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Protokół Nr VII/2019  

z obrad VII sesji Rady Gminy Bądkowo z 

dnia 25 kwietnia 2019 roku  

  

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 10:30  

  

Porządek VII sesji Rady Gminy Bądkowo:  

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

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

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.  

a) dyskusja,  

b) podjęcie uchwały.  

3. Zakończenie VII sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Zestawienie podjętych uchwał:  

1.  Uchwała Nr VII/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.  

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.  

Ad.1  

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

Gminy Bądkowo, przywitała wszystkich obecnych radnych, sołtysów, pracowników Urzędu 

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych.   

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 
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uczestniczy 14 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.  

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr VII/33/2019 w sprawie zmiany 

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

Ad. a) Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Figas zwróciła się do Wójta Gminy 

Bądkowo   z prośbą o zabranie głosu odnośnie propozycji zmiany uchwały.  

Wójt Gminy przedstawił powód dla którego została zwołana sesja i poinformował, 

że w grudniu 2018 roku należało złożyć wniosek do Wojewódzkiej Straży Pożarnej 

o ewentualny zakup samochodu pożarniczego dla gminy Bądkowo. Taki wniosek nie został 

złożony, gdyż wówczas wymagany udział środków własnych wynosił 400 000zł. Na walnym 

zebraniu OSP w Żabieńcu w dniu 19 stycznia 2019 roku obecny był Senator RP Józef Łyczak, 

który obiecał, że dotrzyma obietnicy złożonej w kampanii samorządowej dotyczącej 

załatwienia samochodu strażackiego dla jednostki w Żabieńcu. Taką deklarację Pan Senator 

złożył. W dniu 18 kwietnia 2019r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo informujące o możliwości 

uzyskania samochodu strażackiego. Wcześniej jednak Pan Józef Łyczak Senator RP zwrócił się 

z prośbą o napisanie pisma do Prezesa Orlenu w sprawie dofinansowania samochodu 

strażackiego w wysokości 200 000zł.  Pismo zostało sporządzone i wysłane w dniu  14 marca 

br. wraz  z uzasadnieniem o dofinasowanie, lecz do chwili obecnej gmina nie otrzymała żadnej 

odpowiedzi, o czym został poinformowany Pan Józef Łyczak. Wójt Gminy przypomniał, 

że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje zakup 

samochodu na kwotę 380 000zł. Dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 

to kwota 180 000zł, w tym łączny koszt dofinansowania wynosi 560 000zł. Udział własny 

Gminy to 200 000zł. (tj.38%). Wójt Gminy poinformował również, że na etapie konstruowania 

budżetu był u niego Prezes OSP z Żabieńca, który poinformował, że prawdopodobnie będzie 

można uzyskać dofinansowanie na zakup samochodu. Wójt wówczas zaproponował złożenie 

wniosku do budżetu, jednak taki wniosek nie został złożony. Wójt Gminy stwierdził, że trzeba 
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mieć świadomość, że kupując nowy samochód  nie jest to jedyny koszt, gdyż, należy doliczyć 

koszty ubezpieczenia, przeglądy gwarancyjne.   

Radny Pan Adrian Hyży w swojej wypowiedzi stwierdził, że każdy nowy zakup gdzie 

ktoś dokłada to popiera i jego zdaniem jest to dobre rozwiązanie a jeżeli byśmy tego nie 

zaakceptowali byłoby to niegospodarne. Radny zaproponował i zaapelował, by zostało napisane 

przez Wójta Gminy do Senatora Pana Józefa Łyczaka oficjalne pismo z apelem o wsparcie nas 

swoimi kanałami i pomoc w pozyskaniu środków na doposażenie samochodu w kwocie 200 

000zł., jeżeli radni zdecydują się na zakup samochodu, Radny wyraził nadzieję, że pod pismem 

podpiszą się wszyscy radni.  

