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PROJEKT 
   
    

Protokół Nr VI/2019 

z obrad VI sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 12:00 

 

Porządek VI sesji Rady Gminy Bądkowo: 

1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Bądkowo  i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie protokołu sesji  Nr V/2019. 

3. Uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali Stypendium Wójta Gminy 

Bądkowo oraz podziękowanie sołtysom z okazji zakończenia ich kadencji. 

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Gminy Bądkowo na lata 2019-2023 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie               

w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bądkowo w 2019 roku 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Bądkowo 

a) dyskusja,  

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek  

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości położonych w Toporzyszczewie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zakończenie obrad  VI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

1. Uchwała NR VI/26/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2019-2023. 

2. Uchwała NR V/27/2019  – w sprawie  zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2019 rok. 

3. Uchwała NR V/28/2019 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 
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4. Uchwała NR VI/29/2019 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w                                

2019 roku 

5. Uchwała NR VI/30/2019 – w sprawie  zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bądkowo. 

6. Uchwała Nr VI/31/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Łowiczek, 

7. Uchwała Nr VI/32/2019 – w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości położonych w Toporzyszczewie. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności oraz 

młodzież Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bądkowie wraz z rodzicami i zastępcą 

dyrektora szkoły Panią Anną Krajewską. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia VI sesji Rady 

Gminy Bądkowo, przywitała wszystkich obecnych radnych, radnego powiatu 

aleksandrowskiego Pana Konstantego Grzegórskiego, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych a także obecnych stypendystów wraz z rodzicami                    

i zastępcą dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie Panią Annę Krajewską. 

Przewodnicząca Rady Gminy przywitała również zaproszonych na sesję byłych sołtysów, 

którzy pełnili tą zaszczytną funkcję do 2019 roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o zalogowanie się na 

urządzeniach w celu sprawdzenia listy obecności a następnie stwierdziła, że w sesji 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

decyzji. W dalszej części przedstawiony został proponowany porządek obrad. Nikt z radnych 

uwag do porządku obrad nie wniósł, wobec tego porządek obrad został przyjęty. 
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Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania 

wyjaśniając, że protokół był dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu 

Gminy. Uwag do protokołu nikt z radnych nie wniósł. 

Protokół  Nr V/2019 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było – imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Bądkowo 

Nr V/2019 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 3 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych na sesji 14 radnych. 

Wójt Gminy Bądkowo wraz z Przewodniczącą Rady Gminy i Wiceprzewodniczącym Rady 

Gminy podziękowali sołtysom za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej 

społeczności oraz skuteczne współdziałanie z samorządem gminnym podczas pełnienia 

funkcji sołtysa życząc zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Sołtysom wręczono książki 

wraz z dyplomami. 

Pan Sławomir Strzelecki podziękował samorządowi gminy za zorganizowanie tej 

uroczystości, jak również skierował słowa podziękowania dla kolegów i koleżanek sołtysów 

za współpracę oraz Rady Gminy. Kierując słowa do Rady Gminy Pan Sławomir Strzelecki 

zwrócił się z prośbą, by przywrócono poprawność znaczenia słów, które widniały kiedyś  na 

plakatach wyborczych cytując „niech prawo zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość 

sprawiedliwość znaczy”, twierdząc, że słowa tez zostały chytrze zapadnięte. 

Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy złożyli gratulacje nowo wybranym 

sołtysom, życząc dobrej współpracy. 

Wójt Gminy Bądkowo wraz z Przewodniczącą Rady Gminy oraz Przewodniczącą Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej  złożyli wszystkim stypendystom gratulacje 

oraz życzenia dalszych sukcesów w nauce. Podziękowania złożono również rodzicom oraz 

nauczycielom za trud włożony w wychowanie oraz edukację. Następnie dokonano 

uroczystego wręczenia dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy. Wójt 

Gminy poinformował, że jest to trzecia tura stypendiów. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Agnieszka 

Sobiecka – Podlewska w imieniu radnych gminy Bądkowo podziękowała młodzieży za to, że 
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dają taki przykład innym swoją ciężką pracą. Pani Agnieszka Sobiecka  - Podlewska w swojej 

wypowiedzi zachęciła innych do pracy twierdząc, że warto a budżet gminy na pewno to 

udźwignie. 

