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I Kadencja  1991 - 1994 

I Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 21 maja 1991r. 

1. I-1/91 21-05-1991 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

2. I-2/91 21-05-1991 w sprawie wyboru Wójta Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

3. 1-3/91 21-05-1991 w sprawie powołania Skarbnika Gminy w Wagańcu.   z dniem podjęcia brak 

4. I-4/91 21-05-1991 o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Gbiorczyka. z dniem podjęcia brak 

5. 1-5/91 21-05-1991 o utworzeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

 II Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 maja 1991 r. 

6. II-6/91 31-05-1991  w sprawie budżetu na 1991 r. 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą  

od 02 kwietnia 1991r. 

brak 

7. II-7/91 31-05-1991 w sprawie powołania Komisji Statutowej. z dniem podjęcia brak 

8. II-8/91 31-05-1991 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków. z dniem podjęcia brak 

9. II-9/91 31-05-1991 w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady. z dniem podjęcia brak 

10. II-10/91 31-05-1991 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. z dniem podjęcia brak 

11. II-11/91 31-05-1991 o przyjęciu zadań z zakresu administracji rządowej. z dniem podjęcia brak 

12. II-12/91 31-05-1991 w sprawie ustalenia liczbowego składu Zarządu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 
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13. II-13/91 31-05-1991 w sprawie zatrudnienia Wójta Gminy. V z dniem podjęcia brak 

14. II-14/91 31-05-1991 w sprawie wyboru Zarządu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

15. II-15/91 31-05-1991 w sprawie ustalenia liczny i określenia nazwy stałych komisji Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

16. II-16/91 31-05-1991 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

17. II-17/91 31-05-1991 w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia brak 

18. II-18/91 31-05-1991 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia brak 

19. II-19/91 31-05-1991 o ustaleniu składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

20. II-20/91 31-05-1991 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego.  z dniem podjęcia brak 

III Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 1991 r. 

21. III-21/91 27-06-1991 w sprawie zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na terenie gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

22. III-22/91 27-06-1991 O zmianie w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia brak 

23. III-23/91 27-06-1991 w sprawie stacji uzdatniania wody w Zbrachlinie Starym. z dniem podjęcia brak 

24. III-24/91 27-06-1991 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Parafii Rzymsko – Katolickiej w Brudnowie działki Nr 112/5 w 

miejscowości Brudnowo. 
z dniem podjęcia v brak 

25. III-25/91 27-06-1991 w sprawie przyjęcia statutu gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 
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26. III-26/91 27-06-1991 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Gminy. z dniem podjęcia      brak 

27. III-27/91 27-06-1991 w sprawie przyjęcia regulaminu  Zarządu Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

28. III-28/91 27-06-1991 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

29. III-29/91 27-06-1991 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia brak 

30. III-30/91 27-06-1991 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. z dniem podjęcia brak 

31. III-31/91 27-06-1991 w sprawie wyrażenia przez Radę opinii odnośnie zmiany nazwy stacji kolejowej w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

IV Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 1991 r. 

32. IV-32/91 10-07-1991 w sprawie posłowania Sekretarza Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

33. IV-33/91 10-07-1991 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu. z dniem podjęcia brak 

34. IV-34/91 10-07-1991 w sprawie przystąpienia do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

35. IV-35/91 10-07-1991 
na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i 

wydatków budżetowych. 
z dniem podjęcia brak 

36. IV-36/91 10-07-1991 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

37. IV-37/91 10-07-1991 w sprawie sprzedaży gruntów PFZ na terenie gminy. z dniem podjęcia brak 

38. IV-38/91 10-07-1991  w sprawie ustalenia ceny gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego i zarządu. z dniem podjęcia brak 
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V Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 1991 r. 

39. V-39/91 30-08-1991 w sprawie ustalenia wykonawcy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

40. V-40/91 30-08-1991 w sprawie ustalenia granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

41. V-41/91 30-08-1991 
w sprawie wykupienia budynku od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Nieszawie z/s w Wagańcu przez Urząd Gminy w 

Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

42. V-42/91 30-08-1991 w sprawie sprzedaży gruntów i budynków PFZ na terenie gminy.  z dniem podjęcia brak 

VI Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 04 października 1991 r. 

43. VI-43/91 04-10-1991 
uchylająca uchwałę Nr V-42/91 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 30 sierpnia 1991 r. w sprawie sprzedaży gruntów i 

budynków PFZ na terenie gminy. 
z dniem podjęcia brak 

44. VI-44/91 04-10-1991 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych. z dniem podjęcia brak 

45. VI-45/91 04-10-1991 w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. 
z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą 
brak 

46. VI-46/91 04-10-1991 w sprawie powołania komisji ds. zakupu budynków dla potrzeb Urzędu Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

47. VI-47/91 04-10-1991 w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Rewizyjnej i poszerzenia składu osobowego tej komisji. z dniem podjęcia brak 

48. VI-48/91 04-10-1991 w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji rady Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

49. VI-49/91 04-10-1991 w sprawie zwiększenia budżetu gminy. z dniem podjęcia brak 

VII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 09 grudnia 1991 r. 
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50. VII-50/91 09-12-1991 w sprawie zwiększenia planu budżetu  na 1991 r. z dniem podjęcia brak 

51. VII-51/91 09-12-1991 w sprawie zmian planu budżetu między działami. z dniem podjęcia brak 

52. VII-52/91 09-12-1991 w sprawie zmniejszenia budżetu gminy. z dniem podjęcia brak 

VIII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 stycznia 1992 r. 

53. VIII-53/92 27-01-1992 w sprawie opracowania koncepcji gazyfikacji gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

54. VIII-54/92 27-01-1992 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości. 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od roku 

podatkowego 1992 r. 

brak 

55. VIII-55/92 27-01-1992 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. z dniem podjęcia brak 

56a. VIII-56a/92 27-01-1992 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika gminy. z dniem podjęcia brak 

IX Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 lutego 1992 r. 

56. IX-56/92 28-02-1992 
zmieniająca uchwałę Nr VIII-54/92 Rady Gminy Waganiec z dn. 27 stycznia 1992 r. w sprawie stawki podatku od 

nieruchomości. 
z dniem podjęcia brak 

57. IX-57/92 28-02-1992 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych w I połowie  

1992 r. 

brak 

58. IX-58/92 28-02-1992 w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

58. IX-59/92 28-02-1992 
w sprawie dokooptowania Pana Zbigniewa Andrzejczaka do Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego 

i Porządku Publicznego. 
z dniem podjęcia brak 

60. IX-60/92 28-02-1992 w sprawie budżetu gminy na rok 1992. 
z dniem podjęcia i obowiązuje 

w roku podatkowym 1992 r. 
brak 
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61. IX-61/92 28-02-1992 w sprawie terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Wagańcu. z dniem podjęcia  brak 

X Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 02 kwietnia 1992 r. 

62. X-62/92 02-04-1992 w sprawie podatku od środków transportowych. 

z dniem podjęcia ima 

zastosowanie poczynając od 

roku podatkowego 1992 r. 

brak 

63. X-63/92 02-04-1992 
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie rozszerzenia zasięgu działania Urzędu Pocztowo- Telekominukacyjnego w 

Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

64. X-64/92 02-04-1992 
zmieniająca uchwałę Nr IX-59/92 Rady Gminy w Wagańcu z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie dokooptowania Pana 

Zbigniewa Andrzejczaka do Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. 
z dniem podjęcia brak 

65. X-65/92 02-04-1992 zmieniająca uchwałę Nr VIII-54/92 Rady Gminy Waganiec z dn. 27.01.1991 r. w sprawie podatku od nieruchomości. z dniem podjęcia brak 

66. X-66/92 02-04-1992 w sprawie wyrażenia stanowiska o nazwie miejscowości. z dniem podjęcia brak 

67. X-67/92 02-04-1992 w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

68. X-68/92 02-04-1992 
zmieniająca uchwałę Nr III-28/91 Rady Gminy Waganiec z dn. 27.06.1991 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Gminy w Wagańcu.  
z dniem podjęcia brak 

XI Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 1992 r. 

69. XI-69/92 30-04-1992 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1991. z dniem podjęcia brak 

70. XI-70/92 30-04-1992 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy. z dniem podjęcia brak 

71 XI-71/92 30-04-1992 
zmieniająca uchwałę Nr III-30/91 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 27.06.1991 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 

oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. 
z dniem podjęcia brak 

XII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 02 lipca 1992 r. 
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72. XII-72/92 02-07-1992 w sprawie wyrażenia opinii no przebiegu projektowanego „gazociągu w/c DN 500 Włocławek – Gdańsk” z dniem podjęcia brak 

73. XII-73/92 02-07-1992 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cela nierolnicze. 

po zatwierdzeniu miejscowego  

ogólnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Waganiec. 

brak 

XIII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 19 sierpnia 1992 r. 

74. XIII-74/92 19-08-1992 
zmieniająca uchwałę Nr XII-73/92 z dn. 02.07.1992 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych 

na cela nierolnicze. 
z dniem podjęcia brak 

75. XIII-75/92 19-08-1992 
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec i zespołu 

wsi: Waganiec, Plebanka, Nowy Zbrachlin i Zbrachlin. 

po upływie 14 dni od dnia ogł. 

w Dz. U. Woj. Włocławskiego 
brak 

76. XIII-76/92 19-08-1992 w sprawie kwartalnika Wagant. z dniem podjęcia brak 

77. XIII-77/92 19-08-1992 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-60/92 z dn. 28.02.92 r. w sprawie budżetu gminy6 na rok 1992.  

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie od 01 stycznia 

1992 r. 

brak 

78. XIII-78/92 19-08-1992 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy. z dniem podjęcia brak 

79. XIII-79/92 19-08-1992 
zmieniająca uchwałę Nr III-30/91 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 27.06.1991 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 

oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. 
z dniem podjęcia brak 

80. XIII-80/92 19-08-1992 
zmieniająca uchwałę Nr III-27/91 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 27.06.1991 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

Zarządu Gminy w Wagańcu.  
z dniem podjęcia brak 

XIV Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 listopada 1992 r. 

81. XIV-81/92 25-11-1992 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.  

z dniem ogłoszenia przez podanie 

do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 
brak 

82. XIV-82/92 25-11-1992 w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS – u upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. z dniem podjęcia brak 
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83. XIV-83/92 25-11-1992 
w sprawie  wynajęcia Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład Telekomunikacyjny we Włocławku pomieszczenia 

użytkowego z przeznaczeniem dla centrali telefonicznej. 
z dniem podjęcia brak 

84. XIV-84/92 25-11-1992 
w sprawie wynajęcia „Agroma” Bydgoszcz ul. Targowa 36 Spółka z o. o.  pomieszczeń sklepowo-magazynowych w 

Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

85. XIV-85/92 25-11-1992 w sprawie przeniesienia wydatków w planie budżetowym między działami. z dniem podjęcia brak 

86. XIV-86/92 25-11-1992 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-77/92 z dn. 19.08.92r. dot. budżetu gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

XV Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 1992 r. 

87. XV-87/92 30-11-1992 w sprawie przeniesienia wydatków w palnie budżetowym między działami. z dniem podjęcia brak 

88. XV-88/92 30-11-1992 
zmieniająca uchwałę Nr VIII-77/92 Rady Gminy Waganiec z dnia 19.08.1992 r. w sprawie budżetu gminy na rok 

1992. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie poczynając od  

01 stycznia 1992 r. 

brak 

89. XV-89/92 30-11-1992 w sprawie podatku od środków transportowych. z dniem 01 stycznia 1992 r. brak 

90. XV-90/92 30-11-1992 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości. z dniem 01 stycznia 1992 r. brak 

91. XV-91/92 30-11-1992 
zmieniająca uchwałę Nr VIII-35/92 Rady Gminy w Wagańcu z dnia  27.01.1992 r. w sprawie ustalenia stawek 

podatku od posiadania psów. 
z dniem 01 stycznia 1992 r. brak 

92. XV-92/92 30-11-1992 w sprawie budowy wodociągów na terenie gminy. z dniem podjęcia brak 

93. XV-93/92 30-11-1992 w sprawie przyjęcia gruntów Skarbu Państwa (PFZ). z dniem podjęcia brak 

XVI Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 stycznia 1993 r. 

94. XVI-94/93 29-01-1993 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku na obszarze gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych na I półrocze 

1993 r. 

brak 
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95. XVI-95/93 29-01-1993 w sprawie statutu Gminy Waganiec. 
z dniem ogłoszenia przez 

rozplakatowanie obwieszczeń. 
brak 

96. XVI-96/93 29-01-1993 w sprawie realizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec. 

z dniem ogłoszenia przez 

rozplakatowanie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

brak 

XVII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 10 marca 1993 r. 

97. XVII-97/93 10-03-1993 w sprawie budżetu gminy na 1993 r. 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 01 stycznia 

1993 r. 

brak 

XVIII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 07 maja 1993 r. 

98. XVIII-98/93 07-05-1993 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dot. kwestii absolutorium dla Zarządu Gminy. z dniem podjęcia brak 

99. XVIII-99/93 07-05-1993 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1992. z dniem podjęcia brak 

100. XVIII-100/93 07-05-1993 w sprawie sprzedaży gruntów. z dniem podjęcia 

brak 

101. XVIII-101/93 07-05-1993 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy. z dniem podjęcia 

brak 

102. XVIII-102/93 07-05-1993 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia brak 

XIX Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 21 czerwca 1993 r. 

103. XIX-103/93 21-06-1993 w sprawie nie przyjęcia przez gminę Zespołu Ekonomicznego Administracji Szkół. z dniem podjęcia brak 

104. XIX-104/93 21-06-1993 w sprawie dowozu dzieci do szkół. z dniem podjęcia brak 

105. XIX-105/93 21-06-1993 w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 
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106. XIX-106/93 21-06-1993 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII-97/93 Rady Gminy Waganiec z dn. 20.03.1993 r.  

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie począwszy od  

01 stycznia 1993 r. 

brak 

107. XIX-107/93 21-06-1993 w sprawie inkasa podatku rolnego od nieruchomości. z dniem podjęcia brak 

108. XIX-108/93 21-06-1993 
w sprawie wystąpienia do Wojewody Włocławskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz gminy Waganiec mienia w 

postaci obiektu  Lecznicy dla Zwierząt w Nieszawie. 
z dniem podjęcia brak 

109. XIX-109/93 21-06-1993 
w sprawie ustalenia obwodów glosowania granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych Komisji 

wyborczych do sejmu RP. 
z dniem podjęcia brak 

110. XIX-110/93 21-06-1993 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej. z dniem podjęcia brak 

111. XIX-111/93 21-06-1993 w sprawie ustalenia liczny punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza   z dniem podjęcia brak 

112. XIX-112/93 21-06-1993 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. z dniem podjęcia brak 

XX Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 sierpnia 1993 r. 

113. XX-114/93 27-08-1993 w sprawie wyboru przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

114. XX-115/93 27-08-1993 

zmieniająca uchwałę Nr XVII-97/93 Rady Gminy Waganiec z dn. 10.03.1993 r. w sprawie budżetu gminy na 1993 r.              

w sprawie  z dniem podjęcia brak 

115. XX-116/93 27-08-1993 

w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

116. XX-117/93 27-08-1993 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku na obszarze gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

117. XX-118/93 27-08-1993 w sprawie budowy wodociągów na terenie gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

118. XX-113/93 27-08-1993 
zmieniająca uchwałę Nr XIX-11/93 Rady Gminy Waganiec z dn. 21 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
z dniem podjęcia brak 
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XXI Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 1993 r. 

119. XXI-119/93 12-11-1993 w sprawie procedury projektu budżetu na 1994 r. 

z dniem ogłoszenia przez 

podanie do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

120. XXI-120/93 12-11-1993 
zmieniająca uchwałę Nr III-30/91 z dn. 27.06.1991 r. Rady Gminy w Wagańcu w sprawie ustalenia diet dla radnych 

oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. 
z dniem podjęcia brak 

XXII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 1993 r. 

121. XXII-121/93 29-12-1993 w sprawie nie przejęcia przez gminę szkół podstawowych. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

122. XXII-122/93 29-12-1993 w sprawie przeniesienia wydatków w planie budżetowym między działami. z dniem podjęcia brak 

123. XXII-123/93 29-12-1993 
zmieniająca uchwałę Nr XVII-97/93 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 10.03.1993 r. w sprawie budżetu gminy na rok 

1993. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od 01 stycznia 

1993 r. 

brak 

124. XXII-124/93 29-12-1993 w sprawie podatku od środków transportowych. 

z dniem 01 stycznia 1994 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

125. XXII-125/93 29-12-1993 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości. 

z dniem 01 stycznia 1994 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

126. XXII-126/93 29-12-1993 
zmieniająca uchwałę Nr VIII-55/93 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 27.01.92 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od 

posiadania psów. 

z dniem 01 stycznia 1994 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

127. XXII-127/93 29-12-1993 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. 

z dniem 01 stycznia 1994 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

XXIII Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 18 lutego 1994 r. 
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128. XXIII-128/94 18-02-1994 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku na obszarze gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych na I półrocze 

1994 r. 

brak 

129. XXIII-129/94 18-02-1994 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 1994 r. 

z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 01 stycznia 

1994 r. i podlega podaniu do 

publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

130. XXIII-130/94 18-02-1994 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. z dniem podjęcia brak 

XXIV Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 lutego 1994 r. 

131. XXIV-131/94 25-02-1994 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dot. odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

132. XXIV-132/94 25-02-1994 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

133. XXIV-133/94 25-02-1994 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dot. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

134. XXIV-134/94 25-02-1994 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

XXV Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 08 kwietnia 1994 r. 

135. XXV-135/94 08-04-1994 w sprawie nabycia działki w Zbrachlinie. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

136. XXV-136/94 08-04-1994 w sprawie nabycia działki w Zbrachlinie. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

137. XXV-137/94 08-04-1994 
zmieniająca uchwałę Nr XXII-129/94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 18.02.94 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 1994. 

z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dn. 01.01.94 r.  

i podlega podaniu do publ. wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 
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138. XXV-138/94 08-04-1994 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1993. z dniem podjęcia  brak 

139. XXV-139/94 08-04-1994 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy. z dniem podjęcia brak 

140. XXV-140/94 08-04-1994 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia brak 

141. XXV-141/94 08-04-1994 
zmieniająca uchwałę Nr XXII-125/94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 29.12.1993 r. w sprawie ustalenia podatku od 

nieruchomości. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

XXVI Sesja I Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 1994 r. 

142. XXVI-142/94 25-05-1994 w sprawie budowy wodociągów na terenie gminy. z dniem podjęcia brak 

143. XXVI-143/94 25-05-1994 
Zmieniająca uchwałę Nr XXIII-129/94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 18.02.94 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 1994 r. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od 01 stycznia 

1994 r. 

brak 

144. XXVI-144/94 25-05-1994 w sprawie przeniesienia wydatków w planie budżetowym między działami.  z dniem podjęcia brak 

II Kadencja 1994 - 1998 
I Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 04 lipca 1994 r. 

