenia i zależne od ucznia, zależne od środowiska i od szkoły. Te konteksty są 

analizowane, wdrożył program poprawy efektywności w gimnazjum, który jest też 

bardzo obszerny. I niestety te staniny, czyli te oceny tych egzaminów wyglądają jak 

wyglądają, natomiast dokładnie analizują poszczególne zadania, umiejętności  

i wymagania z podstawy programowej, to jest czasem tak, że niestety ta sama 

umiejętność badania przez różne zadania wypada zdecydowanie różnie, są zadania, 

które sprawdzają np. jak uczeń opanował umiejętności rozwiązywania zadań i innych. 

Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia, warsztaty poświęcone poprawie tych 

egzaminów, co roku wychowankowie się zmieniają i poziom ich wiedzy też jest różny  

i to wpływa często na ostateczny wynik egzaminów, są również uczniowie  

z dysfunkcjami, ta średnia jest łączna w wyniku końcowym.     

Trudno powiedzieć, czy wyniki się poprawią po tym programie naprawczym, ale będą 

robić wszystko, aby tak było, działania przez nauczycieli są podejmowane i dotyczyć 

będą całej społeczności szkoły nie tylko uczniów, ale również i rodziców i oczywiście 

samych nauczycieli oraz dyrektora i takie są założenia.  

Rada Pedagogiczna przyjęła przedstawioną analizę przez nauczycieli, która ma służyć 

podniesieniu efektów edukacyjnych w przyszłości i będą one realizowane, jak co roku do 

tego obliguje prawo oświatowe. 

 

Brak zapytań i dyskusji z sali. 

 

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

porządku obrad i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła Raport o stanie oświaty na terenie 

gminy Waganiec w roku szkolnym 2013/2014. 

 

 



str. 20 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady J.Różański – otworzył punkt dot. informacji o złożonych 

oświadczeniach majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2013 r. i udzielił głosu wójtowi 

gminy. 

 

Wójt Gminy P.Marciniak – poinformował, że wszyscy zobowiązani do złożenia 

oświadczeń majątkowych złożyli je w wymaganym ustawowym terminie na właściwych 

formularzach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., zostały one przesłane do 

właściwych Urzędów Skarbowych w celu dokonania analizy. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim i Naczelnik Urzędu 

Skarbowego we Włocławku dokonali analizy tych oświadczeń stwierdzając  

u niektórych osób nieprawidłowości, które są natury formalno – prawnej i podlegają 

uzupełnieniu. Osoby zobowiązane do ich uzupełnienia złożą Korekty na właściwych 

drukach osobom upoważnionym do przyjęcia oświadczeń majątkowych, tj. na dziennik 

podawczy w tut. Urzędzie Gminy, Wójtowi Gminy, czy też radni Przewodniczącemu 

Rady Gminy. 

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy przekazali swoje oświadczenia majątkowe 

Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu, zostały one złożone również na właściwych 

drukach i w ustawowym terminie.   

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady J.Różański – dokonał otwarcia następnego punktu porządku 

obrad tj. interpelacje radnych i zapytania.  

 

Brak interpelacji i zapytań. 

 

Ad.16 

Przewodniczący Rady J.Różański – otworzył punkt „wolne wnioski” i udzieli głosu 

wszystkim obecnym nas sali. 

 

Brak wolnych wniosków.   

 

Ad.17 

Przewodniczący Rady J.Różański – przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad 

zamknięcie XLI sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec, w tym podsumowanie  

i podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji Rady Gminy 2010 -2014. 

 

Udzieli głosu Wójtowi Gminy – Panu Piotrowi Marciniak. 

 

Wójt Gminy P.Marciniak – podsumował VI kadencję Rady Gminy Waganiec  

2010 -2014. 

Gmina Waganiec dzieli się na 13 okręgów wyborczych. W dniu 12 listopada 2010 roku 

odbyły się wybory do Rady Gminy w Wagańcu. O mandat radnego ubiegało się  

40 kandydatów.  

Rada Gminy Waganiec liczy 15 radnych, wybrani zostali: 

1. Bróżek Jan 

2. Dyko Michał 
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3. Grzegórski Marcin  

4. Góralski Wiesław 

5. Kołowrocki Mieczysław 

6. Kosik Piotr 

7. Malinowska Henryka  

8. Marut Wojciech 

9. Nowak Jerzy 

10. Pietrus Ewa 

11. Różański Jarosław 

12. Skowroński Marcin 

13. Stefański Wacław 

14. Szczesna Katarzyna 

15. Zwierzchowski Radosław. 

 

I sesja Rady Gminy Waganiec odbyła się 2 grudnia 2010 roku, na której odbyło się 

ślubowanie Rady Gminy Waganiec VI kadencji. Na tej sesji odbyły się wybory 

przewodniczącego Rady Gminy – wybrany został radny Michał Dyko, i wybory 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy, wybrany został radny Jarosław Różański. 