Przewodnicząca Rady Gminy w dalszej kolejności udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora ZSP               

w Bądkowie Pani Annie Krajewskiej, która stwierdziła, że nagradzani uczniowie to tytani 

pracy, gdyż średnie ocen to nie wszystko. W grupie nagrodzonych uczniów są osoby, które 

swoją ciężką pracą reprezentują szkołę w różnych konkursach na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym. W grupie tej są laureaci i finaliści konkursów tematycznych. Pani Anna 

Krajewska podziękowała Radzie Gminy Bądkowo oraz Wójtowi Gminy za niezwykle cenną 

inicjatywę, która zmobilizowała uczniów do poszerzania wiedzy i rywalizacji. Pani Anna 

Krajewska stwierdziła, że młodzi ludzie to nasza przyszłość, dlatego należy wspierać ich                 

w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów, gdyż żaden wybitny talent nie powinien zostać 

zmarnowany. Przedsięwzięcie w przyszłości przysłuży się  całej lokalnej społeczności 

ponieważ właśnie spośród młodzieży będą się rekrutować specjaliści o najwyższych 

kwalifikacjach. Pani Anna Krajewska podziękowała również rodzicom i nauczycielom za 

wsparcie, trud i pracę włożoną w edukację dzieci, często kosztem swojego wolnego czasu. 

Po uroczystym wręczeniu dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy 

wraz z rodzicami i Panią Anną Krajewską opuścili obrady VI Sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił informacje w okresie między sesjami: 

1. Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz 

wniosku o zmianę aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z 

wód - pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego w miejscowości 

Sinki oraz niezbędnej dokumentacji. Wpłynęły trzy oferty: 

 HydroGeo Projekt Karolina Kawczyńska, Bydgoszcz, Cena oferty brutto: 7 011,00 zł     

 Grażyna Lamparska, , Włocławek, cena oferty brutto: 5 500,00 zł 

 Atmosfera, ul. Paderewskiego 9, 87-800 Włocławek, cena oferty brutto: 12 004,80 zł 

Wygrała firma Grażyna Lamparska z Włocławka. 

2. Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na dostawę z rozładunkiem kruszywa 

betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo. Wpłynęła jedna oferta od: 
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Transport Handel - Usługi, Krzysztof Wasilewski, Czołpin, cena jednostkowa za tonę 

kruszywa brutto: 55,35zł. 

3. Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na budowę przyłącza wodociągowego                          

w miejscowości Łowiczek. Wpłynęły trzy ofert od: 

 Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Paweł Piekarski, Lubanie, cena brutto: 

9 500,00zł. 

 PPHU DUSZPOL Kamil Duszyński, Kaźmierzewo , gm. Lubanie, cena brutto: 

12 300,00zł. 

 Zakład Ogólnobudowlany Marek Baranowski, Włocławek, cena brutto: 

13 530,00ZŁ. 

Wygrała firma z Lubania Paweł Piekarski. 

4. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę z rozładunkiem kruszywa drogowego do 

sołectw w gminie Bądkowo. Wpłynęły 2 oferty od: 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Toruń, 

cena jednostkowa za 1 T/kruszywa brutto: 102,09 zł. 

 Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski, Czołpin, cena jednostkowa za 1 

T/kruszywa brutto: 78,72 zł. 

Wygrała firma THU Krzysztof Wasielewski z Czołpina. 

5.  W wyniku podziału grup realizujących projekt w naszym województwie zostały 

przyznane gminie Bądkowo w sumie: 3 grupy z podziałem na dwie tury: 

I tura realizowana od dnia 18.02 do dnia 22.06.2019 r – ilość grup: 2 

II tura realizowana od dnia 2.09 do dnia 30.11.2019 r –  ilość grup: 1 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów z klas I- 

III szkół podstawowych. Taką możliwość otrzymało 45 uczniów z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Bądkowie. Dzieci uczestniczą w zajęciach pływania na basenie                           

w Radziejowie.  Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia                          

w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność 

fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. 

6. Dnia 5 marca 2019 roku w siedzibie Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

została odebrana promesa potwierdzająca przyznanie pieniędzy w wysokości 105 399,98 zł na 

realizacje projektu w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 

2019.  Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Bądkowo od października 2019 roku                 

w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Toporzyszczewie Starym. Gmina Bądkowo 

uzyskała 105 399,98 zł dofinansowania w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 
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2015-2020 oraz wnioskowała o dotację w kwocie 375 516,00 zł z EFS pt. „Aktywni 

Bądkowianie!” nr konkursu RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 w ramach Podziałania 9.3.2 

Rozwój usług społecznych. Wniosek aplikacyjny jest już po negocjacjach i w najbliższych 

czasie Instytucja Zarządzająca dokona ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. 