 

1. I-1/94 04-07-1994 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

2. I-2/94 04-07-1994 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

3. I-3/94 04-07-1994 w sprawie regulaminu glosowania dla wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego we Włocławku.  z dniem podjęcia brak 

4. I-4/94 04-07-1994 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego we Włocławku. z dniem podjęcia brak 
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5. I-5/94 04-07-1994 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania  dla wyboru Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

6. I-6/94 04-07-1994 w sprawie wyboru Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

7. I-7/94 04-07-1994 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru członków Zarządu. z dniem podjęcia brak 

8. I-8/94 04-07-1994 w sprawie wyboru Zarządu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

9. I-9/94 04-07-1994 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia brak 

10. I-10/94 04-07-1994 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. z dniem podjęcia brak 

11. I-11/94 04-07-1994 w sprawie powołania Sekretarza Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia v brak 

12. I-12/94 04-07-1994 w sprawie powołania Skarbnika Gminy w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

II Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 1994 r. 
 

13. II-13/94 29-07-1994 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

14. II-14/94 29-07-1994 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia v brak 

15. II-15/94 29-07-1994 w sprawie wyboru członków Komisji Rady. z dniem podjęcia brak 

16. II-16/94 29-07-1994 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia brak 

17. II-17/94 29-07-1994 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 
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18. II-18/94 29-07-1994 
w sprawie używania do celów służbowych własnych samochodów osobowych przez Przewodniczącego Rady i Wójta 

Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

19. II-19/94 29-07-1994 
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych i członków kolegium ds. 

wykroczeń. 
z dniem podjęcia brak 

20. II-20/94 29-07-1994 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. z dniem podjęcia brak 

III Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 09 września 1994 r. 
 

21. III-21/94 09-09-1994 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych w II półroczu 

1994 r. 

brak 

22. III-22/94 09-09-1994 w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady. z dniem podjęcia brak 

23. III-23/94 09-09-1994 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. v z dniem podjęcia v brak 

24. III-24/94 09-09-1994 w sprawie wyboru członków kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. z dniem podjęcia brak 

25. III-25/94 09-09-1994 zmieniająca uchwałę  Nr XXIII-129/94 z dn. 18-02-1994 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 1994.  

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dnia 01 

stycznia 1994 r. 

brak 

26. III-26/94 09-09-1994 w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę kasową gminy. z dniem podjęcia brak 

IV Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 1994 r. 
 

27. IV-27/94 14-11-1994 w sprawie procedury projektu budżetu gminy. 

z dniem ogłoszenia przez 

podanie do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

28. IV-28/94 14-11-1994 w sprawie ustalenia ceny za 1m3 wody. 

z dniem ogłoszenia przez 

podanie do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 16 - 

29. IV-29/94 14-11-1994 w sprawie powołania zastępcy Kierownika USC w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

30. IV-30/94 14-11-1994 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej. z dniem podjęcia brak 

31. IV-31/94 14-11-1994 w sprawie Komisariatu policji w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

32. IV-32/94 14-11-1994 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. z dniem podjęcia brak 

V Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 1994 r. 
 

33. V-33/94 29-12-1994 w sprawie przeniesienia wydatków w planie budżetowym między działami. z dniem podjęcia brak 

34. V-34/94 29-12-1994 
Zmieniająca uchwałę Nr XXIII-129/94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 18.02.94 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 1994. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dn. 01 stycznia 

1994 r. 

brak 

35. V-35/94 29-12-1994 w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

36. V-36/94 29-12-1994 O przyjęciu regulaminu wodociągów na ternie Gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

37. V-37/94 29-12-1994 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. 

z dniem 01 stycznia 1995 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

38. V-38/94 29-12-1994 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości. 

z dniem 01 stycznia 1995 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

39. V-39/94 29-12-1994 w sprawie podatku od środków transportowych. 

z dniem 01 stycznia 1995 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 
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40. V-40/94 29-12-1994 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 

z dniem 01 stycznia 1995 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

41. V-41/94 29-12-1994 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 

 z dniem 01 stycznia 1995 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

VI Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 08 lutego 1995 r. 
 

42. VI-42/95 08-02-1995 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku  rolnego i leśnego na obszarze gminy Waganiec. 

 z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych w I półroczu 1995 

r. 

brak 

43. VI-43/95 08-02-1995 w sprawie przystąpienia gminy Waganiec do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. z dniem podjęcia brak 

VII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 23 marca 1995 r. 
 

44. VII-44/95 23-03-1995  odwołania Kierownika USC z dniem podjęcia brak 

VIII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 1995 r. 
 

45. VIII-45/95 28-03-2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 1995 r. z dniem podjęcia brak 

46. VIII-46/95 28-03-2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 1995 r. 

z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia  

01 stycznia 1995 r. i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwycz. 

przyjęty 

brak 

47. VIII-47/95 28-03-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy na rok 1994. z dniem podjęcia brak 

48. VIII-48/95 28-03-2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dot. kwestii absolutorium dla Zarządu Gminy. z dniem podjęcia brak 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 18 - 

49. VIII-49/95 28-03-2018 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy. z dniem podjęcia brak 

50. VIII-50/95 28-03-2018 
zmieniająca uchwałę Nr XXV-42/94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 08 kwietnia 1994 r. w sprawie  budowy 

wodociągów na terenie Gminy Waganiec. 

z dniem ogłoszenia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

51. VIII-51/95 28-03-2018 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz Przewodniczącego Rady. z dniem podjęcia brak 

52. VIII-52/95 28-03-2018 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia brak 

IX Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 23 maja 1995 r. 
 

53. IX-53/95 23-05-1995 w sprawie opinii dot. przebiegu projektowanej autostrady A-1 przez teren gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

54. IX-54/95 23-05-1995 w sprawie działki nr 269/5 w Wagańcu. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwycz. przyjęty 

brak 

55. IX-55/95 23-05-1995 w sprawie powołania Kierownika USC w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

X Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 1995 r. 
 

56. X-56/95 25-05-1995 
zmieniająca uchwałę Nr V-37/94 z dn. 29.08.1994 r. w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy 

wodociągu. 
z dniem podjęcia brak 

57. X-57/95 25-05-1995 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1995 r. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

58. X-58/95 25-05-1995 w sprawie przeniesienia wydatków w planie budżetowym między działami. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dn. 01 stycznia 

1995 r. 

brak 

59. X-59/95 25-05-1995 zmieniająca uchwałę Nr VIII-46/95 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 1995. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dn. 01 stycznia 

1995 r. 

brak 
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60. X-60/95 25-05-1995 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego i leśnego na obszarze gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych w II półroczu 

1995 r. 

brak 

61. X-61/95 25-05-1995 uchylająca uchwałę Nr IX-54/95 z dn. 23 maja 1995 r.  z dniem podjęcia brak 

62. X-62/95 25-05-1995 o przyjęciu rezygnacji p. Karola Cieślaka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

63. X-63/95 25-05-1995 w sprawie o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

64. X-64/95 25-05-1995 o zmianie w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia brak 

65. X-65/95 25-05-1995 o zmianie w składzie osobowym Komisji Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

66. X-66/95 25-05-1995 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

z dniem 01 sierpnia 1995 r.  

i podana do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

67. X-67/95 25-05-1995 
w sprawie przystąpienia do budowy wysypiska śmieci w ramach ZGZK zlokalizowanego na terenie gminy 

Aleksandrów Kujawski. 
z dniem podjęcia brak 

XI Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 1995 r. 
 

68. XI-68/95 27-09-1995 o odwołaniu wiceprzewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

69. XI-69/95 27-09-1995 o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

70. XI-70/95 27-09-1995 o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

71. XI-71/95 27-09-1995 
o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

Rady Gminy w Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 
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72. XI-72/95 27-09-1995 w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. z dniem podjęcia brak 

XII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 06 listopada 1995 r. 
 

73. XII-73/95 06-11-1995 w sprawie nabycia nieruchomości za zadłużenie podatkowe. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

XIII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 15 grudnia 1995 r. 
 

74. XIII-74/95 15-12-1995 zmieniająca uchwałę Nr VII-46/95 z dn. 28.03.1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 1995. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dnia  

01 stycznia 1995 r. 

brak 

75. XIII-75/95 15-12-1995 w sprawie przeniesienia wydatków w planie budżetowym między działami. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dnia  

01 stycznia 1995 r. 

brak 

76. XIII-76/95 15-12-1995 o przyjęciu stanowiska Rady w sprawie prze3jęcia szkół podstawowych i zasad finansowania w 1996 r. z dniem podjęcia brak 

77. XIII-77/95 15-12-1995 o przyjęciu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie. z dniem podjęcia brak 

78. XIII-78/95 15-12-1995 o wyborze członka Zarządu. z dniem podjęcia brak 

XIV Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 15 grudnia 1995 r. 
 

79. XIV-79/95 29-12-1995 określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości na 1996 r. 

z dniem 01 stycznia 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

80. XIV-80/95 29-12-1995 o obniżeniu na rok 1996 stawek podatku od środków transportowych. 

z dniem 01 stycznia 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

81. XIV-81/95 29-12-1995 określająca wysokość stawek podatku od posiadania psów na 1996 r. 

z dniem 01 stycznia 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

brak 
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zwyczajowo przyjęty 

82. XIV-82/95 29-12-1995 o ustaleniu na rok 1996 opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. 

z dniem 01 stycznia 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

XV Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 20 lutego 1996 r. 

83. XV-83/96 20-02-1996 o przyjęciu planu pracy Rady gminy Waganiec na 1996 r. z dniem podjęcia brak 

84. XV-84/96 20-02-1996 o przyjęciu planów pracy Komisji Rady Gminy Waganiec 1996  r. z dniem podjęcia brak 

85. XV-85/96 20-02-1996 o obniżeniu podstawy obliczenia podstawy podatku rolnego i leśnego na obszarze gminy Waganiec. z dniem ogłoszenia brak 

86. XV-86/96 20-02-1996 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. 

z dniem 27 lutego 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiad. w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

brak 

87. XV-87/96 20-02-1996 o ustaleniu ceny za pobór wody. 

z dniem 01 marca 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości przez zawieszenie 

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

brak 

88. XV-88/96 20-02-1996 o przyjęciu regulaminu korzystania z wodociągu. 

z dniem 01 marca 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości przez zawieszenie 

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

brak 

89. XV-89/96 20-02-1996 o zbyciu nieruchomości. 
z dniem ogłoszenia dokonanego 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 
brak 

90. XV-90/96 20-02-1996 o stwierdzeniu przejęcia przez gminę szkół podstawowych. z dniem podjęcia brak 

91. XV-91/96 20-02-1996 Statut Gminy Waganiec. 

z dniem ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Włocławskiego. 

brak 
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XVI Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 1996 r. 

92. XVI-92/96 28-03-1996 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 1995. z dniem podjęcia brak 

93. XVI-93/96 28-03-1996 w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy. z dniem podjęcia brak 

94. XVI-94/96 28-03-1996 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 1996. 

z dniem ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia  

01 stycznia 1996 r. i podlega 

podaniu do publ. wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

95. XVI-95/96 28-03-1996 
w sprawie o ustaleniu maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w 

roku budżetowym 1996. 
z dniem podjęcia brak 

96. XVI-96/96 28-03-1996 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. z dniem podjęcia brak 

97. XVI-97/96 28-03-1996 ustalająca wynagrodzenie dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

98. XVI-98/96 28-03-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XXV-142/94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 8 kwietnia 1994 r. w sprawie budowy 

wodociągów na terenie gminy. 

z dniem ogłoszenia i podlega 

podaniu do publ. wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

99. XVI-99/96 28-03-1996 o nabyciu nieruchomości przez gminę. z dniem podjęcia brak 

100. XVI-100/96 28-03-1996 o wyrażeniu zgody na nabycie przez gminę nieruchomości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”. z dniem podjęcia brak 

XVII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 22 maja 1996 r. 

101. XVII-101/96 22-05-1996 
o wyrażeniu zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do zorganizowanej firmy – Włocławskiego Rolnego Rynku 

Hurtowego – Spółki Akcyjnej. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

102. XVII-102/96 22-05-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XVI- 94/96 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 28 marca 1996 r. w sprawie u.chwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 1996. 

z dniem podjęcia i ma 

zastosowanie od dnia  

01 stycznia 1996 r. 

brak 
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103. XVII-103/96 22-05-1996 
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Wagańcu w 

likwidacji – działki Nr 202/27 w Wagańcu. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

104. XVII-104/96 22-05-1996 o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 

z dniem ogłoszenia i podlega 

podaniu do publicznej wiad. w 

sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

XVIII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 1996 r. 

105. XVIII-105/96 23-08-1996 o przyjęciu informacji z wykonania budżetu Gminy na I półrocze 1996 r. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

106. XVIII-106/96 23-08-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XVI-94/96 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 28.03.1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 1996. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dnia  

01 stycznia 1996 r. 

brak 

107. XVIII-107/96 23-08-1996 o obniżeniu podstawy podatku rolnego i leśnego na obszarze gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

108. XVIII-108/96 23-08-1996 w sprawie udziału w kosztach budowy wodociągu. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

109. XVIII-109/96 23-08-1996 
o przyjęciu przez gminę Waganiec części nieruchomości od Włocławskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami 

Hodowlanymi w Wagańcu. 

z dniem 01 września 1996 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

brak 

110. XVIII-110/96 23-08-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XV-91/96 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 20 lutego 1996 r. w sprawie statutu Gminy 

Waganiec. 

z dniem ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Włocławskiego. 

brak 

XIX Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 02 grudnia 1996 r. 

111. XIX-11/96 02-12-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XVI-94 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 1996. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dnia  

01 stycznia 1996 r. 

brak 

112. XIX-112/96 02-12-1996 o nabyciu nieruchomości przez gminę. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 
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113. XIX-113/96 02-12-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XVIII-109/96 Rady Gminy w Wagańcu z dnia 23 sierpnia 1993 r. o przyjęciu przez Gminę 

Waganiec części nieruchomości od Włocławskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

114. XIX-114/96 02-12-1996 o zbyciu działki budowlanej. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

115. XIX-115/96 02-12-1996 
o wyłonieniu przedstawiciela gminy do składu Rady Nadzorczej Zespołu opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie 

Kujawskim. 
z dniem podjęcia brak 

116. XIX-116/96 02-12-1996 o przyjęciu informacji dotyczących działalności Komisji Rady Gminy za III kwartał 1996 r. z dniem podjęcia brak 

XX Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 1996 r. 

117. XX-117/96 31-12-1996 
zmieniająca uchwałę Nr XVI-94/96 Rady Gminy w Wagańcu z dn. 28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Waganiec na rok 1996. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie od dnia  

01 stycznia 1996 r. 

. brak 

118. XX-118/96 31-12-1996 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego. 

Z dniem 01 stycznia 1997 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

119. XX-119/96 31-12-1996 określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości na 1997 rok. 

Od 01 stycznia 1997 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

120. XX-120/96 31-12-1996 określająca wysokość stawek podatku od środków transportu na 1997 rok. 

Od 01 stycznia 1997 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

121. XX-121/96 31-12-1996 określająca wysokość stawek podatku od posiadania psów na rok 1997. 

Od 01 stycznia 1997 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

122. XX-122/96 31-12-1996 o ustaleniu na rok 1997 opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłata skarbową. 

Od 01 stycznia 1997 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

brak 

123. XX-123/96 31-12-1996 zatwierdzająca roczny plan pracy komisji Rady. 

Od 01 stycznia 1997 r.  

i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

brak 
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zwyczajowo przyjęty. 

XXI Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 14 marca 1997 r. 

124. XXI-124/97 14-03-1997 ustalająca plan pracy Rady na 1997 r. z dniem podjęcia brak 

125. XXI-125/97 14-03-1997 zmieniająca uchwałę Nr IV-27/94 Rady Gminy z dnia 14.11.94 r. w sprawie procedury projektu budżetu. 

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

126. XXI-126/97 14-03-1997 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 1997 . 

od dnia 01.01.97 r. i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

127. XXI-127/97 14-03-1997 
o ustaleniu maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd w roku 

budżetowym 1997 r. 
z dniem podjęcia brak 

128. XXI-128/97 14-03-1997 uwzględniająca wysokość diety dla radnych oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. z dniem podjęcia brak 

129. XXI-129/97 14-03-1997 ustalająca wynagrodzenie dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

130. XXI-130/97 14-03-1997 ustalająca wysokość diety dla sołtysa za uczestnictwo w posiedzeniu Rady. z dniem podjęcia brak 

131. XXI-131/97 14-03-1997 ustalająca gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1997. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

brak 

132. XXI-132/97 14-03-1997 o powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 

133. XXI-133/97 14-03-1997 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 

134. XXI-134/97 14-03-1997 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wagańcu. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 

135. XXI-135/97 14-03-1997 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

gminy i zespołu wsi Waganiec, Plebanka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Michalin. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 
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jak i również przez 

zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w U. G. 

XXII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 1997 r. 

136. XXII-136/97 30-04-1997  
o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996 i udzieleniu z tego tytułu absolutorium dla Zarządu 

Gminy. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

jak i również przez 

zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w U. G. 

brak 

137. XXII-137/97 30-04-1997 o zbyciu nieruchomości w Przypuście. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 

138. XXII-138/97 30-04-1997 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie G.W. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 

139. XXII-139/97 30-04-1997 o zmianie utworzenia aleksandrowskiej strefy usług publicznych. 

z dniem podjęcia i podlega 

podaniu do publicznej wiad.  

w sposób zwyczajowo przyjęty 

brak 

140. XXII-140/97 30-04-1997 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Od 01.05.1997 r. brak 

XXIII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 02 sierpnia 1997 r. 

141. XXIII-141/97 02-08-1997 w sprawie granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w formie 

obwieszczenia 

brak 

142. XXIII-142/97 02-08-1997 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. 

z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w formie 

obwieszczenia 

brak 

XXIV Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 sierpnia 1997 r. 

143. XXIV-143/97 28-08-1997 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy na I półrocze 1997 r. 

z dniem podjęcia i podlega 

publikacji w formie 

obwieszczenia 

brak 

144. XXIV-144/97 28-08-1997 zmieniająca uchwałę Nr XXI-126/97 z dn. 14.03.97 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 1997 r. z dniem 01.01.1997 r. brak 
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145. XXIV-145/97 28-08-1997 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

146. XXIV-146/97 28-08-1997 zmieniająca uchwałę Nr XXV-124/94 Rady Gminy Waganiec z dnia 08.04.94 r. 

z dniem ogłoszenia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

brak 

147. XXIV-147/97 28-08-1997 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i 

zespołu wsi Michalin, Plebanka. 

z dniem ogłoszenia i podlega 

podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty, również 

poprzez zamieszczenie na 

tablicy ogłoszeń U. G. 

brak 

XXV Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 01 grudnia 1997 r. 