Powołane zostały stałe komisja Rady Gminy, w składach: 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec: Radosław Zwierzchowski – przewodniczący 

komisji, Jan Bróżek - członek komisji, Henryka Malinowska – członek komisji, Wojciech 

Marut – członek komisji. 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Waganiec: Jerzy Nowak – członek komisji, Jarosław Różański – członek komisji, 

Kosik Piotr – członek komisji, Marcin Skowroński – członek komisji. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec: 

Mieczysław Kołowrocki – członek komisji, Ewa Pietrus – członek komisji, Szczesna 

Katarzyna - członek komisji, Stefański Wacław - członek komisji.  

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec: Henryka Malinowska 

– członek komisji, Góralski Wiesław – członek komisji, Grzegórski Marcin – członek 

komisji, Zwierzchowski Radosław– członek komisji. 

  

Na II sesji Rady Gminy Waganiec w dniu 2 grudnia 2010 roku, odbyło się ślubowanie 

wójta Gminy Waganiec Pana Piotra Marciniaka.   

W dniu 25 września 2014 roku Rada Gminy Waganiec stwierdziła wygaśnięcie mandatu 

radnego Michała Dyko na skutek śmierci - władze gminy, radni, pracownicy Urzędu 

oraz mieszkańcy gminy Waganiec pożegnali długoletniego radnego i przewodniczącego 

rady gminy (1991 – 2014). 

Wyborów uzupełniających nie przeprowadzono w związku z przepisami z art. 193 ust. 4 

Ordynacji Wyborczej, gdyż ich data nie przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed 

zakończeniem kadencji rad. 
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Rada Gminy Waganiec podczas trwania tej kadencji odbyła wszystkie planowane 

posiedzenia sesyjne przy uzyskaniu quorum, odbyło się łącznie 41 protokołowanych 

posiedzeń: w 2010 r. odbyła 4 protokołowane posiedzenia, w 2011 r. odbyła 11 

protokołowanych posiedzeń, w 2012 r. odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, w 2013 r. 

odbyła 11 protokołowanych posiedzeń, w 2014 r. odbyła 6 protokołowanych posiedzeń. 

 

Obecność radnych na sesjach w ciągu całej kadencji.  

W 2010 roku: I sesja (2.12.10 r.) – 15 radnych, II sesja (2.12.10 r.) – 15 radnych, III sesja 

(20.12.10 r.) – 15 radnych, IV sesja (29.12.10 r.) – 14 radnych. 

W 2011 roku: V sesja (11.03.11 r.) – 15 radnych, VI sesja (29.03.11 r.) – 14 radnych, VII 

sesja (14.06.11 r.) – 15 radnych, VIII sesja (29.06.11 r.) – 13 radnych, IX sesja (30.08.11 r.) – 

14 radnych, X sesja (14.09.11 r.) – 15 radnych, XI sesja (7.10.11 r.) – 13 radnych, XII sesja 

(14.10.11 r.) – 13 radnych, XIII sesja (28.10.2011 r.) 12 radnych, XIV sesja ( 25.11.2011 r.) - 

15 radnych, XV sesja (28.12.11 r.) - 14 radnych. 

W 2012 roku: XVI sesja (13.02.12) – 14 radnych, XVII sesja ( 21.02.12) – 13 radnych, XVIII 

sesja ( 30.03.12) - 14 radnych, XIX sesja (30.04.12) – 11 radnych, XX sesja (15.06.12) – 15 

radnych, XXI sesja (20.09.12) – 14 radnych, XXII sesja (30.10.12) – 15 radnych, XXIII sesja 

(27.11.12) - 14 radnych, XXIV sesja(27.12.12) – 15 radnych. 

W 2013 roku: XXV sesja(14.02.13) - 15radnych, XXVI sesja (06.03.13) - 13 radnych, XXVII 

sesja (27.03.13) - 15 radnych, XXVIII sesja (22.04.13) - 12 radnych, XXIX sesja (24.06.13)- 12 

radnych, XXX sesja (06.09.13) – 13 radnych, XXXI sesja (30.09.13) - 13 radnych, XXXII 

sesja (11.11.13) 14 radnych, XXXIII sesja (27.11.13) - 14 radnych, XXXIV sesja (13.12.13) - 

13 radnych, XXXV sesja (27.12.13) - 15 radnych.  