Klub Seniora będą tworzyły osoby niesamodzielne po 65 roku życia, projekt zakłada 

przyjęcie 20 seniorów. Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2019 r. Zadanie realizowane 

będzie w budynku szkoły podstawowej, w części zaadaptowanej na potrzeby Klubu Seniora 

Uczestnicy będą korzystać z sali pobytu, Sali ćwiczeń, kuchni, holu, szatni i 2 łazienek. 

W ramach projektu zostały przewidziane zajęcia grupowe takie jak:  

-spotkania z dietetykiem, prawnikiem, farmaceutą, policjantem i dermatologiem. 

- zajęcia grupowe ruchowo-rehabilitacyjne 

- warsztaty kulinarne, rękodzieła, informatyczne 

- wyjazdy do kina, teatru 

Wartość projektu: 417 240,00 zł. 

7.  14 marca 2019 roku gmina Bądkowo złożyła  wniosek o dofinansowanie pt. : Otwarcie 

Klubu Dziecięcego w gminie Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.2 

rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Głównym celem projektu jest 

zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  poprzez utworzenie 20 miejsc 

w Klubie dziecięcym, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz możliwość godzenia 

życia zawodowego z prywatnym dla 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z 

terenu gminy Bądkowo. Klub Dziecięcy miałby funkcjonować od 1 marca 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu w sierpniu 2019r. 

Wnioskowana kwota 542 701,52zł. 

Wartość projektu 638 472,38zł 

8. Gmina Bądkowo złożyła wniosek o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej                  

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. 

Siłownia będzie zlokalizowana w miejscowości Łowiczek. Składać się będzie z 6 urządzeń 

w strefie relaksu, znajdować się będą 4 ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz dwa 
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urządzenia edukacyjne. Możliwe dofinansowanie: 25 000,00zł. Wartość całkowita: 

50 517,58zł. 

9.  Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu. Gmina Bądkowo przystąpiła do realizacji 

projektu. Projekt realizowany od 01.09.2018-30.06.2019 r. Dofinansowanie uzyskano w 

wysokości 189 045,25 zł. Celem programu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia 

ogólnego w Szkole Podstawowej w Bądkowie poprzez realizację zaplanowanych w okresie 

1.09.2018-30.06.2019 zadań polegających na wsparciu nauczania kompetencji kluczowych 

poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt 

niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, podnoszenie kompetencji 

nauczycieli poprzez udział w szkoleniach. 

10. Poprzez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej otrzymaliśmy dotację na promocję 

produktów lokalnych. Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym produkty 

i usługi lokalne polegające na wystawie 8 produktów lokalnych tj. żurek kujawski, pierogi itp. 

Dofinansowanie 6 444.54zł. Wkład własny: 2 343,88zł. 

 

Ad.5   

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2019-2023. 

Ad. a) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w załączniku nr 1 do uchwały zwiększa się środki po stronie 

dochodów i wydatków jak również zmniejsza się deficyt budżetowy. W załączniku nr 2  

dotyczącym przedsięwzięć inwestycyjnych konieczne jest zabezpieczenie środków na 

realizację „projektu Senior +”. Gmina przystąpiła do projektu, który będzie realizowany przez 

trzy lata w związku z tym muszą zostać zabezpieczone środki w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na ten cel. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów wstrzymujących– uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr VI/26/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28  marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2019-2023 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok. 

Ad. a) 

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

uchwały, w którym proponuje się zwiększenie środków o łączną kwotę 570 460,17zł. w tym: 

w dziale handel zwiększa się środki o kwotę 500,00zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa 

zwiększa środki o kwotę 150 000,00zł. W dziale administracja publiczna zwiększa się środki 

o kwotę 377,00zł.W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

zwiększa się środki o kwotę 38 363,19zł. W dziale różne rozliczenia zwiększa się środki o 

łączną kwotę 39 289,00zł.W dziale pomoc społeczna zwiększa się środki o kwotę 

330 460,98zł.W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki o 

kwotę 1 300,00zł.W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki o 

kwotę 2 892,00zł. 

Zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały dokonuje się 

zwiększenia środków o łączną kwotę; 350 162,17zł. w tym: w dziale oświata i wychowanie 

zmniejsza się środki o kwotę 31 009,00zł., w dziale ochrona zdrowia  zwiększa się środki o 

kwotę 50 710,19zł. W dziale pomoc społeczna zwiększa się środki o kwotę 300 460,98zł – w 

tym środki zabezpieczone na realizację projektu Senior+. W dziale gospodarka komunalna                   

i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami. 

Zmiany po stronie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: w 

dziale wolne środki  zabezpieczona jest kwota w wysokości 854 702,00zł. 600 000,00zł są to 

środki na spłatę zaciągniętych kredytów. 

W załączniku nr 4 do uchwały dotyczącym planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się 

przeniesień między paragrafami. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński wyjaśnił, że projekty uchwał są 

szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Uwagi były zgłaszane i wyjaśniane na 

posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy. 
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Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów wstrzymujących– uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28  marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Ad. a ) 

Pan Piotr Kobusiński Wiceprzewodniczący Rady Gminy oznajmił, że ustawa nakłada na 

samorządy taki obowiązek i należy rozdysponować środki. Radny w swojej wypowiedzi 

wyraził zadowolenie, że część środków na prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych została 

przekazana do dyspozycji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów wstrzymujących– uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28  marca 2019 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 Po zrealizowaniu punktu 7 objętego porządkiem obrad VI sesji Rady Gminy Bądkowo,  

Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 10:15 ogłosiła krótką przerwę w obradach. 

Po przerwie o godzinie 10:38 wznowiono obrady sesji i przystąpiono do kontynuacji 

kolejnych punktów porządku obrad w składzie niezmienionym tj. 14 radnych. 
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Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

Ad. a) 

Wójt Gminy Bądkowo poinformował, że temat był już omawiany na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy Bądkowo. Wójt Gminy przedstawił argumenty za i  przeciw w zakresie 

funkcjonowania funduszu sołeckiego pochodzące z artykułu gazety Samorządu                                   

i Administracji z 2018 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że autorem projektu 

uchwały jest Wójt Gminy, w związku z tym zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czym 

kierował się Wójt opracowując projekt uchwały? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że frekwencja mieszkańców na spotkaniach sołeckich jest znikoma 

oraz lepiej byłoby przeznaczyć pieniądze na remont dróg, które zostały budowane metodą 

podwójnego zamknięcia, niż rozdrabniać te środki na sołectwa. Ostateczna decyzja należy do 

Rady Gminy. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy, czy 

jest on za zniesieniem funduszu sołeckiego, czy za pozostawieniem? 

Wójt Gminy jako inicjator projektu uchwały wyjaśnił, że jest za tym, by funduszu sołeckiego 

nie wyodrębniać, jednak ostateczna decyzja należy do Rady Gminy. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska oznajmiła, że będzie głosowała przeciwko, 

ponieważ chce, aby fundusz  sołecki pozostał. Zdaniem radnej jest to przywilej mieszkańców 

i nie powinno się im tego odbierać. Radna przyznała, że frekwencja jest niska  i jest wynikiem 

słabej reklamy. Zdaniem radnej fundusz sołecki jest dobrym rozwiązaniem. 

Radny Pan Marek Jankowski w swojej wypowiedzi stwierdził, że jeżeli nie będzie funduszu 

sołeckiego od razu pojawią się pytania, gdzie robić szosy. Radny zaproponował, by sołectwa, 

które nie chcą funduszu sołeckiego zrzekli się środków z tego tytułu i przekazali na inne 

sołectwo. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że fundusz sołecki nie może być rozdysponowany tak jak się chce. 

Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego podlega procedurom i ograniczeniom. 

Zdaniem Wójt Gminy fundusz sołecki był przez cztery lata i zostały wykonane najważniejsze 

inwestycje. 
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Radny Pan Marek Jankowski stwierdził, że jeśli funduszu soleckiego nie będzie to radny z 

Łówkowic nie będzie głosował za remontem drogi w Kujawce a za naprawą drogi w swoim 

sołectwie. 

Radny Pan Henryk Pasiński stwierdził, że wcześniej był za budową innych dróg, nie tylko                 

w Łówkowicach. Zdaniem radnego fundusz był przez 4 lata i mieliśmy duże możliwości, 

dzięki temu zostało zrobione bardzo dużo dróg a teraz lepiej te środki przekazać do 

dyspozycji Wójta Gminy na remonty dróg.  