148. XXV-148/97 01-12-1997 
zmieniająca Uchwałę Nr XXI-126/97 z dn. 14 marca 1997 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Waganiec na rok 

1997. 
z dniem podjęcia brak 

149. XXV-149/97 01-12-1997 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

150. XXV-150/97 01-12-1997 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu. z dniem podjęcia brak 

151. XXV-151/97 01-12-1997 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

152. XXV-152/97 01-12-1997 w sprawie wyrażenia zgody zbycie lokali w Domach Nauczyciela. z dniem podjęcia brak 

153. XXV-153/97 01-12-1997 o nadaniu statutu Gminnej bibliotece Publicznej. 01-12-1997 brak 

154. XXV-154/97 01-12-1997 o ustaleniu zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. z dniem podjęcia brak 

XXVI Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1997 r. 

155. XXVI-155/97 30-12-1997 Zmieniająca uchwałę Nr XXI-126/97 z dn. 14.03.97 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 1997 r. z dniem podjęcia  
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156. XXVI-156/97 30-12-1997 O obniżeniu podstawy obliczenia podatku rolnego. 

z dniem ogłoszenia i ma 

zastosowanie do zobowiązań 

podatkowych na 1998 r. 

brak 

157. XXVI-157/97 30-12-1997 O ustaleniu podatku od nieruchomości na 1998 r. 01-01-1998  brak 

158. XXVI-157/97 30-12-1997 Określająca wysokość stawek podatku od środków transportu na 1998 r. 01-01-1998 brak 

159. XXVI-157/97 30-12-1997 Określająca wysokość stawki podatku od posiadania psów na 1998 r. 01-01-1998 brak 

160. XXVI-157/97 30-12-1997 O ustaleniu na rok 1998 opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. 01-01-1998 brak 

161. XXVI-157/97 30-12-1997 O ustaleniu ceny za pobór wody. 01-01-1998 brak 

162. XXVI-157/97 30-12-1997 W sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. 01-01-1998 brak 

163. XXVI-157/97 30-12-1997 O przystąpieniu do realizacji zadania inwestycji pt. „ Oczyszczalnie ścieków dla Gminy Waganiec”. z dniem podjęcia brak 

164. XXVI-157/97 30-12-1997 O przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 01-01-1998 brak 

XXVII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 lutego 1998 r. 

165. XXVII-165/98 25-02-1998 O ustaleniu planu pracy Rady na I półrocze 1998 r. z dniem podjęcia brak 

166. XXVII-166/98 25-02-1998 W sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 1998. z dniem podjęcia brak 

XXVIII Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 20 marca 1998 r. 

167. XXVIII-167/98 20-03-1998 
O ustaleniu maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Gminy w 

roku budżetowym 1998 . 
z dniem podjęcia brak 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 29 - 

168. XXVIII-169/98 20-03-1998 Określająca wysokość diety dla radnych oraz wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego Rady. z dniem podjęcia brak 

169. XXVIII-170/98 20-03-1998 
Zmieniająca uchwałę Nr XXV-154/97 Rady Gminy Waganiec z dnia 01.12.97 r. o ustaleniu zasad wynagrodzenia 

członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
z dniem podjęcia brak 

170. XXVIII-171/98 20-03-1998 O ustaleniu wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

171. XXVIII-172/98 20-03-1998 O przyznaniu pierwszeństwa w nabywaniu lokali. z dniem podjęcia brak 

172. XXVIII-173/98 20-03-1998 
O przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 1997 r .i udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Gminy z tego tytułu. 
z dniem podjęcia brak 

173. XXVIII-174/98 20-03-1998 O wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości. z dniem podjęcia brak 

XXIX Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 24 kwietnia 1998 r. 

174. XXIX-175/98 24-04-1998 
W sprawie używania do celów służbowych własnych samochodów osobowych przez Przewodniczącego Rady i Wójta 

Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

XXX Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 maja 1998 r. 

175. XXX-176/98 29-05-1998 
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Wólnem. 
z dniem podjęcia brak 

176. XXX-177/98 29-05-1998 W sprawie utworzenia sołectwa w gminie Waganiec. z dniem podjęcia brak 

177. XXX-178/98 29-05-1998 O wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości ( Wójtówka). z dniem podjęcia brak 

178. XXX-179/98 29-05-1998 O rozbudowie obiektu Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. z dniem podjęcia brak 

XXXI Sesja II Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 18 czerwca 1998 r. 
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179. XXXI-180/98 18-06-1998 w sprawie zmiany własności nieruchomości. z dniem podjęcia brak 

180. XXXI-181/98 18-06-1998 
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII -167/98 z dnia 20.03.1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

1998 
z dniem podjęcia brak 

181. XXXI-182/98 18-06-1998 o wprowadzeniu opłaty prolongacyjnej. z dniem podjęcia brak 

182. XXXI-183/98 18-06-1998 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

183. XXXI-184/98 18-06-1998 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. z dniem podjęcia brak 

184. XXXI-185/98 18-06-1998 
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Michalin gmina Waganiec w zakresie 

lokalizacji kopalni żwiru na działce nr 46/1 
z dniem podjęcia brak 

III Kadencja 1998 - 2002 

I Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 października 1998 r. 

1. I-1/98 29-10-1998 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia 
 

brak 

 

2. I-2/98 29-10-1998 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

3. I-3/98 29-10-1998 w sprawie przyjęcia regulaminu dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia 
 

brak 

 

4. I-4/98 29-10-1998 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

5. I-5/98 29-10-1998 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru Wójta. z dniem podjęcia 
 

brak 

 

6. I-6/98 29-10-1998 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru Wójta. z dniem podjęcia brak 

7. I-7/98 29-10-1998 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru członków Zarządu Gminy. z dniem podjęcia 
 

brak 
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8. I-8/98 29-10-1998  w sprawie wyboru Zarządu Gminy. z dniem podjęcia brak 

9. I-9/98 29-10-1998 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Waganiec so składu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. z dniem podjęcia brak 

II Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 1998 r. 

10. II-10/98 30-11-1998 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków. z dniem podjęcia brak 

11. II-11/98 30-11-1998 
w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji Stałych 

Rady. 
z dniem podjęcia brak 

12. II-12/98 30-11-1998 w sprawie wyboru  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

13. II-13/98 30-11-1998 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

14. II-14/98 30-11-1998 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dla wyboru Zastępcy Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

15. II-15/98 30-11-1998 w sprawie wyboru Zastępcy Wójta. z dniem podjęcia brak 

16. II-16/98 30-11-1998 
w sprawie Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII-167/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 1998. 
z dniem podjęcia brak 

17. II-17/98 30-11-1998 
w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do podjęcia prac przygotowawczych związanych z utworzeniem Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. 
z dniem podjęcia brak 

III Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 r. 

18. III-18/98 30-12-1988 w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady. z dniem podjęcia brak 

19. III-19/98 30-12-1988 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 1999 r. z dniem podjęcia brak 
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20. III-20/98 30-12-1988 w sprawie ustalenia planów pracy Rady na rok 1999. z dniem podjęcia brak 

21. III-21/98 30-12-1988 w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego. z dniem podjęcia brak 

22. III-22/98 30-12-1988 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 1999 r. z dniem podjęcia brak 

23. III-23/98 30-12-1988 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 1999. z dniem podjęcia brak 

24. III-24/98 30-12-1988 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 1999. z dniem podjęcia brak 

25. III-25/98 30-12-1988 w sprawie ustalenia na rok 1999 opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. z dniem podjęcia brak 

26. III-26/98 30-12-1988 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. z dniem podjęcia brak 

27. III-27/98 30-12-1988 o ustaleniu ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków. z dniem podjęcia brak 

28. III-28/98 30-12-1988 w sprawie ustalenia wysokości udziału w kosztach budowy wodociągu. z dniem podjęcia brak 

29. III-29/98 30-12-1988 
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII – 167/98 dnia 20 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Waganiec na rok 1998. 
z dniem podjęcia brak 

30. III-30/98 30-12-1988 w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

31. III-31/98 30-12-1988 w sprawie podziału sołectwa Waganiec. z dniem podjęcia brak 

32. III-32/98 30-12-1988 w sprawie ustalenia terminu wyborów wiejskich organów samorządów. z dniem podjęcia brak 

IV Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. 
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33. IV-34/99 26-02-1999 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dot. likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilnem i utworzenia Szkoły 

Filialnej. 
z dniem podjęcia brak 

34. IV-35/99 26-02-1999 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilnem i utworzenia Szkoły Filialnej. z dniem podjęcia brak 

35. IV-36/99 26-02-1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

36. IV-37/99 26-02-1999 w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brudnowie. z dniem podjęcia brak 

37. IV-38/99 26-02-1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie. z dniem podjęcia brak 

38. IV-39/99 26-02-1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niszczewach. z dniem podjęcia brak 

39. IV-40/99 26-02-1999 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady. z dniem podjęcia brak 

40. IV-41/99 26-02-1999 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

41. IV-42/99 26-02-1999 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999. z dniem podjęcia brak 

42. IV-43/99 26-02-1999 w sprawie powołania Komisji Statutowej. z dniem podjęcia brak 

V Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 1999 r. 

43. 
 

V-44/99 
24-03-1999 w sprawie założenia Gimnazjum w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

44. V-45/99 24-03-1999 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub najem pomieszczeń znajdujących się w budynkach stanowiących 

własność gminy. 
z dniem podjęcia brak 

VI Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 marca 1999 r. 
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45. VI-46/99 30-03-1999 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r. z dniem podjęcia brak 

46. VI-47/99 30-03-1999 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

VII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 1999 r. 

47. VII-48/99 30-04-1999 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1998 i udzielenia absolutorium Zarządowi z 

tego tytułu. 
z dniem podjęcia brak 

48. VII-49/99 30-04-1999 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatku stanowiących dochody gminy. z dniem podjęcia brak 

49. VII-50/99 30-04-1999 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej. z dniem podjęcia brak 

VIII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 1999 r. 

50. VIII-50A/99 29-06-1999 w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

51. VIII-51/99 29-06-1999 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskiem w sprawie opieki nad 

cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. 
z dniem podjęcia brak 

52. VIII-52/99 29-06-1999 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI V-147/99 Rady gminy Waganiec z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zespołu wsi 

Michalin, Plebanka. 

z dniem podjęcia brak 

53. VIII-53/99 29-06-1999 
zmieniająca uchwałę Nr VI-46/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

1999. 
z dniem podjęcia brak 

IX Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 1999 r. 

54. IX-54/99 30-08-1999 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Gminy Waganiec o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 1999 r. z dniem podjęcia brak 

55. IX-55/99 30-08-1999 
Zmieniająca uchwałę Nr VI-46/99 z dn. 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

1999. 
z dniem podjęcia brak 
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56. IX-56/99 30-08-1999 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-14/99 Rady Gminy Waganiec z dn. 28 sierpnia 1997 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zespołu wsi Michalin, 

Plebanka. 

z dniem podjęcia brak 

57. IX-57/99 30-08-1999 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu powszechnego. z dniem podjęcia brak 

58. IX-58/99 30-08-1999 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Kaźmierzy – Piaseccy). z dniem podjęcia brak 

59. IX-59/99 30-08-1999 
zmieniająca uchwałę Nr VI-46/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

1999. 
z dniem podjęcia brak 

X Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 1999 r. 

60. X-60/99 29-09-1999 w sprawie powołania Statutu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

61. X-61/99 29-09-1999 
w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla wyboru ławników do Sądu Powszechnego oraz członka 

kolegium ds. wykroczeń. 
z dniem podjęcia brak 

62. X-62/99 29-09-1999 w sprawie wyboru ławników do Sądu Powszechnego. z dniem podjęcia brak 

63. X-63/99 29-09-1999 w sprawie wyboru członka kolegium ds. wykroczeń. z dniem podjęcia brak 

64. X-64/99 29-09-1999 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. 

Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

65. X-65/99 29-09-1999 
w sprawie przystąpienia Gm. Waganiec w ramach GZK do budowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków dla gmin zrzeszonych w Związku. 
z dniem podjęcia brak 

66. X-66/99 29-09-1999 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub najem pomieszczeń znajdujących się w budynku stanowiącym 

własność gminy. 
z dniem podjęcia brak 

XI Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 15 grudnia 1999 r. 

67. XI-67/99 15-12-1999 w sprawie przyznania Wójtowi Gminnej nagrody pieniężnej. z dniem podjęcia brak 
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68. XI-68/99 15-12-1999 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. z dniem podjęcia brak 

69. XI-69/99 15-12-1999 Zmieniająca uchwałę Nr VI-46/99 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 1999. z dniem podjęcia brak 

70. XI-70/99 15-12-1999 w sprawie procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy. z dniem podjęcia brak 

71. XI-71/99 15-12-1999 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-134/97 z dn. 14 marca 1997 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy w Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

72. XI-72/99 15-12-1999 w sprawie przyznania radnym – członkom Komisji Inwentaryzacyjnej diet. z dniem podjęcia brak 

73. XI-73/99 15-12-1999 

w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 

2000 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych w przypadku zaprzestania 

produkcji rolnej. 

z dniem podjęcia brak 

XII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 1999 r. 

74. XII-74/99 28-12-1999 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2000. z dniem podjęcia brak 

75. XII-75/99 28-12-1999 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2000 r. z dniem podjęcia brak 

76. XII-76/99 28-12-1999 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2000. z dniem podjęcia brak 

77. XII-77/99 28-12-1999 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2000. z dniem podjęcia brak 

78. XII-78/99 28-12-1999 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy. z dniem podjęcia brak 

79. XII-79/99 28-12-1999 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok. z dniem podjęcia brak 

80. XII-80/99 28-12-1999 w sprawie zmiany Statutu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 
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2000 r. 

XIII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 21 marca 2000 r. 

81. XIII-81/2000 21-03-2000 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2000 r. z dniem podjęcia brak 

82. XIII-82/2000 21-03-2000 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2000 r. z dniem podjęcia brak 

83. XIII-83/2000 21-03-2000 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2000 rok. z dniem podjęcia brak 

84. XIII-84/2000 21-03-2000 
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wilnem organizacyjnie podporządkowanej Szkole Podstawowej w 

Zbrachlinie. 
z dniem podjęcia brak 

85. XIII-85/2000 21-03-2000 zmieniająca uchwałę Nr XII-79/99 z dnia 28.12.99 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2000. z dniem podjęcia brak 

86. XIII-86/2000 21-03-2000 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej naliczenia oraz sposobu jej rozliczenia oraz 

sposobu kontroli wykonania zleconego przez gminę zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 

publicznych. 

z dniem podjęcia brak 

87. XIII-87/2000 21-03-2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do podjęcia działań zmierzających do zmiany granic gminy. z dniem podjęcia brak 

88. XIII-88/2000 21-03-2000 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (w Wagańcu). z dniem podjęcia brak 

XIV Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. 

89. XIV-89/2000 27-04-2000 w sprawie udzielenia absolutorium. z dniem podjęcia brak 

90. XIV-90/2000 27-04-2000 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2000 – zmieniająca uchwałę Nr XII-79/99 z dnia 28.12.99 r. z dniem podjęcia brak 

91. XIV-91/2000 27-04-2000 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 

obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych działających w zakresie oświaty. 

z dniem podjęcia brak 

92. XIV-92/2000 27-04-2000 
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „unormowanie gospodarki ściekowej w granicach i miastach 

zrzeszonych w ZGZK”. 
z dniem podjęcia brak 
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XV Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2000 r. 

93. XV-93/2000 30-06-2000 
Zmieniająca uchwałę Nr XII-79/99 z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2000. 
z dniem podjęcia brak 

XVI Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2000 r. 

94. XVI-94/2000 30-08-2000 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Gminy Waganiec o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2000. z dniem podjęcia brak 

95. XVI-95/2000 30-08-2000 

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminów ustalających 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektóre inne składniki, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania datku 

mieszkaniowego. 

z dniem podjęcia brak 

96. XVI-96/2000 30-08-2000 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wielofunkcyjnych i 

budownictwa mieszkaniowego we wsiach: Zbrachlin Nowy, Wójtówka, Zbrachlin Wieś i Michalin w gminie 

Waganiec oznaczone kolejno numerami od Nr 1 – Nr 5. 

z dniem podjęcia brak 

97. XVI-97/2000 30-08-2000 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na działce Nr 20/4 we wsi 

Zbrachlin Stary pod inwestycje wielofunkcyjne w gminie Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

98 XVI-98/2000 30-08-2000 o zbyciu nieruchomości w miejscowości Niszczewy. z dniem podjęcia brak 

99. XVI-99/2000 30-08-2000 w sprawie nadania nazw ulicom. z dniem podjęcia brak 

100. XVI-100/2000 30-08-2000 
o odwołaniu członka Komisji Rady i zmianie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Stałych Rady 

Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

XVII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 06 listopada 2000 r. 

101. XVII-101/2000 06-11-2000 
zmieniająca uchwałę Nr XII-79/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2000. 
z dniem podjęcia brak 

102. XVII-102/2000 06-11-2000 w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego przeprowadzenia tajnego głosowania. z dniem podjęcia brak 

103. XVII-103/2000 06-11-2000 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu tajnego głosowania. z dniem podjęcia brak 
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104. XVII-104/2000 06-11-2000 w sprawie reorganizacji sieci gimnazjum na terenie gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

105. XVII-105/2000 06-11-2000 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu będącego własnością Parafii Rzymskokatolickiej w 

Zbrachlinie. 
z dniem podjęcia brak 

106. XVII-106/2000 06-11-2000 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. z dniem podjęcia brak 

XVIII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 14 grudnia 2000 r. 

107. XVIII-107/2000 14-12-2000 w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia. z dniem podjęcia brak 

108. XVIII-108/2000 14-12-2000 
zmieniająca uchwał1)ę Nr XII-79/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2000.  
z dniem podjęcia brak 

109. XVIII-109/2000 14-12-2000 
wyrażająca stanowisko w sprawie utworzenia we Włocławku Państwowej Kujawsko – Dobrzyńskiej Wyższej Szkoły 

Zawodowej. 
z dniem podjęcia brak 

XIX Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2000 r. 

110. XIX-110/2000 28-12-2000 
Zmieniająca uchwałę Nr XII-79/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2000.  
z dniem podjęcia brak 

111. XIX-111/2000 28-12-2000 

w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 

2001 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych w przypadku zaprzestania 

produkcji rolnej. 

z dniem podjęcia brak 

112. XIX-112/2000 28-12-2000 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2001 r. z dniem podjęcia brak 

113. XIX-113/2000 28-12-2000 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2001 r. z dniem podjęcia brak 

114. XIX-114/2000 28-12-2000 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2001. z dniem podjęcia brak 

115. XIX-115/2000 28-12-2000 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na rok 2001. z dniem podjęcia brak 
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116. XIX-116/2000 28-12-2000 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy. z dniem podjęcia brak 

117. XIX-117/2000 28-12-2000 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. z dniem podjęcia brak 

118. XIX-118/2000 28-12-2000 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2001. z dniem podjęcia brak 

119. XIX-119/2000 28-12-2000 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

120. XIX-120/2000 28-12-2000 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu  stanowiącego podstawę 

obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia brak 

121. XIX-121/2000 28-12-2000 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-134/97 z dnia 14.03.97 r. zmienionej uchwałą Nr XI-71/99 z dnia 15 grudnia 1990 

r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

XX Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2001 r. 