W 2014 roku: XXXVI sesja (05.03.14) - 14 radnych, XXXVII sesja (30.05.14) - 12 radnych, 

XXXVIII sesja (25.06.14) - 13 radnych, XXXIX sesja (25.09.14) - 14 radnych, XL sesja 

(06.10.14) 12 radnych, XLI sesja w dniu dzisiejszym. 

 

Jako organ stanowiący przez te 4 lata podjęto 221 uchwał Rady Gminy oraz 205 

wniosków: w 2010 roku – 19 uchwał, 37 wniosków; w 2011 roku – 61 uchwał, 71 wnioski; 

w 2012 roku – 64 uchwał, 42 wniosków; 4. w 2013 roku – 62 uchwał, 51 wniosków;  

w 2014 roku – 15 uchwał, 4 wnioski. 

Podczas sesji zgłaszano również szereg zapytań, na które udzielano odpowiedzi  

w ramach sesji lub w formie pisemnej w trybie statutowym.  

W poszczególnych latach minionej kadencji uchwalano: wysokość stawek i zwolnień  

w podatku od nieruchomości na poszczególne lata, stawek opłaty targowej na 

poszczególne lata; wysokości stawek podatku od środków transportowych również na 

poszczególne lata, pobór podatku w drodze inkasa przez sołtysów poszczególnych wsi, 

stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie gminy, ustalając 

jednocześnie opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach komunalnych na terenie gminy, 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu płatności oraz 

sposobu ich poboru, ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec, Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Waganiec na rok 2013, regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy, wybory sołeckie w sołectwach na terenie gminy i uzupełniające  

w sołectwach Wólne i Plebanka, zmiany w budżecie Gminy w ciągu trwania kadencji, 

budżet Gminy na kolejne lata, uchwały dotyczące spraw oświatowych, inne sprawy 

dotyczące funkcjonowania gminy.   
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Analizując roczne sprawozdania z realizacji budżetu, Rada pozytywnie oceniała 

działania wójta udzielając absolutorium. 

Oprócz udziału w sesjach radni pracowali również w komisjach stałych Rady Gminy 

łącznie odbyło się – 189 posiedzeń komisji, w tym:  

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego – 

łącznie 56 (w 2010 r. – 2 posiedzenia, w 2011 r. – 14 posiedzeń, w 2012 r. – 16 posiedzeń, 

w 2013 r. – 14 posiedzeń, w 2014 r. – 10 posiedzeń). 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej - łącznie 48 ( w 2010 r. – 

1 posiedzenie, w 2011 r. – 14 posiedzeń, w 2012 r. – 13 posiedzeń, w 2013 r. –  

11 posiedzeń, w 2014 r. – 9 posiedzeń). 

Komisja Rewizyjna – łącznie 44 (w 2010 r. – 1 posiedzenie, w 2011 r. – 9 posiedzeń,  

w 2012 r. – 9 posiedzeń, w 2013 r. – 9 posiedzeń, w 2014 r. – 7 posiedzeń). 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – łącznie 41 (w 2010 r. – 1 posiedzenie,  

w 2011 r. – 9 posiedzeń, w 2012 r. – 13 posiedzeń, w 2013 r. – 11 posiedzenie, w 2014 r. –  

7 posiedzeń). 

Praca Rady Gminy to konieczność dokonywania właściwych wyborów  

i podejmowania decyzji dla rozwoju całej Gminy Waganiec i to jest odzwierciedlone  

w tym zestawieniu. 

Podziękował wszystkim za współpracę i zaufanie. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – na zakończenie mijającej kadencji serdecznie 

podziękował wszystkim radnym Rady Gminy Waganiec kadencji 2010 – 2014 za prace  

w Radzie i Komisjach Stałych Rady. Podziękował za składane wnioski, interpretacje, 

wyrażone poglądy i opinie. Podziękowanie złożył wójtowi gminy, zastępcy wójta gminy, 

skarbnikowi gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom 

Urzędu Gminy, Państwu sołtysom za współprace z Rada Gminy VI kadencji oraz Pani 

Iwonie Marciniak za obsługę administracyjno – biurową Rady Gminy. Wszystkim 

obecnym życzył dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju gminy Waganiec. 

Poinformował, że w najbliższą niedzielę wybierać się będzie wójtów, radnych różnych 

szczebli samorządu. Zaapelował, aby wszyscy poszli na wybory stwierdzając, że to 

wyraz naszej odpowiedzialności za dobro wspólne. 

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady J.Różański – zamknął 

obrady ostatniej XLI Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1410             

 

Protokołowała:                

                                                                                  

 

 

   

 