Radny Pan Adrian Hyży stwierdził, że zdejmując fundusz sołecki zabierzemy możliwość 

decydowania małym społecznościom. Radny zasugerował, że kwestia funduszu sołeckiego 

powinna być dyskutowana z sołtysami i mieszkańcami. Radny oznajmił, że fundusz sołecki 

powinien zostać i tak też będzie głosował. 

Radny Pan  Ryszard Wiśniewski stwierdził, że lepiej, aby funduszu sołeckiego nie wydzielać 

i tak będzie głosował. Inne gminy nie wydzielają funduszu sołeckiego, a lepiej pokazać 

mieszkańcom, że za te pieniądze można wyremontować drogi. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, głosów 

przeciwnych 6 , głosy  wstrzymujące 3 – uchwała nie została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Bądkowo w 2019 roku 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bądkowo w 2019 

roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 

regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Bądkowo 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR VI/30/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bądkowo 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek. 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR VI/31/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Łowiczek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Toporzyszczewie. 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 
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Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR VI/33/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości położonych w Toporzyszczewie stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 13 i Ad. 14. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się do obecnego radnego 

powiatowego z przypomnieniem o złożonych wnioskach w sprawie remontu dróg 

powiatowych na terenie naszej gminy i interwencję w tej sprawie. Radny w imieniu 

mieszkańców złożył interpelację w sprawie ograniczenia prędkości na drogach w miejscach, 

które nie są wyremontowane a są w najgorszym stanie. Radny argumentował tym, że jeżdżące 

tiry robią ogromny hałas oraz pękają mury budynków. W związku z tym zwrócił się do Wójta 

Gminy o zgłoszenie sprawy do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem na jaki okres wydzierżawiona została 

działka za remizą w Wysocinie? 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że najprawdopodobniej na okres 1 roku. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy, czy 

planowany jest strajk nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie i czy 

odbędą się egzaminy? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że według  referendum  ponad 70% nauczycieli opowiedziało się za 

strajkiem, więc najprawdopodobniej strajk odbędzie się. Zdaniem Wójta egzaminy odbędą 

się. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka Podlewska zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy, kiedy 

będzie równiarka na drogach, ponieważ w jej okręgu drogi wyglądają fatalnie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że równiarka już pracuje w terenie oraz został zakupiony kamień i będą 

systematycznie naprawiane drogi. 

Radny Pan Adrian Hyży podziękował Wójtowi Gminy za zakupione kosze na śmieci na ulicy 

Słonecznej, które zostały już zamontowane.  Ponadto radny zgłosił problem nawierzchni ulicy 

Słonecznej i zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, by wystąpić do wykonawcy z reklamacją. 
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oraz zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, by dalszych planach uwzględnić ulicę Piekarską.  

Radny Powiatu Aleksandrowskiego Pan Konstanty Grzegórski podziękował za zaproszenie na 

sesję jak również podziękował wszystkim za oddane głosy na jego osobą w ostatnich 

wyborach. Radny życzył wszystkim zdrowia, pomyślności, miłej atmosfery jak również 

dobrej współpracy i satysfakcji z tego, że jesteśmy mieszkańcami gminy Bądkowo. Pan 

Konstanty Grzegórski zakomunikował, że w poniedziałek odbył się objazd dróg powiatowych 

i faktycznie wszystkie są w złym stanie, jednak nie ma możliwości, by drogi naprawić 

wszystkie i trzeba ustalić priorytety. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że 28 stycznia odbyło się walne zgromadzenie 

Związku Gmin Ziemi Kujawskiej i uległ małej zmianie skład zarządu. 

Radny poinformował również, że trzy sołectwa z gminy Bądkowo mają dodatkową  

możliwość ubiegania się o płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW). Gmina Bądkowo ma więcej gruntów z ONW. 

Wójt Gminy odnosząc się do pytania w sprawie wydzierżawienia działek za remizą                           

w Wysocinie wyjaśnił, że dzierżawa została zawarta na okres 5 lat. W 2016 roku została 

podjęta w tej sprawie Uchwała Rady Gminy. W związku z tym dzierżawa obowiązuje do 

2021 roku. 

Sołtys wsi Słupy Duże Pan Janusz Dalasiński w imieniu wszystkich sołtysów  podziękował 

władzom gminy za pamięć i otrzymane życzenia z okazji Dnia Sołtysa. 