122. XX-122/2001 29-03-2001 w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2001 r. z dniem podjęcia brak 

123. XX-123/2001 29-03-2001 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2001 r. z dniem podjęcia brak 

124. XX-124/2001 29-03-2001 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 r. z dniem podjęcia brak 

125. XX-125/2001 29-03-2001 
w sprawie określenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.. 
z dniem podjęcia brak 

126. XX-126/2001 29-03-2001 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla sołtysów. z dniem podjęcia brak 

127. XX-127/2001 29-03-2001 
zmieniająca uchwałę Nr XIX-118/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2001. 
z dniem podjęcia brak 

128. XX-128/2001 29-03-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. z dniem podjęcia brak 
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XXI Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2001 r. 

129. XXI-129/2001 30-04-2001 w sprawie udzielenia absolutorium. z dniem podjęcia brak 

130. XXI-130/2001 30-04-2001 
Zmieniająca uchwałę Nr XIX-118/2000 z dnia 28 grudnia 2000  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2001.  
z dniem podjęcia brak 

131. XXI-131/2001 30-04-2001 w sprawie zmiany granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

132. XXI-132/2001 30-04-2001 w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w Brudnowie i utworzenia obwodu szkolnego. z dniem podjęcia brak 

133. XXI-133/2001 30-04-2001 w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

134. XXI-134/2001 30-04-2001 w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Brudnowie. z dniem podjęcia brak 

135. XXI-135/2001 30-04-2001 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

136. XXI-136/2001 30-04-2001 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Brudnowie. z dniem podjęcia brak 

137. XXI-137/2001 30-04-2001 
w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydatów na 

stanowisko dyrektora placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

138. XXI-138/2001 30-04-2001 
w sprawie zmiany uchwały Nr III-30/98 Rady Gminy Waganiec z dn. 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i zasad 

wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

139. XXI-139/2001 30-04-2001 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu. z dniem podjęcia brak 

140. XXI-140/2001 30-04-2001 w sprawie zmian składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. z dniem podjęcia brak 

XXII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 czerwca 2001 r. 
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141. XXII-141/2001 28-06-2001 
Zmieniająca uchwałę nr XIX-118/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

2001 r.  
z dniem podjęcia brak 

142. XXII-142/2001 28-06-2001 
w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wobec Przewodniczącego Rady Waganiec Pana Z. 

Czajkowskiego. 
z dniem podjęcia brak 

143. XXII-143/2001 28-06-2001 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Sierzchowie imienia Jana Pawła II. z dniem podjęcia brak 

144. XXII-144/2001 28-06-2001 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na topień 

nauczyciela mianowanego. 
z dniem podjęcia brak 

145. XXII-145/2001 28-06-2001 w sprawie wyboru członka Zarządu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

XXIII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2001 r. 

146. XXIII-146/2001 23-08-2001 
w sprawie przyjęcia treści umowy w zakresie określenia zasad realizowania i finansowania zadania inwestycyjnego 

pn.: „Unormowanie gospodarki ściekowej dla miast i gmin zrzeszonych w ZGZK – I etap”. 
z dniem podjęcia brak 

147. XXIII-147/2001 23-08-2001 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy. 
z dniem podjęcia brak 

148. XXIII-148/2001 23-08-2001 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. z dniem podjęcia brak 

149. XXIII-149/2001 23-08-2001 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. z dniem podjęcia brak 

150. XXIII-150/2001 23-08-2001 
Zmieniająca uchwałę Nr XIX-118/2000 z dn. 28.12.2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2001. 
z dniem podjęcia brak 

151. XXIII-151/2001 23-08-2001 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Brudnowie. z dniem podjęcia brak 

152. XXIII-152/2001 23-08-2001 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Zbrachlinie. z dniem podjęcia brak 

153. XXIII-153/2001 23-08-2001 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. z dniem podjęcia brak 
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154. XXIII-154/2001 23-08-2001 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bertowo. z dniem podjęcia brak 

155. XXIII-155/2001 23-08-2001 w sprawie zmiany Statutu Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

XXIV Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2001 r. 

156. XXIV-156/2001 28-09-2001 
zmieniająca uchwałę Nr XIX-118/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2001.  
z dniem podjęcia brak 

157. XXIV-157/2001 28-09-2001 zmieniająca uchwałę Nr XXIII-149/01 z dnia 23.08.01 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.  z dniem podjęcia brak 

158. XXIV-158/2001 28-09-2001 zmieniająca uchwałę Nr XXIIII-148/01 z dnia 23.08.2001 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. z dniem podjęcia brak 

XXV Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. 

159. XXV-159/2001 30-11-2001 
zmieniającą uchwałę Nr XIX-118/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2001. 
z dniem podjęcia brak 

160. XXV-160/2001 30-11-2001 

w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 

2002 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych w przypadku zaprzestania 

produkcji rolnej.  

z dniem podjęcia brak 

161. XXV-161/2001 30-11-2001 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2002. z dniem podjęcia brak 

162. XXV-162/2001 30-11-2001 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002. z dniem podjęcia brak 

163. XXV-163/2001 30-11-2001 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2002. z dniem podjęcia brak 

164. XXV-164/2001 30-11-2001 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2002. 

z dniem podjęcia 
brak 

165. XXV-165/2001 30-11-2001 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej. 

z dniem podjęcia 
brak 
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166. XXV-166/2001 30-11-2001 
w sprawie ustalenia opłaty za przyłącze do sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Waganiec oraz ustalenia 

opłat za wprowadzenie ścieków do tej sieci. 

z dniem podjęcia 
brak 

167. XXV-167/2001 30-11-2001 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy. 

z dniem podjęcia 
brak 

168. XXV-168/2001 30-11-2001 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-107/2000 w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie 

świadectw miejsca pochodzenia. 

z dniem podjęcia 
brak 

169. XXV-169/2001 30-11-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  z dniem podjęcia brak 

XXVI Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2001 r. 

170. XXVI-169a/2001 29-12-2001 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIX-118/2000 z dn. 28.12.2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2001. 

z dniem podjęcia 
brak 

171. XXVI-170/2001 29-12-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

172. XXVI-171/2001 29-12-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

173. XXVI-172/2001 29-12-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

174. XXVI-173/2001 29-12-2001 w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. 

z dniem podjęcia 
brak 

175. XXVI-174/2001 29-12-2001 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002. 

z dniem podjęcia 
brak 

176. XXVI-175/2001 29-12-2001 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002. 

z dniem podjęcia 
brak 

177. XXVI-176/2001 29-12-2001 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy 

Waganiec. 

z dniem podjęcia 
brak 

XXVII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2002 r. 
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178. XXVII-177/2002 28-03-2002 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI-174/01 z dnia 29.12.01 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2002. 

z dniem podjęcia 
brak 

179. XXVII-178/2002 28-03-2002 w sprawie ustalenia bonifikat od cen ustalonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. 

z dniem podjęcia 
brak 

180. XXVII-179/2002 28-03-2002 w sprawie zmiany uchwały z dnia 30.11.2001 r. Nr XXV-164/2001. 

z dniem podjęcia 
brak 

181. XXVII-180/2002 28-03-2002 
w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXV – 136/94 Rady Gminy Waganiec z dnia 8.04.1994 r. w sprawie 

nabycia działki w Zbrachlinie. 

z dniem podjęcia 
brak 

182. XXVII-181/2002 28-03-2002 
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy na 

dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2002 r. 

z dniem podjęcia 
brak 

183. XXVII-182/2002 28-03-2002 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia 
brak 

184. XXVII-183/2002 28-03-2002 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec na 2002 r. 

z dniem podjęcia 
brak 

185. XXVII-184/2002 28-03-2002 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2002 r. 

z dniem podjęcia 
brak 

186. XXVII-185/2002 28-03-2002 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia na rzecz budowy stopnia wodnego Wiśle poniżej Włocławka. 

z dniem podjęcia 
brak 

XXVIII Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2002 r. 

187. XXVIII-186/2002 29.04.2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy. 

z dniem podjęcia 
brak 

188. XXVIII-187/2002 29.04.2002 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia 
brak 

XXIX Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 czerwca 2002 r. 

189. XXIX-188/2002 28.06.2002 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI – 174/01 z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok”.  

z dniem podjęcia 
brak 
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190. XXIX-189/2002 28.06.2002 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

191. XXIX-190/2002 28.06.2002 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

192. XXIX-191/2002 28.06.2002 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

193. XXIX-192/2002 28.06.2002 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

194. XXIX-193/2002 28.06.2002 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 

195. XXIX-194/2002 28.06.2002 w sprawie okręgów wyborczych. 

z dniem podjęcia 
brak 

196. XXIX-195/2002 28.06.2002 
w sprawie wyrażenia opinii na temat połączenia gmin w okręg wyborczy do wyboru Rady Powiatu 

Aleksandrowskiego. 

z dniem podjęcia 
brak 

197. XXIX-196/2002 28.06.2002 o wyrażeniu stanowiska w sprawie utworzenia gimnazjum w Sierzchowie. 

z dniem podjęcia 
brak 

XXX Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

198. XXX-197/2002 29-08-2002 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 

z dniem podjęcia 
brak 

199. XXX-198/2002 29-08-2002 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI-174/01 z dnia 29.12.2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec  

na 2002 r.  

z dniem podjęcia 
brak 

XXXI Sesja III Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 10 października 2002 r. 

200. XXXI-199/2002 10-10-2002 
Zmieniająca uchwałę Nr XXVII-174/01 z dnia 29.12.2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2002.  

z dniem podjęcia 
brak 

201. XXXI-200/2002 10-10-2002 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

z dniem podjęcia 
brak 
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201. XXXI-201/2002 10-10-2002 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub najem pomieszczeń znajdujących się w budynku stanowiącym 

własność gminy. 
z dniem podjęcia brak 

IV Kadencja 2002 - 2006 

I Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 21 listopada 2002 r. 

1. I-1/2002 21-11-2002 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

zatwierdzenia regulaminu głosowania. 

z dniem podjęcia 
brak 

2. I-2/2002 21-11-2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

z dniem podjęcia 
brak 

3. I-3/2002 21-11-2002 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania. 
z dniem podjęcia brak 

4. I-4/2002 21-11-2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

5. I-5/2002 21-11-2002 

w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania jawnego w sprawie wyznaczenia 

dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie 

Kujawskim. 

z dniem podjęcia brak 

6. I-6/2002 21-11-2002 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia ZGZK. z dniem podjęcia brak 

II Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 02 grudnia 2002 r. 

7. II-7/2002 02-12-2002 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania. 
z dniem podjęcia brak 

8. II-8/2002 02-12-2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia brak 

9. II-9/2002 02-12-2002 
w sprawie powołania stałej Komisji budżetu, finansów, planowania przestrzennego i porządku publicznego Rady 

Gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

10. II-10/2002 02-12-2002 w sprawie powołania stałej Komisji rolnictwa i ochrony środowiska Rady Gminy Waganiec.  z dniem podjęcia brak 

11. II-11/2002 02-12-2002 w sprawie powołania stałej Komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

12. II-12/2002 02-12-2002 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. z dniem podjęcia brak 
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III Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2002 r. 

13. III-13/2002 12-12-2002 

w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w 

roku podatkowym 2003 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych w 

przypadku zaprzestania produkcji rolnej oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku rolnego” 

i „deklaracja na podatek rolny”. 

z dniem podjęcia brak 

14. III-14/2002 12-12-2002 
w sprawie zwolnień od podatku leśnego oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku leśnego” 

oraz deklaracja na podatek leśny” 
z dniem podjęcia brak 

15. III-15/2002 12-12-2002 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz określenia wzorów formularzy „informacja w 

sprawie podatku od nieruchomości” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”. 
z dniem podjęcia brak 

16. III-16/2002 12-12-2002 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podarku od środków transportowych na rok 2003 oraz określenia wzorów 

formularzy „deklaracji na podatek od środków transportowych” i „załącznik do deklaracji DT-1 od posiadanych 

środków transportowych”. 

z dniem podjęcia brak 

17. III-17/2002 12-12-2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003. z dniem podjęcia brak 

18. III-18/2002 12-12-2002 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2003 r. z dniem podjęcia brak 

19. III-19/2002 12-12-2002 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy. z dniem podjęcia brak 

20. III-20/2002 12-12-2002 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania. 
z dniem podjęcia brak 

21. III-21/2002 12-12-2002 w sprawie o ustaleniu wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

22. III-22/2002 12-12-2002 
w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy Waganiec miesięcznego limitu kilometrów dla pojazdu wykorzystywanego do 

celów służbowych. 
z dniem podjęcia brak 

23. III-23/2002 12-12-2002 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy. z dniem podjęcia brak 

24. III-24/2002 12-12-2002 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. z dniem podjęcia brak 

25. III-25/2002 12-12-2002 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla sołtysów. z dniem podjęcia brak 
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IV Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2002 r. 

26. IV-26/2002 30-12-2002 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. z dniem podjęcia brak 

27. IV-27/2002 30-12-2002 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI-174/01 z dnia 29.12.01 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2002. 
z dniem podjęcia brak 

28. IV-28/2002 30-12-2002 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003. z dniem podjęcia brak 

29. IV-29/2002 30-12-2002 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

30. IV-30/2002 30-12-2002 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy 

Waganiec. 

z dniem podjęcia brak 

31. IV-31/2002 30-12-2002 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 

doliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gm. Waganiec. 

z dniem podjęcia brak  

32. IV-32/2002 30-12-2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003. z dniem podjęcia brak 

33. IV-33/2002 30-12-2002 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

V Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 24 lutego 2003 r. 

34. V-34/2003 24-02-2003 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2003 r. z dniem podjęcia brak 

35. V-35/2003 24-02-2003 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec na 2003 r. z dniem podjęcia brak 

36. V-36/2003 24-02-2003 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia brak 

37. V-37/2003 24-02-2003 w sprawie ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 
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38. V-38/2003 24-02-2003 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przeprowadzenia wyborów wiejskich organów samorządowych.  z dniem podjęcia brak 

VI Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2003 r. 

39. VI/39/2003 25-04-2003 w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Zbrachlinie im. Ignacego Jana Paderewskiego. z dniem podjęcia brak 

40. VI/40/2003 25-04-2003 w sprawie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Waganiec w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. z dniem podjęcia brak 

41. VI/41/2003 25-04-2003 Zmieniająca uchwałę Nr IV-32/02 z dn. 30.12.02 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2003 r.   z dniem podjęcia brak 

42. VI/43/2003 25-04-2003 w sprawie przyjęcia jednolitego statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. z dniem podjęcia brak 

43. VI/44/2003 25-04-2003 
w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Waganiec obowiązku 

ewidencjonowania osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu. 
z dniem podjęcia brak 

44. VI/45/2003 25-04-2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  brak 

VII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2003 r. 

45. VII/46/2003 10-07-2003 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec”. z dniem podjęcia brak 

46. VII/47/2003 10-07-2003 w sprawie ustalenia na terenie gminy Waganiec stawek opłaty targowej. z dniem podjęcia brak 

47. VII/48/2003 10-07-2003 w sprawie uchwalenia Statutu gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

48. VII/49/2003 10-07-2003 zmieniająca uchwałę Nr IV-32/02 z dn. 30.12.02 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2003 r.  z dniem podjęcia brak 

VIII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
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49. VIII/50/2003 29-08-2003 
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kujawskim – wniosek Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. 
z dniem podjęcia brak 

50. VIII/51/2003 29-08-2003 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań podatkowych PKP. z dniem podjęcia brak 

51. VIII/52/2003 29-08-2003 
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w 

Aleksandrowie Kujawskim. 
z dniem podjęcia brak 

52. VIII/53/2003 29-08-2003 w sprawie zmiany nazwy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. z dniem podjęcia brak 

IX Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 24 września 2003 r. 

53. IX/54/2003 24-09-2003 w sprawie z dniem podjęcia brak 

X Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2003 r. 

54. X/55/2003 30-10-2003 
w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie 

Kujawskim do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych. 
z dniem podjęcia brak 

55. X/56/2003 30-10-2003 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania dla wyboru ławników do 

Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych. 
z dniem podjęcia brak 

56. X/57/2003 30-10-2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach rodzinnych. z dniem podjęcia brak 

57. X/58/2003 30-10-2003 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. z dniem podjęcia brak 

XI Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. 

58. XI/59/2003 12-12-2003 
w sprawie : zmieniająca uchwałę Nr IV-32/02 z dnia 30 grudnia 2002 . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2003. 
z dniem podjęcia brak 

59. XI/60/2003 12-12-2003 

w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w 

roku podatkowym 2004 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych w 

przypadku zaprzestania produkcji rolnej oraz określenia wzorów formularzy – „informacja w sprawie podatku 

rolnego” i „deklaracja na podatek rolny”. 

z dniem podjęcia brak 
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60. XI/61/2003 12-12-2003 
w sprawie zwolnień od podatku leśnego oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku leśnego” 

oraz „deklaracja na podatek leśny”. 
z dniem podjęcia brak 

61. XI/62/2003 12-12-2003 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 oraz określenia wzorów formularzy „informacja w 

sprawie podatku od nieruchomości” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”. 
z dniem podjęcia brak 

62. XI/63/2003 12-12-2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004. z dniem podjęcia brak 

63. XI/64/2003 12-12-2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r. z dniem podjęcia brak 

64. XI/65/2003 12-12-2003 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2004. z dniem podjęcia brak 

65. XI/66/2003 12-12-2003 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy. z dniem podjęcia brak 

66. XI/67/2003 12-12-2003 w sprawie: o wyrażeniu opinii o uznaniu lasów za ochronne. z dniem podjęcia brak 

67. XI/68/2003 12-12-2003 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. z dniem podjęcia brak 

68. XI/69/2003 12-12-2003 
w sprawie obniżenia wskaźników procentowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku 

mieszkaniowego. 
z dniem podjęcia brak 

XII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2003 r. 

69. XII/70/2003 30-12-2003 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV-32/01 z dnia 30.12.02 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2003. 
z dniem podjęcia brak 

70. XII/71/2003 30-12-2003 w sprawie: zmieniająca : uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

71. XII/72/2003 30-12-2003 w sprawie: zmieniająca: uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. z dniem podjęcia brak 

72. XII/73/2003 30-12-2003 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. z dniem podjęcia brak 
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XIII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 2004 r. 

73. XIII/74/2004 26-02-2004 w sprawie ustalenia bonifikaty od cen ustalonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. z dniem podjęcia brak 

74. XIII/75/2004 26-02-2004 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2004 r. z dniem podjęcia brak 

75. XIII/76/2004 26-02-2004 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec na 2004 r. z dniem podjęcia brak 

76. XIII/77/2004 26-02-2004 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r. z dniem podjęcia brak 

77. XIII/78/2004 26-02-2004 w sprawie: zmieniająca: uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2004. z dniem podjęcia brak 

78. XIII/79/2004 26-02-2004 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii 

Społecznej. 
z dniem podjęcia brak 

79. XIII/80/2004 26-02-2004 
w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej w 

Wagańcu. 
z dniem podjęcia brak 

80. XIII/81/2004 26-02-2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej na rok 2004. z dniem podjęcia brak 

81. XIII/82/2004 26-02-2004 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Waganiec z Telekomunikacją Polską S.A. Pion 

Administracji Obszar w Bydgoszczy umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat. 
z dniem podjęcia brak 

XIV Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2004 r. 

82. XIV/83/2004 29-03-2004 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2004. z dniem podjęcia brak 

83. XIV/84/2004 29-03-2004 
w sprawie opinii w przedmiocie włączenia do „Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000” odcinka doliny Wisły w 

granicach Gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

84. XIV/85/2004 29-03-2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004. z dniem podjęcia brak 
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85. XIV/86/2004 29-03-2004 w sprawie utworzenia środków specjalnych Szkół na terenie Gminy Waganiec.  z dniem podjęcia brak 

XV Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

86. XV/87/2004 29-04-2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. z dniem podjęcia brak 

87. XV/88/2004 29-04-2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

88. XV/89/2004 29-04-2004 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. z dniem podjęcia brak 

89. XV/90/2004 29-04-2004 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. z dniem podjęcia brak 

90. XV/91/2004 29-04-2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stacji transformatorowej. z dniem podjęcia brak 

XVI Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2004 r. 

91. XVI/92/2004 30-06-2004 
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2004. 
z dniem podjęcia brak 

92. XVI/93/2004 30-06-2004 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

93. XVI/94/2004 30-06-2004 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu 

obejmującego działkę nr 14/4 w m. Stary Zbrachlin. 
z dniem podjęcia brak 

94. XVI/95/2004 30-06-2004 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. z dniem podjęcia brak 

XVII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2004 r. 

95. XVII/96/2004 31-08-2004 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2004. 
z dniem podjęcia brak 
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96. XVII/97/2004 31-08-2004 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

97. XVII/98/2004 31-08-2004 
w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/02 Rady Gminy Waganiec z dn. 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

98. XVII/99/2004 31-08-2004 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym  do sektora 

finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz 

sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.                                                                                                                                                   

z dniem podjęcia brak 

XVIII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 18 listopada 2004 r. 

99. XVII/-100/2004 18-11-2004 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Waganiec do realizacji projektu „Mała Społeczność – Duża 

Szansa”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (Europejski 

Fundusz Społeczny). 

z dniem podjęcia brak 

100. XVIII/101/2004 18-11-2004 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/04 z dnia 29.03.04 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2004. 
z dniem podjęcia brak 

101. XVIII/102/2004 18-11-2004 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. z dniem podjęcia brak 

102. XVIII/103/2004 18-11-2004 w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w gminie Waganiec. z dniem podjęcia brak 

103. XVIII/104/2004 18-11-2004 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gruntów położonych w gminie Waganiec. z dniem podjęcia brak 

104. XVIII/105/2004 18-11-2004 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w m. Waganiec. z dniem podjęcia brak 

105. XVIII/106/2004 18-11-2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w m. Waganiec. z dniem podjęcia brak 

106. XVIII/107/2004 18-11-2004 w sprawie dzierżawy kotłowni olejowej w m. Waganiec. z dniem podjęcia brak 

XIX Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. 

107. XIX/108/2004 10-12-2004 

w sprawie: cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w 

roku podatkowym 2005, trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych w 

przypadku zaprzestania produkcji rolnej, a także określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku 

rolnego” i „deklaracja na podatek rolny”. 

z dniem podjęcia brak 
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108. XIX/109/2004 10-12-2004 
w sprawie zwolnień od podatku leśnego na 2005 rok oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie 

podatku leśnego” i deklaracja na podatek leśny”. 
z dniem podjęcia brak 

109. XIX/110/2004 10-12-2004 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz określenia wzorów formularzy „informacja w 

sprawie podatku od nieruchomości” i „deklaracja na podatek od nieruchomości”. 
z dniem podjęcia brak 

110. XIX/111/2004 10-12-2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. z dniem podjęcia brak 

111. XIX/112/2004 10-12-2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005. z dniem podjęcia brak 

112. XIX/113/2004 10-12-2004 w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2005. z dniem podjęcia brak 

113. XIX/114/2004 10-12-2004 w sprawie: ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. z dniem podjęcia brak 

114. XIX/115/2004 10-12-2004 w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych Szkół na terenie Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

115. XIX/116/2004 10-12-2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w m. Bertowo. z dniem podjęcia brak 

XX Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2004 r. 

116. XX/117/2004 29-12-2004 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/04 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec 

na rok 2004. 
z dniem podjęcia brak 

117. XX/118/2004 29-12-2004 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej na rok 2005. z dniem podjęcia brak 

118. XX/119/2004 29-12-2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2005. z dniem podjęcia brak 

119. XX/120/2004 29-12-2004 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 

obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia brak 
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120. XX/121/2004 29-12-2004 w sprawie zatwierdzenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2004 – 2011”. z dniem podjęcia brak 

XXI Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 25 lutego 2005 r. 

121. XXI/122/2005 25-02-2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. z dniem podjęcia brak 

122. XXI/123/2005 25-02-2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2005 r. z dniem podjęcia brak 

123. XXI/124/2005 25-02-2005 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Waganiec na 2005 r. z dniem podjęcia brak 

124. XXI/125/2005 25-02-2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r. z dniem podjęcia brak 

125. XXI/126/2005 25-02-2005 w sprawie udzielenia uprawnień Przewodniczącemu Rady Gminy w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

126. XXI/127/2005 25-02-2005 
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 

Patologii Społecznej na rok 2005. 
z dniem podjęcia brak 

127. XXI/128/2005 25-02-2005 
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej. 
z dniem podjęcia brak 

128. XXI/129/2005 25-02-2005 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. z dniem podjęcia brak 

129. XXI/130/2005 25-02-2005 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży dotychczasowym najemcom. z dniem podjęcia brak 

130. XXI/131/2005 25-02-2005 
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie 

gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

131. XXI/132/2005 25-02-2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Waganiec. z dniem podjęcia brak 

XXII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
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132. XXII/133/2005 29-04-2005 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XX/119/04 z dn. 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec 

na rok 2005. 
z dniem podjęcia brak 

133. XXII/134/2005 29-04-2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. z dniem podjęcia brak 

134. XXII/135/2005 29-04-2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia brak 

135. XXII/136/2005 29-04-2005 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w zakresie stosunku pracy z Wójtem Gminy. z dniem podjęcia brak 

136. XXII/137/2005 29-04-2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

137. XII/138/2005 29-04-2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. z dniem podjęcia brak 

138. XII/139/2005 29-04-2005 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny niezabudowanej działki położonej w obrębie 

ewidencyjnym Józefowo Gm. Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

XXIII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2005 r. 

139. XIII/140/2005 30-06-2005 
w sprawie : zmieniająca uchwałę Nr XX/119/04 z dn. 29.12.04 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2005. 
z dniem podjęcia brak 

140. XIII/141/2005 30-06-2005 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Waganiec stawek opłaty targowej. z dniem podjęcia brak 

XXIV Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 05 września 2005 r. 

141. XXIV/142/2005 05-09-2005 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XX/119/04 z dn. 29.12.04 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 

rok 2005. 
z dniem podjęcia brak 

142. XXIV/143/2005 05-09-2005 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w m. Zbrachlin i ustalenia 

bonifikaty przy jego sprzedaży dotychczasowemu najemcy. 
z dniem podjęcia brak 

143. XXIV/144/2005 05-09-2005 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny niezabudowanych działek położonych w obrębie 

ewidencyjnym Waganiec, gmina Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 
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144. XXIV/145/2005 05-09-2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie autobusu. z dniem podjęcia brak 

145. XXIV/146/2005 05-09-2005 
w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu w skład mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości 

Kolonia Święte – Gmina Waganiec, stanowiącej działkę oznaczoną Nr 111 z przeznaczeniem na drogę gminną. 
z dniem podjęcia brak 

XXV Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2005 r. 

146. XXV/147/2005 30-11-2005 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XX/119/04 z dn. 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Waganiec na rok 2005.  
z dniem podjęcia brak 

147. XXV/148/2005 30-11-2005 
w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 

podatkowym 2006 oraz określenia wzoru formularza „deklaracja na podatek rolny”. 
z dniem podjęcia brak 

148. XXV/149/2005 30-11-2005 
w sprawie ustalenia stawki od podatku leśnego na rok 2006 w sprawie poboru tego podatku oraz określenia wzoru 

formularza „deklaracja na podatek leśny” 
z dniem podjęcia brak 

149. XXV/150/2005 30-11-2005 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 poboru tego podatku oraz określenia wzoru 

formularza „deklaracja na podatek od nieruchomości”. 
z dniem podjęcia brak 

150. XXV/151/2005 30-11-2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. z dniem podjęcia brak 

151. XXV/152/2005 30-11-2005 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 i poboru tego podatku. z dniem podjęcia brak 

152. XXV/153/2005 30-11-2005 
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie 

skarbowej. 
z dniem podjęcia brak 

153. XXV/154/2005 30-11-2005 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2006. z dniem podjęcia brak 

154. XXV/155/2005 30-11-2005 w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. z dniem podjęcia brak 

155. XXV/156/2005 30-11-2005 
w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz 

otrzymania małej ojczyzny”. 
z dniem podjęcia brak 

156. XXV/157/2005 30-11-2005 

w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu w skład mienia komunalnego części nieruchomości oznaczonej nr działki 43/1 

położonej w m. Zbrachlin, w obrębie ewidencyjnym Zbrachlin Wieś, Gm. Waganiec, z przeznaczeniem na drogę 

gminną. 

z dniem podjęcia brak 

 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 60 - 

157. XXV/158/2005 30-11-2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia. z dniem podjęcia brak 

158. XXV/159/2005 30-11-2005 
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

159. XXV/160/2005 30-11-2005 
w sprawie zaopiniowania wyznaczonego terytorium ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt 

zagrożonych zaginięciem – sieć obszarów Natura 2000. 
z dniem podjęcia brak 

XXVI Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2005 r. 

160. XXVI/161/2005 29-12-2005 
Zmieniająca uchwałę Nr XX/119/04 z dn. 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2005. 
z dniem podjęcia brak 

161. XXVI/162/2005 29-12-2005 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej na 2006 r. z dniem podjęcia brak 

162. XXVI/163/2005 29-12-2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2006. z dniem podjęcia brak 

163. XXVI/164/2005 29-12-2005 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 

obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia brak 

164. XXVI/165/2005 29-12-2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. z dniem podjęcia brak 

165. XXVI/166/2005 29-12-2005 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

166. XXVI/167/2005 29-12-2005 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2006. z dniem podjęcia brak 

167. XXVI/168/2005 29-12-2005 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r. 
z dniem podjęcia brak 

168. XXVI/169/2005 29-12-2005 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec nr XXI/130/05 z dn. 25.02.2005 r. w sprawie sprzedaży bonifikaty 

przy ich sprzedaży dotychczasowym najemcom. 
z dniem podjęcia brak 

XXVII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 marca 2006 r. 

 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 61 - 

169. XXVII/170/2006 30-03-2006 
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dn. 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 

2006.  
z dniem podjęcia brak 

170. XXVII/171/2006 30-03-2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

171. XXVII/172/2006 30-03-2006 
w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej na 2006 rok oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków GKPA i PS. 
z dniem podjęcia brak 

172. XXVII/173/2006 30-03-2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. z dniem podjęcia brak 

173. XXVII/174/2006 30-03-2006 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na rok 2006. z dniem podjęcia brak 

174. XXVII/175/2006 30-03-2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2006. z dniem podjęcia brak 

175. XXVII/176/2006 30-03-2006 
w sprawie wyrażenia opinii dot. oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 80/3 w 

miejscowości Zbrachlin, na której zlokalizowany jest zbiornik wodny. 
z dniem podjęcia brak 

176. XXVII/177/2006 30-03-2006 

w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu w skład mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej nr działki 141/7 

stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Ariany w obrębie ewidencyjnym Waganiec, Gm. Waganiec, z 

przeznaczeniem na drogę gminną w zamian za wykonanie nitki wodociągowej wzdłuż tej drogi na rzecz właścicieli tej 

nieruchomości Państwa Agnieszki i Cezarego Bzdręgowskich. 

z dniem podjęcia brak 

XXVIII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

177. XXVIII/178/2006 28-04-2018 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/1633/05 z dn. 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gm. Waganiec na rok 

2006.  
z dniem podjęcia brak 

178. XXVIII/179/2006 28-04-2018 w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005. z dniem podjęcia brak 

XXIX Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2006 r. 

179. XXIX/180/2006 30-06-2006 
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 

rok 2006.                                                                                                                                                                                                                                    
z dniem podjęcia brak 

180. XXIX/181/2006 30-06-2006 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec z tyt. 

należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielanie ulg w 

spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

z dniem podjęcia brak 
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181. XXIX/182/2006 30-06-2006 w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 168 i nr 169 położonych w miejscowości Niszczewy.                                  z dniem podjęcia brak 

182. XXIX/183/2006 30-06-2006 
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 położonej w 

miejscowości Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

XXX Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 lipca 2006 r. 

183. XXX/184/2006 28-07-2006 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 

rok 2006. 
z dniem podjęcia brak 

XXXI Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2006 r. 

184. XXXI/185/2006 29-09-2006 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 

rok 2006.  
z dniem podjęcia brak 

185. XXXI/186/2006 29-09-2006 w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waganiec”. z dniem podjęcia brak 

186. XXXI/187/2006 29-09-2006 
w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy. 
z dniem podjęcia brak 

187. XXXI/188/2006 29-09-2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz dotychczasowych użytkowników. z dniem podjęcia brak 

XXXII Sesja IV Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2006 r. 

 

188. XXXII/189/2006 27-10-2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dn. 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gm. Waganiec na rok 2006.  z dniem podjęcia brak 

189. XXXII/190/2006 27-10-2006 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie gruntów położonych w miejscowości Niszczewy, Gm. Waganiec. z dniem podjęcia brak 

190. XXXII/191/2006 27-10-2006 
zmieniająca uchwałę nr XXVI/166/05 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm. Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 
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V Kadencja 2006 - 2010 
I Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 24 listopada 2006 r. 

1. I/1/2006 24-11-2006 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy 

oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania. 
z dniem podjęcia brak 

2. I/2/2006 24-11-2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec V kadencji. z dniem podjęcia brak 

3. I/3/2006 24-11-2006 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu głosowania. 
z dniem podjęcia brak 

4. I/4/2006 24-11-2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy V kadencji. z dniem podjęcia brak 

5. I/5/2006 24-11-2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia brak 

6. I/6/2006 24-11-2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec V kadencji. z dniem podjęcia brak 

7. I/7/2006 24-11-2006 
w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Waganiec V kadencji. 
z dniem podjęcia brak 

8. I/8/2006 24-11-2006 w sprawie powołania Stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec V kadencji. z dniem podjęcia brak 

9. I/9/2006 24-11-2006 
w sprawie powołania Stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec V 

kadencji. 
z dniem podjęcia brak 

II Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 06 grudnia 2006 r. 

- sesja nadzwyczajna – ślubowanie Wójta Gminy Waganiec 

 

III Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 11 grudnia 2006 r. 

  

 

10. III/10/2006 11-12-2006 
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 

2006.  
z dniem podjęcia brak 
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11. III/11/2006 11-12-2006 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami pozarządowymi działalność pożytku publicznego na 2007 r. 
z dniem podjęcia brak 

12. III/12/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. z dniem podjęcia brak 

13. III/13/2006 11-12-2006 
w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych. 
z dniem podjęcia brak 

14. III/14/2006 11-12-2006 
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych. 
z dniem podjęcia brak 

15. III/15/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. z dniem podjęcia brak 

16. III/16/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

17. III/17/2006 11-12-2006 
w sprawie cen skupu żyta p[przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 

podatkowym 2007. 
z dniem podjęcia brak 

18. III/18/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2007 rok oraz w sprawie poboru tego podatku. z dniem podjęcia brak 

19. III/19/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 oraz w sprawie poboru tego podatku. z dniem podjęcia brak 

20. III/20/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. z dniem podjęcia brak 

21. III/21/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007 i poboru tego podatku. z dniem podjęcia brak 

22. III/22/2006 11-12-2006 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2007. z dniem podjęcia brak 

23. III/23/2006 11-12-2006 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. z dniem podjęcia brak 
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IV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2006 r. 

24. IV/24/2006 28-12-2006 

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej na 2007 r. oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii 

Społecznej. 

z dniem podjęcia brak 

25. IV/25/2006 28-12-2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007. z dniem podjęcia brak 

26. IV/26/2006 28-12-2006 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 

obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec. 

z dniem podjęcia brak 

2007 r.  

V Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 09 marca 2007 r. 

27. V/27/2006 09-03-2007 
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III/25/06 z dnia 28.12.06 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 

rok 2007. 
z dniem podjęcia brak 

28. V/28/2006 09-03-2007 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. z dniem podjęcia brak 

29. V/29/2006 09-03-2007 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r. z dniem podjęcia brak 

30. V/30/2006 09-03-2007 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na 2007 r. z dniem podjęcia brak 

31. V/31/2006 09-03-2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2007.   z dniem podjęcia brak 

VI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2007 r. 

32. VI/32/07 29-03-2007 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania niektórych obowiązków nałożonych 

ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów. 

z dniem podjęcia brak 

VII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

33. VII/33/07 26-04-2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007. z dniem podjęcia brak 
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34. VII/34/07 26-04-2007 W sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 170 i 179 położonych w miejscowości Niszczewy z dniem podjęcia brak 

35. VII/35/07 26-04-2007 w sprawie Straży Międzygminnej z dniem podjęcia brak 

 

36. 

 

VII/36/07 26-04-2007 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za rok 2006 z dniem podjęcia brak 

VIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 czerwca 2007 r. 

37. VIII/37/07 28-06-2007 

w sprawie zmiany gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej na 2007 r. oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii 

Społecznej 

z dniem podjęcia brak 

38. VIII/38/07 28-06-2007 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą 

Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymaniu 

grobów i cmentarzy wojennych 

z dniem podjęcia brak 

39. VIII/39/07 28-06-2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.12.06 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 z dniem podjęcia brak 

40. VII/40/07 28-06-2007 
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu rejonowego w 

Aleksandrowie Kujawskim  
z dniem podjęcia brak 

41. VIII/41/07 28-06-2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z dniem podjęcia brak 

42. VIII/42/07 28-06-2007 w sprawie wyrażenia opinii o zamianie gruntów położonych w miejscowości Zbrachlin gm. Waganiec z dniem podjęcia brak 

IX Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007 r. 

43. IX.43/07 12-07-2007 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014” z dniem podjęcia brak 

X Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 13 września 2007 r. 

44. X/44/07 13-09-2007 zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/07 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z dniem podjęcia brak 

45. X/45/07 13-09-2007 zmieniająca uchwałę Nr Iv/25/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 z dniem podjęcia brak 
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46. X/46/07 13-09-2007 
w sprawie udzielenia mieszkańcom Gminy w budżecie  infrastruktury technicznej  z ograniczeniem do inwestycji w 

zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
z dniem podjęcia 

Uchylenie 

uchwały 
przez Radę 

Gminy w 

związku z 
powieleniem 

treści zapisy 
ustawy o 

gospodarow

aniu 
nieruchomoś

ciom art. 