 

Ad. 15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 12:00 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia VI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła: Agata Dąbek. 
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1 GŁOSOWAŁO: 13

1 głosowało ZA: 13
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Wprowadź nazwę pliku >>>>> Sesja/VI/2019

Bądkowo

28 marzec 2019r.

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard

Wprowadź miejscowość >>>>>

Wprowadź datę  >>>>>

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bądkowo Nr 

V/2019

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

FIGAS Elżbieta głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

Nazwisko i Imię jak głosował
CIESIELSKI Roman głosował ZA

głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

JANKOWSKI Marek nie głosował

KASZUBSKI Roman

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

Załącznik nr 2
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1 GŁOSOWAŁO: 14
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JANKOWSKI Marek głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

Załącznik nr 3

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Bądkowo na lata 2019-2023

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

FIGAS Elżbieta głosował ZA

CIESIELSKI Roman głosował ZA

Nazwisko i Imię jak głosował

głosował ZAHYŻY Adrian

głosował ZAGRZEGÓRSKI Piotr

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA
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0

PIETRZAK Tomasz nie głosował

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował ZA

CIESIELSKI Roman głosował ZA

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

FIGAS Elżbieta głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

PAWLAK Mirosława głosował ZA

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok

Nazwisko i Imię jak głosował

Załącznik nr 4



1 Załącznik nr 5

1
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1 GŁOSOWAŁO: 14

1 głosowało ZA: 14
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PASIŃSKI Henryk głosował ZA

PAWLAK Mirosława głosował ZA

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

PIETRZAK Tomasz nie głosował

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

CIESIELSKI Roman głosował ZA

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

FIGAS Elżbieta głosował ZA

Nazwisko i Imię jak głosował

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019



1 Załącznik nr 6

1

1 5

1 GŁOSOWAŁO: 14

1 głosowało ZA: 5

1 głosowało PRZECIW: 6

1 WSTRZYMAŁO się: 3

1 LP.
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

0

0

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

8. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki

Nazwisko i Imię jak głosował

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował PRZECIW

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował PRZECIW

KASZUBSKI Roman głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr WSTRZYMAŁ się

MACHALSKI Marian WSTRZYMAŁ się

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

CIESIELSKI Roman WSTRZYMAŁ się

DZIEŃSKA Ewa głosował PRZECIW

FIGAS Elżbieta głosował PRZECIW

GRZEGÓRSKI Piotr głosował PRZECIW

HYŻY Adrian głosował PRZECIW



1 Załącznik nr 7

1

1 6

1 GŁOSOWAŁO: 14

1 głosowało ZA: 14

1 głosowało PRZECIW: 0

1 WSTRZYMAŁO się: 0

1 LP.
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

0

0

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

FIGAS Elżbieta głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bądkowo w 2019 roku

Nazwisko i Imię jak głosował

głosował ZADZIEŃSKA Ewa

głosował ZACIESIELSKI Roman



1 Załącznik nr 8

1

1 7

1 GŁOSOWAŁO: 14

1 głosowało ZA: 14

1 głosowało PRZECIW: 0

1 WSTRZYMAŁO się: 0

1 LP.
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

0

0

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

CIESIELSKI Roman głosował ZA

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

FIGAS Elżbieta głosował ZA

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Bądkowo

Nazwisko i Imię jak głosował



1 Załącznik nr 9

1

1 8

1 GŁOSOWAŁO: 14

1 głosowało ZA: 14

1 głosowało PRZECIW: 0

1 WSTRZYMAŁO się: 0

1 LP.
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

0

0

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

CIESIELSKI Roman głosował ZA

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

FIGAS Elżbieta głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Łowiczek

Nazwisko i Imię jak głosował

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.



1 Załącznik nr 10

1

1 9

1 GŁOSOWAŁO: 14

1 głosowało ZA: 14

1 głosowało PRZECIW: 0

1 WSTRZYMAŁO się: 0

1 LP.
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

0

0

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard głosował ZA

WIŚNIEWSKI Ryszard głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian głosował ZA

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz nie głosował

FIGAS Elżbieta głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr głosował ZA

HYŻY Adrian głosował ZA

JANKOWSKI Marek głosował ZA

KASZUBSKI Roman głosował ZA

CIESIELSKI Roman głosował ZA

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

Bądkowo, dn.: 28 marzec 2019r.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości położonych w Toporzyszczewie

Nazwisko i Imię jak głosował