144 

47. X/47/07 13-09-2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Waganiec z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp z dniem podjęcia brak 

48. X/48/07 13-09-2007 w sprawie wyrażenia opinii na nabycie koparko-spycharki „Białoruś” z dniem podjęcia brak 

49. X/49/07 13-09-2007 w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dniem podjęcia brak 

50. X/50/07 13-09-2007 

w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27.06.2007b r. w sprawie projektu 

uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala 

miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności 

podstawowej. 

z dniem podjęcia brak 

z dniem podjęcia brak 

XI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 07 listopada 2007 r. 

51. XI/1/07 07-11-2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 z dniem podjęcia brak 

52. XI/52/07 07-11-2007 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotem 

prowadzącym działalności pożytku publicznego na rok 2008 rok 
z dniem podjęcia brak 

53. XI/53/07 07-11-2007 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adienckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego budowę urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i 

kanalizacji 

z dniem podjęcia brak 

54. XI/54/07 07-11-2007 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adinckiej z tytułu podziału nieruchomości 

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 131/2007 z dn. 30.12.07 r. 

poz.1981 

brak 

55. XI/55/07 07-11-2007 w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

56. XI/56/07 07-11-2007 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu 

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 22/2008 poz. 307 z dn. 

13.02.2008 

brak 

57. XI/57/07 07-11-2007 w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkoły z dniem podjęcia brak 

XII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 03 grudnia 2007 r. 

58. XII/58/07 03-11-2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dnia 28.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2007 z dniem podjęcia brak 
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68. XII/68/07 27-12-2007 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy Waganiec z dn. 3.XII.2007 r. w sprawie skupu żyta 

przyjmowanych jako podstawa obliczeniowa podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008 

Publikacja Dz. Urzędowy z dn. 

14.02.2008 r. Nr 23/2008  

poz. 323 

brak 

69. XII/69/07 27-12-2007 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/07 Rady Gminy Waganiec z dn. 3.XII.2007 r. w sprawie ustalenia stawki 

podatku leśnego na 2008 r. oraz w sprawie poboru tego podatku 

Publikacja Dz. Urzędowy z dn. 

14.02.2008 r. Nr 23/2008 poz. 

324 

brak 

59. XII/59/07 03-11-2007 w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku  

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 141/2007 z dnia 14.XII.2007 

poz.2323 

brak 

60. XII/60/07 03-11-2007 
w sprawie cen skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 

podatkowym 2008 

Publikacja Dz. Urzędowym  

Nr 141/2007 z dnia  14.12.2007 

poz. 2324 

brak 

61. XII/61/07 03-11-2007 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku 

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 141/2007 z dn. 14.XII.2007 

r. poz. 2325 

brak 

62. XII/62/07 03-11-2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku os środków transportowych na rok 2008 

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 141/2007 z dnia 14.XII.2007  

poz.2326 

brak 

63. XII/63/07 03-11-2007 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2008 z dniem podjęcia brak 

64. XII/64/07 03-11-2007 w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół z dniem podjęcia brak 

XIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. 

65. XII/65/07 27-12-2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/25/06 z dn. 28.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2007 z dniem podjęcia brak 

66. XII/66/07 27-12-2007 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienie na rok 2008 r. oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Patologii Społecznej 

z dniem podjęcia brak 

67. XII/67/07 27-12-2007 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso 

Publikacja Dz. Urzędowy  

z dnia 14.02.2008 r. 

Nr 23/2008 poz. 322 

brak 
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70. XII/70/07  27-12-2007 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/04 Rady Gminy Waganiec 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku 

od nieruchomości na 2008 r. w sprawie poboru tego podatku 

Publikacja Dz. Urzędowy z dn. 

14.02.2008 r. Nr 23/2008  

poz. 325 

brak 

71. XII/71/07 27-12-2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2008  

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 23/2008 z dn. 14.02.2008 r. 

poz.326 

brak 

72. XII/72/07 27-12.2007 

w sprawie ustalenia rzeczywistego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę 

obliczenia wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec 

z dniem podjęcia brak 

73. XII/73/07 27-12-2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec  z dniem podjęcia brak 

74. XII/74/07 27-12-2007 
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę 

Waganiec 
z dniem podjęcia brak 

75. XII/75/07 27-12-2007 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej 

będącej własnością gm. Waganiec  
z dniem podjęcia brak 

76. XII/76/07 27-12-2007  w sprawie zdobycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przypust z dniem podjęcia brak 

77. XII/77/07 27-12-2007 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec  

Publikacja Dz. Urzędowy  

Nr 18/2008 poz.258 z dn.  

07.02. 2008 r. 

brak 

XIV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 20 lutego 2008 r. 

78. XIV/78/08 20-02-2008 w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie z dniem podjęcia brak 

XV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2008 r. 

79. XV/79/08 31-03-2008 zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 z dn. 27.XII.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2008 z dniem podjęcia brak 

 

80. XV/80/08 31-03-2008 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli  
Publikacja z dn. 29.05.2008 r.  

Dz. Urz. Nr 78/2008 poz.1280 
brak 
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81. XV/81/08 31-03-2008 w sprawie określenia warunków i trybu wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gm. Waganiec z dniem podjęcia brak 

82. XV/82/08 31-03-2008 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r. z dniem podjęcia brak 

83. XV/83/08  31-03-2008 w sprawie przyjęcia planów pracy Sołtysów Komisji Rady Gminy Waganiec na rok 2008 z dniem podjęcia brak 

84. XV/84/08 31-03-2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2008 z dniem podjęcia brak 

XV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2008 r. 

85. XV/85/08 31-03-2008 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławników  z dniem podjęcia brak 

XVI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 21 kwietnia 2008 r. 

86. XVI/86/08 21-04-2008 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 z dn. 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 

2008  
z dniem podjęcia brak 

87. XVI/87/08 21-04-2008 w sprawie likwidacji szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie  z dniem podjęcia brak 

88. XVI/88/08 21-04-2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z dniem podjęcia brak 

89. XVI/89/08 21-04-2008 w sprawie wykonania absolutorium dla Wójta Gminy Waganiec z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 z dniem podjęcia brak 

XVII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2008 r. 

90. XVII/90/08 27-06-2008 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gm. Waganiec na rok 

2008 
z dniem podjęcia brak 

91. XVII/91/08 27-06-2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  z dniem podjęcia brak 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 71 - 

92. XVII/92/08 27-06-2008 
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/141/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 3o czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia na 

terenie gm. Waganiec stawek oferty targowej 

Publikacja z dn. 12.08.2008 r.  

Dz. Urzędowy Nr 106/2008 

poz. 1689 

brak 

 

93. XVII/93/08 27-06-2008 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu administracji rzędowej dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarny wojennych oraz wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą 

Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących grobów i 

cmentarzy wojennych 

Publikacja z dn. 18.08.2008 r.  

Dz. Urzędowy 109/2008  

poz. 1755 

brak 

94. XVII/94/08 27-06-2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

95. XVII/95/08 27-06-2008 w sprawie nabycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niszczewy z dniem podjęcia brak 

XVIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2008 r. 

96. XVIII/96/08 11-07-2008 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 

2008 
z dniem podjęcia brak 

97. XVIII/97/08 11-07-2008 
zmieniająca uchwałę Nr IV/38/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26.02.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Sierzchowie  
z dniem podjęcia brak 

98. XVIII/98/08 11-07-08 
zmieniająca uchwałę Nr IV/39/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach   
z dniem podjęcia brak 

99. XVIII/99/08 11-07-08 
zmieniająca uchwałę Nr IV/36/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Zbrachlinie  
z dniem podjęcia brak 

100. XVIII/100/08 11-07-08 
zmieniająca uchwałę Nr IV/37/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Brudnowie  
z dniem podjęcia brak 

101. XVIII/101/08 11-07-08 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  

gm. Waganiec 

Publikacja z dn. 28.08.2008 r.  

Dz. Urz. Nr 114/2008 poz. 

1853 

brak 

102. XVIII/102/08 11-07-08 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gm. Waganiec 

Publikacja z dn. 28.08.2008 r.  

Dz. Urz. Nr 114/2008 poz. 

1854 

brak 
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103. XVIII/103/08 11-07-08 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Waganiec działek przeznaczonych pod realizację budowy 

kanalizacji sanitarnej z przyłączeniem oraz budowę przepompowni ścieków i stacji zlewni w miejscowości Ariany, 

Kaźmierzy, Nowy Zbrachlin, Waganiec, Zbrachlin i Wójtówka  

z dniem podjęcia brak 

XIX Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 19 sierpnia 2008 r. 

104. XIX/104/08 19-08-08 
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gm. Waganiec na rok 

2008  
z dniem podjęcia brak 

 

105. XIX/105/08 19-08-08 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/97/08 zmieniającej uchwałę Nr IV/38/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 

lutego 1999 r.  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie  
z dniem podjęcia brak 

106. XIX/106/08 19-08-08 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/08 zmieniającej uchwałę Nr IV/39/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 

lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niszczewach 
z dniem podjęcia brak 

107. XIX/107/08 19-08-08 
w sprawie uchylenia uchwały NR XVIII/99/08 zmieniającej uchwałę Nr IV/36/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 

lutego 1999r. w sprawie przekształcenia szkoły w Zbrachlinie  
z dniem podjęcia brak 

108. XIX/108/08 19-08-08 
w sprawie uchylenia Nr XVIII/100/08 zmieniającej uchwałę Nr IV/37/99 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 lutego 

1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brudnowie  
z dniem podjęcia brak 

109. XIX/109/08 19-08-08 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/43/07 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014” z dniem podjęcia brak 

XX Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2008 r. 

110. XX/110/08 29-09-08 zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2008  z dniem podjęcia brak 

111. XX/111/09 29-09-08 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy 
z dniem podjęcia brak 

112. XX/112/08 29-09-08 
w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu do załatwienia indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej  
z dniem podjęcia brak 

113. XX/113/08 29-09-08 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych 

Publikacja z dn.17.10.08 r.  

Dz. Urzędowy Nr 130/2008 

poz.2063 

brak 
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XXI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 22 października 2008 r. 

114. XX/114/08 22-10-08 
w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27.12.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 

rok 2008 
z dniem podjęcia brak 

XXII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2008 r. 

115. XXII/115/08 28-11-08 
w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec 

na rok 2008   
z dniem podjęcia brak 

116. XXII/116/08 28-11-08 w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XIII/71/07 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec 

Publikacja z dn. 17.12.08 r.  

Dz. Urzędowy Nr 167/2008 

poz.2754 

brak 

117. XXII/117/08 28-11-08 
w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku 

podatkowym 2009  

Publikacja z dn. 17.12.08 r. 

Dz. Urzędowy Nr 167/2008  

poz. 2755 

 

brak 

118. XXII/118/08 28-11-08 w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2009 r. oraz w sprawie poboru tego podatku 

Publikacja z dn. 17.12.08 r.  

Dz. Urzędowy 67/2008 

poz.2757 

brak 

119. XXII/119/08 28-11-08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. 

Publikacja z dn. 17.12.08 r. 

Dz. Urzędowy Nr 167/2008 

poz.2757 

brak 

120. XXII/120/08 28-11-08 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 2009 z dniem podjęcia brak 

121. XXII/121/08 28-11-08 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z dniem podjęcia brak 

122. XXII/122/08 28-11-08 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZGZK pn. „Budowa 

ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” 
z dniem podjęcia brak 

123. XXII/123/08 28-11-08 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Rady 

Gminy Waganiec V kadencji. 
z dniem podjęcia brak 

124. XXII/124/08 28-11-08 w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy 

Publikacja z dn. 22.12.08 r.  

Dz. Urzędowy Nr 175/2008 

poz.3066 

brak 
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125. XXII/125/08 28-11-08 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi 

Kujawskiej” 
z dniem podjęcia brak 

XXIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2008 r. 

126. XXIII/126/08 12-12-08 zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2008  z dniem podjęcia brak 

127. XXIII/127/08 12-12-08 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r. 
z dniem podjęcia brak 

128. XXIII/128/08 12-12-08 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Waganiec za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę 

z dniem podjęcia brak 

129. XXIII/129/08 12-12-08 
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wydawanie w tych sprawach decyzji i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych 
z dniem podjęcia brak 

130. XXIII/130/08 12-12-08 
w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie 

kosztów pogrzebu 

Publikacja z dn. 6.02.09 r.  

Dz. Urzędowy 10/2019 

poz. 196 

brak 

131. XXIII/131/08 12-12-08 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Waganiec na lata 2008-2018” z dniem podjęcia brak 

132. XXIII/132/08 12-12-08 w sprawie udzielania pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego  z dniem podjęcia brak 

XXIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2008 r. 

133. XXIV/133/08 29-12-08 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2009 oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Patologii Społecznej 

z dniem podjęcia brak 

134. XXIV/134/08 29-12-08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009  

Publikacja z dn. 6.02.09 r.  

Dz. Urzędowy Nr 10/2009 

poz.197 

brak 

135. XXIV/135/08 29-12-08 

w sprawie ustalania rejestru wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego raz akceptacji wartości jednego punktu stanowiącego podstawę obliczenia 

wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec  

z dniem podjęcia brak 

136. XXIV/136/08 29-12-08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 
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137. XXIV/137/08 29-12-08 zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2008 z dniem podjęcia brak 

XXV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2009 r.  

138. XXV/138/09 17-02-09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na rok 2009  z dniem podjęcia brak 

139. XXV/139/09 17-02-09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na  rok 2009  z dniem podjęcia brak 

140. XXV/140/09 17-02-09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2009  z dniem podjęcia brak 

141. XXV/141/09 17-02-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

142. XXV/142/09 17-02-09 zmiany uchwały Nr X/43/07 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014” z dniem podjęcia brak 

143. XXV/143/09 17-02-09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbrachlin (POM Zbrachlin) na lata 2009-2016 z dniem podjęcia brak 

144. XXV/144/09 17-02-09 w sprawie ustalania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Waganiec za rok 2008  z dniem podjęcia brak 

XXVI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2009 r. 

145. XXVI/145/09 31-03-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009  z dniem podjęcia brak 

146. XXVI/146/09 31-03-09 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec” 
z dniem podjęcia brak 

147.  XXVI/147/09 31-03-09 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu z dniem podjęcia brak 

148. XXVI/148/09 31-03-09 
w sprawie wyrażenia opinio dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr. Ewidencyjnym 155/3 w 

miejscowości Brudnowo 
z dniem podjęcia brak 
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XXVII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

149. XXVII/149/09 29-04-09 zmieniająca uchwałę Nr XXV/134/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009 z dniem podjęcia brak 

150. XXVII/150/09 29-04-09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008 z dniem podjęcia brak 

151. XXVII/151/09 29-04-09 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr. ewidencyjnym 155/3 w 

miejscowości Brudnowo 
z dniem podjęcia brak 

XXVIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2009 r. 

152. XXVIII/152/09 30-06-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchylenia budżetu Gminy Waganiec za rok 2009 z dniem podjęcia brak 

153. XXVIII/153/09 30-06-09 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dn. 27.05.2009 r. w 

sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego 

Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającej na likwidacji komórki działalności 

podstawowej. 

z dniem podjęcia brak 

154. XXVIII/154/09 30-06-09 

w sprawie zaopiniowania nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych o gatunków chronionych w 

ramach Europejskich Sieci Ekologicznej Natura 200 dla obszaru Włocławskiej Doliny Wisły w granicach Gminy 

Waganiec 

z dniem podjęcia brak 

155. XXVIII/155/09 30-06-09 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 

145/5 położonej w miejscowości Sierzchowo  
z dniem podjęcia brak 

156. XXVIII/156/09 30-06-09 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych Gminy Waganiec 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 57/11 o powierzchni 0,0016 ha (KW25020) 

położoną w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin, przeznaczoną pod budowę przepompowni ścieków w związku z 

budową kanalizacji sanitarnej  

z dniem podjęcia brak 

157. XXVIII/157/09 30-06-09 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2010 środków stanowiących 

fundusz sołecki 
z dniem podjęcia brak 

158. XXVIII/158/09 30-06-09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie autobusu z dniem podjęcia brak 

159. XXVIII/159/09 30-06-09 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie kosiarki rotacyjnej  z dniem podjęcia brak 
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XXIX Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

160. XXIX/160/09 31-08-09 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 176 w 

miejscowości Niszczewy 
z dniem podjęcia brak 

161. XXIX/161/09 31-08-09 
w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i ośrodków przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez  gminę Waganiec  
z dniem podjęcia brak 

162. XXIX/162//09 31-08-09 
w sprawie zmiany wysokości stawki za wodę i odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy na rok 

2009 
z dniem podjęcia brak 

163. XXIX/163/09 31-08-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

XXX Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2009 r. 

164. XXX/164/09 30-10-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

165. XXX/165/09 30-10-09 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2010 
z dniem podjęcia brak 

166. XXX/166/09 30-10-09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niszczewy z dniem podjęcia brak 

167. XXX/167/09 30-10-09 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele 

związane z inwestycjami infrastrukturalnymi  
z dniem podjęcia brak 

168. XXX/168/09 30-10-09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z dniem podjęcia brak 

XXXI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. 

169. XXX/169/09 30-10-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2009 z dniem podjęcia brak 

170. XXXI/170/09 27-11-09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Zyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r. 
Publikacja z dnia 15.12.2009 r.  

Dz. Urz. Nr 131/2009 poz. 2331 
brak 
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171. XXXI/171/09 27-11-09 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny 
Publikacja z dnia 15.12.2009 r.  

Dz. Urz. Nr 131/2009 poz. 2332 
brak 

172. XXXI/172/09 27-11-09 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz w sprawie poboru tego podatku  
Publikacja z dnia 15.12.2009 r.  

Dz. Urz. Nr 131/2009 poz. 2333 
brak 

173. XXXI/173/09 27-11-09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2010 
Publikacja z dnia 15.12.2009 r.  

Dz. Urz. Nr 131/2009 poz. 2334 
brak 

174. XXXI/174/09 27-11-09 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży pożarnej Gminy Waganiec, za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 
z dniem podjęcia brak 

175. XXXI/175/09 27-11-09 
w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych  
z dniem podjęcia brak 

176. XXXI/176/09 27-11-09 
w sprawie ustalenia wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych 
z dniem podjęcia brak 

177. XXXI/177/09 27-11-09 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z dniem podjęcia brak 

178. XXXI/178/09 27-11-09 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym  
Publikacja z dn. 21.01.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 12/2010 poz. 166 
brak 

XXXII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia  2009 r. 

179. XXXII/179/09 29-12-09  

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  uzależnień na 2010 rok oraz  

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Patologii Społecznej 

z dniem podjęcia brak 

180. XXXII/180/09 29-12-09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 

181. XXXII/181/09 29-12-09 w sprawie Zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu  
Publikacja z dn. 19.02.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 34/2010 poz. 400 
brak 

182. XXXII/182/09 29-12-09 w sprawie przystąpienia gminy Waganiec do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na czas budowy Autostrady A-1 z dniem podjęcia brak 

183. XXXII/183/09 29-12-09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2009   z dniem podjęcia brak 
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184. XXXII/184/09 29-12-09 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec kontroli o charakterze doradczym z dniem podjęcia brak 

XXXIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 5 marca 2010 r. 

185. XXXIII/185/10 05-03-10 

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/179/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień na rok 2010 oraz w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej  

z dniem podjęcia brak 

186. XXXIII/186/10 05-03-10 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/143/09 z dnia 17 lutego 2009 r. dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Zbrachlin na lata 2009-2012 
z dniem podjęcia brak 

187. XXXIII/187/10 05-03-10 
zmieniająca uchwałę Nr IX/43/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia  „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na 

lata 2007-2014”  
z dniem podjęcia brak 

188. XXXIII/188/10 05-03-10 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Waganiec na lata 2010-2017 z dniem podjęcia brak 

189. XXXIII/189/10 05-03-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010  z dniem podjęcia brak 

190. XXXIII/190/10 05-03-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Waganiec a Miastem Włocławek z dniem podjęcia brak 

191. XXXIII/191/10 05-03-10 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2011 środków stanowiących 

fundusz sołecki 
z dniem podjęcia brak 

192. XXXIII/192/10 05-03-10 w sprawie  zatwierdzenia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 

193. XXXIII/193/10 05-03-10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 

194. XXXIII/194/10 05-03-10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 

XXXIV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2010 r. 

195. XXXIV/195/110 31-03-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 
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196. XXXIV/196/10 31-03-10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu  z dniem podjęcia brak 

197. XXXIV/197/10 31-03-10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu  z dniem podjęcia brak 

198. XXXIV/198/10 31-03-10 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

199. XXXIV/199/10 31-03-10 
w sprawie przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Waganiec  
z dniem podjęcia brak 

200. XXXIV/200/10 31-03-10 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki 94/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michalin, gmina Waganiec  
z dniem podjęcia brak 

201. XXXIV/201/10 31-03-10 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę działek położonych w Wiktorynie  z dniem podjęcia brak 

XXXV Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28.04.2010 r. 

202. XXXV/202/10 28-04-10 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących 

gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia o charakterze 

terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Waganiec  

z dniem podjęcia brak 

203. XXXV/203/10 28-04-10 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 45/1 o powierzchni 0,0843 ha położonej w Nowym Zbrachlinie, 

stanowiącej mienie Gminy Waganiec, na działkę nr 55/3 o powierzchni 0,1229 ha położoną w Nowym Zbrachlinie, 

będącej własnością osoby fizycznej  

z dniem podjęcia brak 

204. XXXV/204/10 28-04-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Waganiec a Miastem Włocławek z dniem podjęcia brak 

205. XXXV/205/10 28-04-10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009 z dniem podjęcia brak 

206. XXXV/206/10 28-04-10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Waganiec  z dniem podjęcia brak 

XXXVI Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28.05.2010 r. 
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207. XXXVI/207/10 28-05-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010  z dniem podjęcia brak 

208. XXXVI/208/10 28-05-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/196/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia    z dniem podjęcia brak 

209. XXXVI/209/10 28-05-10 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec” 
z dniem podjęcia brak 

210. XXXVI/210/10 28-05-10 w sprawie kryteriów i trybu przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Gminy Waganiec 
Publikacja z dnia 30.06.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 111 poz. 1427 
brak 

211. XXXVI/211/10 28-05-10 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, 

nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Waganiec  

Publikacja z dnia 30.06.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 111 poz. 1428 
brak 

XXXVII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 22.07.2010 r. 

212. XXXVII/212/10 23-07-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 

213. XXXVII/213/10 23-07-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat  z dniem podjęcia brak 

214. XXXVII/214/10 23-07-10 w sprawie przyjęcia zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

215. XXXVII/215/10 23-07-10 w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

216. XXXVII/216/10 23-07-10 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wspólnego przygotowania i prowadzenia projekty pn. 

„Budowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża III etap” 
z dniem podjęcia brak 

217. XXXVII/217/10 23-07-10 
w sprawie przyjęcia lokalnego programu Pomocy Społecznej „Program aktywności lokalnej dla Gminy Waganiec na 

lata 2010-2018” 
z dniem podjęcia brak 

XXXVIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28.09.2010 r. 

218. XXXVIII/218/10 28-09-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganie za rok 2020 z dniem podjęcia brak 
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219. XXXVIII/219/10 28-09-10 

w sprawie określenia zakresu o formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze, o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury. 

z dniem podjęcia brak 

220. XXXVIII/220/10 28-09-10 w sprawie trybu nad projektem uchwały budżetowej  z dniem podjęcia brak 

221. XXXVIIII/221/10 28-09-10 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonywania inwestycji przekraczającej granicę 

ustalona przez Radę Gminy 
z dniem podjęcia brak 

222. XXXVIII/222/10 28-09-10 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu pn. „Program Indywidualizacji o Procesu Nauczania i 

Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” 
z dniem podjęcia brak 

223. XXXVIII/223/10 28-09-10 
w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji Partnerskiego Projektu Comenius w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie” 
z dniem podjęcia brak 

224. XXXVIII/224/10 28-09-10 

w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do realizacji projektu kluczowego pn. „E-Usługi, E-Organizacja – pakiet 

rozwiązań informatycznych dla jednostek organizujących województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej 

modułu „E-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 

z dniem podjęcia brak 

225. XXXVIII/225/10 28-09-10 
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Waganiec 
z dniem podjęcia brak 

226. XXXVIII/226/10 28-09-10 w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Waganiec z dniem podjęcia brak 

227. XXXVIII/227/10 28-09-10 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec nieruchomości z przeznaczeniem na cele 

związane z inwestycjami infrastrukturalnymi  
z dniem podjęcia brak 

228. XXXVIII/228/10 28-09-10  w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych  
Publikacja z dnia 19.11.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 174 poz. 2227 
brak 

229. XXXVIII/229/10 28-09-10 w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów glosowania  
Publikacja z dnia 19.11.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 174 poz. 2228 
brak 

XXXIX Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 26.10.2010 r. 

230. XXXIX/230/10 26-10-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010  z dniem podjęcia brak 

XL Sesja V Kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 10.11.2010 r. 
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231. XL/231/10 10-11-10 zmieniająca uchwałę XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2010 z dniem podjęcia brak 

232. XL/231/10 10-11-10 
w sprawie: zasad i trybu umorzenia, odwrócenia lub rozkładania na raty nalewności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny i jej jednostkom podległym oraz wskazaniu organu uprawniającego do udzielenia ulg  

Publikacja z dnia 02.12.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 186 poz. 2487 
brak 

233. XL/233/10 10-11-10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego  
Publikacja z dnia 02.12.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 186 poz. 2487 
brak 

234. XL/234/10 10-11-10  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku  
Publikacja z dnia 02.12.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 186 poz. 2488 
brak 

235. XL/235/10 10-11-10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportu na rok 2011 r. 
Publikacja z dnia 02.12.2010 r.  

Dz. Urz. Nr 186 poz. 2489 
brak 

236. XL/236/10 10-11-10 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 
z dniem podjęcia brak 

237. XL/237/10 10-11-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat  z dniem podjęcia brak 

238. XL/238/10 10-11-10 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej 

zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Waganiec, stanowionej własność Gminy Waganiec na rzecz jej 

użytkowania wieczystego   

z dniem podjęcia brak 

VI kadencja  2010 - 2014 

I Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 2 grudnia 2010 r. 

1. I/1/10 02-12-10 
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

zatwierdzenie regulaminu głosowania 
z dniem podjęcia brak 

2. I/2/10 02-12-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec VI kadencji  z dniem podjęcia brak 

3 1/3/10 02-12-10 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy oraz zatwierdzenie regulaminu głosowania   
z dniem podjęcia brak 

4. I/4/10 02-12-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec VI kadencji  z dniem podjęcia brak 

5 I/5/10 02-12-10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia brak 
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6. I/6/10 02-12-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  z dniem podjęcia brak 

7. I/7/10 02-12-10 
w sprawie powołania Stałej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Waganiec VI kadencji  
z dniem podjęcia brak 

8. I/8/10 02-12-10 w sprawie powołania Stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec VI kadencji z dniem podjęcia brak 

III Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. 

10. III/10/10 20-12-10 

w sprawie zasad i trybu umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty nalewności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz ustalenie organu uprawnionego 

do udzielenia ulg. 

Publikacja z dnia 08.02.2011 r.  

Dz. Urz. Nr 26 poz. 181 
brak 

11. III/11/10 20-12-10 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok  2010 z dniem podjęcia brak 

12. III/12/10 20-12-10 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie 

Waganiec 
z dniem podjęcia brak 

13. III/13/10 20-12-10 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

14. III/14/10 20-12-10 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemii Kujawskiej  z dniem podjęcia brak 

IV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. 

15. IV/15/10 29-12-10 
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów na 2011 r. oraz w sprawie ustalenia 

zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej  
z dniem podjęcia brak 

16. IV/16/10 29-12-10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 
Publikacja z dnia 02.02.2011 r.  

Dz. Urz. Nr 21 poz.147 
 

17. IV/17/10 29-12-10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 

18. IV/18/10 29-12-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat  z dniem podjęcia brak 
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19. IV/19/10 29-12-10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat  z dniem podjęcia brak 

2011 rok 

V Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 11 marca 2011 r. 

20. V/20/11 11-03-11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na rok 2011 r. z dniem podjęcia brak 

21. V/21/11 11-03-11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na rok 2011 r. z dniem podjęcia brak 

22. V/22/11 11-03-11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 

23. V/23/11 11-03-11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Waganiec z dniem podjęcia brak 

24. V/24/11 11-03-11 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2012  środków stanowiących 

fundusz sołecki 
z dniem podjęcia brak 

25. V/25/11 11-03-11 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Waganiec projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzi – Projekt IV. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeń 

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Tytuł projektu – „Przyszłość przed nami” – aktywizacja społeczno 

zawodowa-młodzieży z terenu Gminy Waganiec 

z dniem podjęcia brak 

VI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 29 marca 2011 r. 

26. VI/26/11 29-03-11 

w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec za zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemii 

Kujawskiej pn. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze 

miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie przez gminy 

należące do ZGZK 

z dniem podjęcia brak 

27. VI/27/11 29-03-11 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu  z dniem podjęcia brak 

28. VI/28/11 29-03-11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowane planowanego deficytu budżetowego  z dniem podjęcia brak 

29. VI/28/11 29-03-11 

zmieniająca uchwałę Nt IV/15/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień na rok 2011 oraz w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej 

z dniem podjęcia brak 
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30. VI/29/11 29-03-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 

31. VI/30/11 29-03-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 

32. VI/32/11 29-03-11 
o przyjęciu informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach podstawowych prze Gminę Waganiec  
z dniem podjęcia brak 

VII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 14 czerwca 2011 r. 

33. VII/33/11 14-06-11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niszczewach  z dniem podjęcia brak 

34. VII/34/11 14-06-11 w sprawie inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso 
Publikacja Dz. Urz. Nr 198  

poz. 1831 z dnia 26.08.2011 r.  
brak 

35. VII/35/11 14-06-11 
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2011 r. 

Publikacja Dz. Urz. Nr 198  

poz. 198 poz. 1832 z dnia 

26.08.2011 r. 

brak 

36. VII/36/11 14-06-11 
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku  

Publikacja Dz. Urz. Nr 198  

poz. 1833 z dnia 26.08.2011 r.  
brak 

37. VII/37/11 14-06-11 

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXI/174/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków 

ochotniczej straży pożarnej Gminy Waganiec za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

z dniem podjęcia brak 

38. VII/38/11 14-06-11 
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenie warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Waganiec ich rejonom. 
z dniem podjęcia brak 

39. VII/39/11 14-06-11 
w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy, w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 

stanowiącego własność Gminy Waganiec 
z dniem podjęcia brak 

40. VII/40/11 14-06-11 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntów 

zabudowy, położonej w obrębie geodezyjnym Sierzchowo stanowiących własność gminy na rzecz jego użytkowania  
z dniem podjęcia brak 

VIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 29 czerwca 2011 r. 

41. VIII/41/11 29-06-11 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2012-2015 z dniem podjęcia brak 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 87 - 

42. VIII/42/11 29-06-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 

43. VIII/43/11 29-06-11 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 

2007-2013 
z dniem podjęcia brak 

44. VIII/44/11 29-06-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 

45. VIII/45/11 29-06-11 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykończenia budżetu Gminy Waganiec za 

rok 2010 
z dniem podjęcia brak 

46. VIII/46/11 29-06-11 w udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010  z dniem podjęcia brak 

47. VIII/47/11 29-06-11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec  z dniem podjęcia brak 

48. VIII/48/11 29-06-11 
w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Waganiec  

Publikacja w Dz. Urz. Nr 184  

poz. 1674 z dnia 12.08.2011 r.  
brak 

IX Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 30 sierpień 2011 r. 

49. IX/48/11 30-08-11 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Sierzchowo na okres dłuższy niż trzy lata i zwolnienie z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w 

drodze przetargu 

z dniem podjęcia brak 

50. IX/49/11 30-08-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 20114 z dniem podjęcia brak 

51. IX/50/11 30-08-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 

52. IX/51/11 30-08-11 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec 

Publikacja Dz. Urz. Nr 233  

poz. 2156 z dnia 17.10.2011 r. 
brak 

53. IX/52/11 30-08-11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Sierzchowo, Gmina Waganiec  z dniem podjęcia brak 

54. IX/53/11 30-08-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 
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XI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 7 października 2011 r. 

55. XI/53/11 07-10-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011  z dniem podjęcia brak 

56. XI/54/11 07-10-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 

XII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 14 października 2011 r. 

57. XII/55/11 14-10-11 
zmieniająca uchwałę Nr VIII/43/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 
z dniem podjęcia brak 

58. XII/56/11 14-10-11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu  z dniem podjęcia brak 

59. XII/57/11 14-10-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 

60. XII/58/11 14-10-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 

XIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 28 października 2011 r. 

61. XIII/59/11 28-10-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 

62. XIII/60/11 28-10-11 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec  
z dniem podjęcia brak 

63. XIII/61/11 28-10-11 
w sprawie pozostania bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencje 2012-

2015, niespełniających wymagań formalnych  
z dniem podjęcia brak 

64. XIII/62/11 28-10-11 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 

na kadencje 2012-2015 
z dniem podjęcia brak 

65. XIII/63/11 28-10-11 
w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w 

Aleksandrowie Kujawskim na kadencje 2012-2015 
z dniem podjęcia brak 
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XIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 25 listopada 2011 r. 

66. XIV/64/11 25-11-11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2012 r. 
Publikacja Dz. Urz. Nr 284  

poz. 2935 z dnia 14.12.2011 r. 
brak 

67. XIV/65/11 25-11-11 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz w sprawie poboru tego podatku 
Publikacja Dz. Urz. Nr 284  

poz. 2936 z dnia 14.12.2011 r. 
brak 

68. XIV/66/11 25-11-11 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny  
Publikacja Dz. Urz. Nr 284 

poz.2937 z dnia 14.12.2011 r. 
brak 

69. XIV/67/11 25-11-11 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 
Publikacja Dz. Urz. Nr 284  

poz. 2938 z dnia 14.12.2011 r. 
brak 

70. XIV/68/11 25-11-11 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których 

mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Publikacja Dz. Urz. Nr 309  

poz. 3356 z dnia 29.12.2011 r. 
brak 

71. XIV/69/11 25-11-11 zmieniająca uchwałę Nr IV/69/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2011 z dniem podjęcia brak 

XV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 28 grudnia 2011 r. 

72. XV/70/11 28-12-11 
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok oraz w sprawie 

ustalenia zasad wynagrodzeń członków GKRPAiPS 
z dniem podjęcia brak 

73. XV/71/11 28-12-11 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 z dniem podjęcia brak 

74. XV/72/11 28-12-11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 
Publikacja Dz. Urz. Nr 707  

z dnia 26.01.2012 r. 
brak 

75. XV/73/11 28-12-11 w sprawie trybu i sposobu prowadzenia działań przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
Publikacja Dz. Urz. poz. 107  

z dnia 26.01.2012 r. 
brak 

76. XV/74/11 28-12-11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012 
Publikacja Dz. Urz. poz. 88  

z dnia 20.01.2012 r.  
brak 

77. XV/75/11 28-12-11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 z dniem podjęcia brak 
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78. XV/76/11 28-12-11 
w  sprawie zmian uchwały Nr VII/34/2011 rady Gminy Waganiec z dnia 24.06.2011 r. w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu oraz wynagrodzenia inkasentów 

Publikacja Dz. Urz. Poz. 108  

z dnia 26.01.2012r. 
brak 

79. XV/77/11 28-12-11 w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości  
Publikacja Dz. Urz. poz. 109  

z dnia 26.01.2012 r. 
brak 

80. XV/78/11 28-12-11 w  sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Waganiec z organami pozarządowymi na rok 2012 z dniem podjęcia brak 

81. XV/79/11 28-12-11 
w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Waganiec  

Publikacja Dz. Urz. poz. 110  

z dnia 26.01.2012  
brak 

2012 rok 

XVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 13 lutego 2012 r. 

82. XVI/80/12 13.02. 2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. z dniem podjęcia brak 

83. XVI/81/12 13.02.2012 zmieniająca uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

84. XVI/82/12 13.02. 2012  sprawie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 – 2017. z dniem podjęcia brak 

85. XVI/83/12 13.02. 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. z dniem podjęcia brak 

86. XVI/84/12 13.02. 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. z dniem podjęcia brak 

87. XVI/85/12 13.02. 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. z dniem podjęcia brak 

88. XVI/86/12 13.02. 2012 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVII/214/10 z dnia 23 lipca 2010 r.  

w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec. 

 

z dniem podjęcia brak 

89. XVI/87/12 13.02. 2012 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXXVII/215/10 z dnia 23 lipca 2010 r.  

w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec. 

 

z dniem podjęcia brak 

90. XVI/88/12 13.02. 2012 

 

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 

 

z dniem podjęcia brak 
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XVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 21 lutego 2012 r. 

91. XVII/89/12 21.02.2012 zmieniająca uchwałę nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

92. XVII/90/12 21.02.2012 sprawie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 – 2017. z dniem podjęcia brak 

93. XVII/91/12 21.02.2012 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy OSP 

położonej w Plebance. 
z dniem podjęcia brak 

XVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 30 marca 2012 r. 

94. XVIII/92/12 30.03.2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2012 rok. z dniem podjęcia brak 

95. XVIII/93/12 30.03.2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na 2012 rok. z dniem podjęcia brak 

96. XVIII/94/12 30.03.2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

97. XVIII/95/12 30.03.2012 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2013 środków stanowiących 

fundusz sołecki. 
z dniem podjęcia brak 

98. XVIII/96/12 30.03.2012 
o przyjęciu informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego.  
z dniem podjęcia brak 

XIX Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 30 kwietnia 2012 r. 

99. XIX/97/12 30.04.2012 
zmieniająca uchwałę Nr VI/29/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu. 
z dniem podjęcia brak 

100. XIX/98/12 30.04.2012 zmieniająca uchwałę nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

101. XIX/99/12 30.04.2012 sprawie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 – 2017. z dniem podjęcia brak 
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102. XIX/100/12 30.04.2012 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/43/07 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007 – 

2014”. 
z dniem podjęcia brak 

103. XIX/101/12 30.04.2012 w sprawie zawarcia oświadczenia o potrzebie podjęcia dzień na rzecz odbudowy dróg samorządowych.  z dniem podjęcia brak 

104. XIX/102/12 30.04.2012 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, 

nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

Dz. Urz. poz. 1197  

z dnia 21.05.2012 r. 
brak 

105. XIX/103/12 30.04.2012 

zmieniająca uchwałę nr XV/70/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagrodzeń członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

z dniem podjęcia brak 

106. XIX/104/12 30.04.2012 
zmieniająca uchwałę nr XV/71/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 

2012 r. 
z dniem podjęcia brak 

XX Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 15 czerwca 2012 r. 

107. XX/105/12 15.06.2012 zmieniająca uchwałę nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

108. XX/106/12 15.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. z dniem podjęcia brak 

109. XX/107/12 15.06.2012 w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2011 rok. z dniem podjęcia brak 

110. XX/108/12 15.06.2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

111. XX/109/12 15.06.2012 

w sprawie uchylenia uchwał: Uchwały Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010 rok  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących 

gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze 

terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Waganiec; Uchwały Nr XXXVI/211/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 rok zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących 

gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze 

terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Waganiec oraz Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Waganiec  z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli 

prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o 

Dz. Urz. poz. 2566  

z dnia 08.11.2012 
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charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Waganiec. 

112. XX/110/12 15.06.2012 
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 22.2012 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zakazu 

podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych wodą pochodzącą  

z wodociągu gminnego. 

z dniem podjęcia brak 

XXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 20 września 2012 r. 

113. XXI/111/12 20.09.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn. z dniem podjęcia brak 

114. XXI/112/12 20.09.2012 zmieniająca uchwałę nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

115. XXI/113/12 20.09.2012 sprawie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 – 2017. z dniem podjęcia brak 

116. XXI/114/12 20.09.2012 
w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Waganiec na lata 2012 – 2032. 

z dniem podjęcia brak 

117. XXI/115/12 20.09.2012 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin zatrudnionych w  placówkach oświatowych  prowadzonych przez gminę Waganiec. 

 

Dz. Urz. poz. 2225  

z dnia 17.10.2012 
brak 

118. XXI/116/12 20.09.2012 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych  

w miejscowości Zbrachlin. 
z dniem podjęcia brak 

119. XXI/117/12 20.09.2012 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. 

 
z dniem podjęcia brak 

120. XXI/118/12 20.09.2012 w sprawie okręgów wyborczych. z dniem podjęcia brak 

121. XXI/119/12 20.09.2012 

w sprawie  zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  
Dz. Urz. poz. 2226 

z dnia 17.10.2012 r. 
brak 

XXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 30 października 2012 r. 

122. XXII/120/12 30.10.2012 zmieniająca uchwałę nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 
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123. XXII/121/12 30.10.2012 sprawie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 – 2017. z dniem podjęcia brak 

124. XXII/122/12 30.10.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. z dniem podjęcia brak 

125. XXII/123/12 30.10.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. z dniem podjęcia brak 

126. XXII/124/12 30.10.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. z dniem podjęcia brak 

127. XXII/125/12 30.10.2012 w sprawie okręgów wyborczych. 
Dz. Urz. poz. 2691  

z dnia 14.11.2012 
brak 

128. XXII/126/12 30.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat. z dniem podjęcia brak 

XXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 27 listopada 2012 r. 

129. XXIII/127/12 27.11.2012 zmieniająca uchwałę nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

130. XXIII/128/12 27.11.2012 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2013 r.  

 

Dz. Urz. poz. 3173  

z dnia 04.12.2012 
brak 

131. XXIII/129/12 27.11.2012 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz w sprawie poboru tego podatku. 

 

Dz. Urz. poz. 3174  

z dnia 04.12.2012 
brak 

132. XXIII/130/12 27.11.2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.  
Dz. Urz. poz. 3175  

z dnia 04.12.2012 
brak 

133. XXIII/131/12 27.11.2012 

 

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

 

Dz. Urz. poz. 3178  

z dnia 04.12.2012 
brak 

134. XXIII/132/12 27.11.2012 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec. 
Dz. Urz. poz. 3176  

z dnia 04.12.2012 
brak 

135. XXIII/133/12 27.11.2012 
w sprawie zatwierdzenia ,,Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Waganiec”. 
z dniem podjęcia brak 
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136. XXIII/134/12 27.11.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. z dniem podjęcia brak 

137. XXIII/135/12 27.11.2012 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 
z dniem podjęcia brak 

138. XXIII/136/12 27.11.2012 w sprawie obwodów głosowania. 
Dz. Urz. poz. 3496 

z dnia 11.12.2012 
brak 

139. XXIII/137/12 27.11.2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Dz. Urz. poz. 3614  

z dnia 11.12.2012 
brak 

XXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 27 grudnia 2012 r. 

140. XXIV/138/12 27.12.2012 zmieniająca uchwałę Nr XV/74/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2012. z dniem podjęcia brak 

141. XXIV/139/12 27.12.2012 
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Patologii Społecznej. 

z dniem podjęcia brak 

142. XXIV/140/12 27.12.2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. z dniem podjęcia brak 

143. XXIV/141/12 27.12.2012 
 

uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. 

Dz. Urz. poz. 541  

z dnia 23.01.2013 
brak 

144. XXIV/142/12 27.12.2012 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2012 – 2017. z dniem podjęcia brak 

145. XXIV/143/12 27.12.2012 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Dz. Urz. poz. 44  

z dnia 03.01.2013 
brak 

2013 rok 

XXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 14 luty 2013 r. 

146. XXV/144/13 14.02.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. z dniem podjęcia brak 

147. XXV/145/13 14.02.2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 - 2017  z dniem podjęcia brak 
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148. XXV/146/13 14.02.2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2013 rok. z dniem podjęcia brak 

149. XXV/147/13 14.02.2013 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2013 rok. 

 
z dniem podjęcia brak 

150. XXV/148/13 14.02.2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2013. z dniem podjęcia brak 

151. XXV/149/13 14.02.2013 
o przyjęciu informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2012 rok. 
z dniem podjęcia brak 

 

XXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 6 marca 2013 r. 

152. XXVI/150/13 06.03.2013 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/115/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec. 

Dz. Urz. poz. 880  

z dnia 19.02.2013 
brak 

153. XXVI/151/13 06.03.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec. 
Dz. Urz. poz. 1247  

z dnia 26.03.2013 
brak 

XXVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 27 marca 2013 r. 

154. XXVII/152/13 27.03.2020 
zmieniająca uchwałę nr XXIV/139/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

z dniem podjęcia brak 

155. XXVII/153/13 27.03.2020 
zmieniająca uchwałę nr XXIV/140/12 z dnia 27.12.2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na 2013 rok. 

 

z dniem podjęcia brak 

156. XXVII/154/13 27.03.2020 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 – 2017. z dniem podjęcia brak 

157. XXVII/155/13 27.03.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. z dniem podjęcia brak 

158. XXVII/156/13 27.03.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014 środków stanowiących 

fundusz sołecki. 
z dniem podjęcia brak 

159. XXVII/157/13 27.03.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. z dniem podjęcia brak 
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160. XXVII/158/13 27.03.2020 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 

Dz. Urz. poz. 1864  

z dnia 08.05.2013 
brak 

XXVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 22 kwietnia 2013 r. 

161. XXVIII/159/13 22.04.2013 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dz. Urz. poz. 1865  

z dnia 08.05.2013 
brak 

162. XXVIII/160/13 22.04.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dz. Urz. poz. 1866  

z dnia 08.05.2013 
brak 

163. XXVIII/161/13 22.04.2013 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Dz. Urz. poz. 1931  

z dnia 14.05.2013 
brak 

164. XXVIII/162/13 22.04.2013 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Dz. Urz. poz. 1865  

z dnia 08.05.2013 
brak 

165. XXVIII/163/13 22.04.2013 
w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Waganiec w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 

Stowarzyszenia ,,Europa Kujaw i Pomorza". 

 

z dniem podjęcia brak 

166. XXVIII/164/13 22.04.2013 w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ,,Salutaris". z dniem podjęcia brak 

XXIX Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 24 czerwca 2013 r. 

167. XXIX/165/13 24.06.2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 – 2017. z dniem podjęcia brak 

168. XXIX/166/13 24.06.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. z dniem podjęcia brak 

169. XXIX/167/13 24.06.2013 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Plebanka Gmina Waganiec. z dniem podjęcia brak 

170. XXIX/168/13 24.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. z dniem podjęcia brak 

180. XXIX/169/13 24.06.2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2012 rok. z dniem podjęcia brak 
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190. XXIX/170/13 24.06.2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

191. XXIX/171/13 24.06.2013 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i   pedagogów oraz nauczycieli realizujących 

w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zatrudnionych w   placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.   

Dz. Urz. poz. 2546  

z dnia 24.07.2013 
brak 

XXX Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 6 września 2013 r. 

192. XXX/172/13 06.09.2013 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

Dz. Urz. poz. 2872  

z dnia 225.09.2013 
brak 

193. XXX/173/13 06.09.2013 
w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, |dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

194. XXX/174/13 06.09.2013 
w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Waganiec na rok 2013" 
z dniem podjęcia brak 

XXXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 24 września 2013 r. 

195. XXXI/175/13 24.09.2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

196. XXXI/176/13 24.09.2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

197. XXXI/177/13 24.09.2013 
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

198. XXXI/178/13 24.09.2013 
uchylająca uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Waganiec na rok 2013. 
z dniem podjęcia brak 

199. XXXI/179/13 24.09.2013 
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Waganiec na rok 2013”. 
z dniem podjęcia brak 

200. XXXI/180/13 24.09.2013 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Dz. Urz. poz. 3121  

z dnia 23.10.2013 
brak 

201. XXXI/181/13 24.09.2013 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Dz. Urz. poz. 3122  

z dnia 23.10.2013 
brak 



Rejestr Uchwał Rady Gminy Waganiec od I do VI kadencji 

Lp. 
Numer  

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść) 

Postanowienie w sprawie 
Termin wykonania Uwagi 

      
 

 - 99 - 

202. XXXI/182/13 24.09.2013 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

203. XXXI/183/13 24.09.2013 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego |gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

204. XXXI/184/13 24.09.2013 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”. z dniem podjęcia brak 

205. XXXI/185/13 24.09.2013 
w sprawie zawarcia umowy o przyjaźni i współpracy między gminami Łunino w Federacji Rosyjskiej i Waganiec 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
z dniem podjęcia brak 

206. XXXI/186/13 24.09.2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 – 2017. z dniem podjęcia brak 

207. XXXI/187/13 24.09.2013 
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2013. 

z dniem podjęcia brak 

208. XXXI/188/13 24.09.2013 
w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach 

budżetowych. 
z dniem podjęcia brak 

XXXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 11 listopada 2013 r. 

209. XXXII/189/13 11.11.2013 w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec. 
Dz. Urz. poz. 4149 

z dnia 23.12.2013 
brak 

XXXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 19 listopada 2013 r. 

210. XXXIII/190/13 19.11.2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 – 2017.  z dniem podjęcia brak 

211. XXXIII/191/13 19.11.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/141/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy. 
Dz. Urz. poz. 4118 

z dnia 27.11.2013 
brak 

212. XXXIII/192/13 19.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2014 r. 
Dz. Urz. poz. 3775 

z dnia 02.12.2013 
brak 

213. XXXIII/193/13 19.11.2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz w sprawie poboru tego podatku. 
Dz. Urz. poz. 3774 

z dnia 02.12.2013 
brak 
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214. XXXIII/194/13 19.11.2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. z dniem podjęcia brak 

215. XXXIII/195/13 19.11.2013 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

216. XXXII/196/13 19.11.2013 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

 

z dniem podjęcia brak 

217. XXXIII/197/13 19.11.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony. z dniem podjęcia brak 

218. XXXIII/198/13 19.11.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony. z dniem podjęcia brak 

219. XXXIII/199/13 19.11.2013 
w sprawie wspólnej realizacji zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 
z dniem podjęcia brak 

 

XXXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 24 grudnia 2013 r. – sesja sprawozdawcza. 
 

 

XXXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 27 grudnia 2013 r. 

220. XXXV/200/13 24.12.2013 
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok oraz w 

sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Patologii Społecznej. 

z dniem podjęcia brak 

221. XXXV/201/13 24.12.2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. z dniem podjęcia brak 

222. XXXV/202/13 24.12.2013 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 
Dz. Urz. poz. 172 

z dnia 17.01.2014 
brak 

223. XXXV/203/13 24.12.2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 – 2017. z dniem podjęcia brak 

224. XXXV/204/13 24.12.2013 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 
z dniem podjęcia brak 
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225. XXXV/205/13 24.12.2013 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości Zbrachlin. 
z dniem podjęcia brak 

2014 rok 

XXXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 5 marca 2014 r. 

226. XXXVI/206/14 05.03.2014 
zmieniająca uchwałę nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. 

z dniem podjęcia brak 

227. XXXVI/207/14 05.03.2014 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.  
z dniem podjęcia brak 

228. XXXVI/208/14 05.03.2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2014 – 2017. z dniem podjęcia brak 

229. XXXVI/209/14 05.03.2014 
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. Dz. Urz. poz. 853 

z dnia 10.03.2014 
brak 

230. XXXVI/210/14 05.03.2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2014 rok. z dniem podjęcia brak 

231. XXXVI/211/14 05.03.2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2014 rok. z dniem podjęcia brak 

232. XXXVI/212/14 05.03.2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Waganiec na rok 2014. z dniem podjęcia brak 

234. XXXVI/213/14 05.03.2014 
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Waganiec nr XXIX/183/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/4 położonej w miejscowości Waganiec 
z dniem podjęcia brak 

235. XXXVI/214/14 05.03.2014 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Waganiec na rok 2014”. 
z dniem podjęcia brak 

236. XXXVI/215/14 05.03.2014 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015 środków stanowiących 

fundusz sołecki. 
z dniem podjęcia brak 

237. XXXVI/216/14 05.03.2014 
w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Waganiec w roku 2013. 
z dniem podjęcia brak 

238. XXXVI/217/14 05.03.2014 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 - 2020. 
z dniem podjęcia brak 
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239. XXXVI/218/14 05.03.2014 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 

w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Dz. Urz. poz.854 

z dnia 19.03.2014 
brak 

240. XXXVI/219/14 05.03.2014 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

z dniem podjęcia brak 

241. XXXVI/220/14 05.03.2014 
w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego autobusowego Waganiec 

I zlokalizowanego przy ul. Widok w Wagańcu. 

Dz. Urz. poz.855 

z dnia 19.03.2014 
brak 

XXXVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r. 

242. XXXVII/221/14 30.05.2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 
Dz. Urz. poz.1757 

z dnia 05.06.2014 
brak 

243. XXXVII/222/14 30.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. z dniem podjęcia brak 

244. XXXVII/223/14 30.05.2014 

w sprawie przejęcia przez Gminę Waganiec prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą 

Kujawsko - Pomorskim a Gminą Waganiec w sprawie powierzenia Gminie Waganiec zadań dotyczących utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych. 

z dniem podjęcia brak 

245. XXXVII/224/14 30.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. z dniem podjęcia brak 

246. XXXVII/225/14 30.05.2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej. z dniem podjęcia brak 

247. XXXVII/225/14 30.05.2014 
zmieniająca uchwałę nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r., z późn. zm. w sprawie zmiany gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii społecznej na 2014 rok. 
z dniem podjęcia brak 

XXXVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 25 czerwca 2014 r. 

248. XXXVIII/226/14 25.06.2014 
zmieniająca uchwałę nr XXXV/200/13 z dnia 27.12.2013 r., z późn. zm. w sprawie zmiany gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii społecznej na 2014 rok. 
z dniem podjęcia brak 

249. XXXVIII/227/14 25.06.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 
Dz. Urz. poz.2171 

z dnia 14.07.2014 
brak 

250. XXXVIII/228/14 25.06.2014 
uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. 
z dniem podjęcia brak 
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251. XXXVIII/229/14 25.06.2014 
uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

z dniem podjęcia brak 

252. XXXVIII/230/14 25.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. z dniem podjęcia brak 

253. XXXVIII/231/14 25.06.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2013 rok. z dniem podjęcia brak 

254. XXXVIII/232/14 25.06.2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. z dniem podjęcia brak 

255. XXXVIII/233/14 25.06.2014 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. 
z dniem podjęcia brak 

XXXIX Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 25 września 2014 r. 

256. XXXIX/234/14 25.09.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 
Dz. Urz. poz.2697 

z dnia 03.10.2014 
brak 

257. XXXIX/235/14 25.09.2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

258. XXXIX/236/14 25.09.2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

259. XXXIX /237/14 25.09.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

260. XXXIX /238/14 25.09.2014 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

261. XXXIX /239/14 25.09.2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

262. XXXIX /240/14 25.09.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. z dniem podjęcia brak 

263. XXXIX /241/14 25.09.2014 
w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

Dz. Urz. poz.2698 

z dnia 03.10.2014 
brak 
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264. 
XXXIX /242/14 25.09.2014 

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO I i Ś/ 9.3/ 2013). 

z dniem podjęcia brak 

XL Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z 6 października 2014 r. 

265. XL /243/14 06.10.2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przypust na lata 2014-2021. z dniem podjęcia brak 

XLI Sesja VI kadencji Rady Gminy Waganiec z  13 listopada 2014 r.  

266. XLI /244/14 13.11.2014 zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014. 
Dz. Urz. poz.3434 

z dnia 21.11.2014 
brak 

267. XLI /245/14 13.11.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2015 r. 
Dz. Urz. poz.3435 

z dnia 21.11.2014 
brak 

268. XLI /246/14 13.11.2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku. 
Dz. Urz. poz.3436 

z dnia 21.11.2014 
brak 

269. XLI /247/14 13.11.2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. 
Dz. Urz. poz.3437 

z dnia 21.11.2014 
brak 

270. XLI /248/14 13.11.2014 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Waganiec. 
z dniem podjęcia brak 

271. XLI /249/14 13.11.2014 
w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 
z dniem podjęcia brak 

 

RReejjeessttrr  11999911  ––  22001144,  zakończony na poz. 271, Nr XLI/249/14, dn. 13.11.2014 r.  

–  na VI kadencji Rady Gminy Waganiec 2010 – 2014 (ciąg dalszy w następnym Rejestrze od VII kadencji). 
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