Radny Pan Roman Ciesielski stwierdził, że mamy 6 jednostek straży pożarnej  i złożył 

wniosek formalny, by został dofinansowany zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP 

w Żabieńcu, pozostawiając w budżecie 40 000zł. na zakup samochodu strażackiego 

w Łówkowicach a zabierając 100 000zł. z oczyszczalni ścieków. Wówczas na oczyszczalnię 

ścieków pozostanie 300 000zł. Gdy zostanie sprzedażny samochód z Żabieńca, wtedy można 

przekazać te środki na oczyszczalnię ścieków argumentował radny Pan Roman Ciesielski.  

 Wójt Gminy w swojej wypowiedzi stwierdził, że nie jesteśmy w stanie kupić 

6 samochodów w jednym roku. W poprzednich latach zostały kupione 2 samochody dla 

jednostki w Kujawce oraz w Łowiczku. Straż w Łówkowicach zaczęła się uaktywniać, jednak 

w pierwszej kolejności pod uwagę były brane jednostki które są najbardziej aktywne.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że należy się 

poważnie zastanowić, gdyż jest to kwota aż 200 000zł. i pozostaje kwestia wyposażenia 

samochodu. Radny poparł apel do Senatora Pana Józefa Łyczaka z jakim wystąpił Radny Pan 

Adrian Hyży dotyczący wyposażenia samochodu. Pan Piotr Kobusiński oznajmił, że brał udział 

w 2 zebraniach sprawozdawczych OSP, gdzie straż pożarna w Żabieńcu jest aktywna 

i w porównaniu do innych jednostek mają sporo szkoleń i dużo wyjazdów. Samochód 

z Żabieńca został by przekazany do Łówkowic i zdaniem radnego nie jest to ujmą.   

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Sołtysowi wsi Żabieniec Panu, który  

stwierdził, że samochód jest potrzebny  i tylko ta jednostka jest wzywana do akcji. Zdaniem 

sołtysa wyposażenie ze starego samochodu można przełożyć do nowego .  
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Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska poprosiła radnych o zagłosowanie 

za przyjęciem uchwały, argumentując tym, że jednostka OSP w Żabieńcu jako jedyna w gminie 

jest w krajowym systemie ratowniczym. Nowy samochód byłby motywacją dla druhów 

i nowszy samochód jest tu potrzebny. Radna zaznaczyła, że strażacy tej jednostki są bardzo 

zaangażowani w swoja pracę i prężnie działają,  

Radny Pan Roman Ciesielski stwierdził, że zaplanowaliśmy zakup samochodu dla 

Łówkowic i nadal podtrzymuje wniosek, by pozostawić 40 000zł na zakup tego samochodu 

a zabezpieczyć środki na zakup samochodu dla Żabieńca zdejmując 100 000zł. z oczyszczalni 

ścieków. W dalszej kolejności zdaniem radnego można podjąć decyzję, czy samochód 

przekazać do Łówkowic, czy kupić inny i dopiero wtedy dokonać zmian  w budżecie.  

Wójt stwierdził, że skoro teraz zmieniany budżet to później też możemy to zrobić, 

a na chwilę obecną lepiej nie kombinować i nie wybiegać aż tak w przyszłość. Budżet 

na kolejnych sesjach można zmienić. Wójt oznajmił, że za 40 000zł. lepszego samochodu się 

nie kupi, niż ten co jest w jednostce OSP Żabieniec, który jest w ciągłym użytku i od 30 lat jest  

w naszej gminie. Sesja została zwołana w trybie w trybie nadzwyczajnym ponieważ na pismo 

o zabezpieczeniu bądź nie zabezpieczeniu środków na samochód musimy odpowiedzieć                    

w terminie do 29 kwietnia.  

Radny Pan Henryk Pasiński zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy – czy rozmawiał 

ze strażakami z Łówkowic na ten temat? Czy proponowany samochód z Żabieńca 

by odpowiadał im?  

Wójt odpowiedział, że rozmawiał lecz strażacy nie są zdecydowani. Wójt był z druhami 

oglądać samochód w Janowicach, ale decyzji nie podjęto i oczekiwania ich nie są do końca 

sprecyzowane. Zdania  i opinie strażaków są podzielone, ponieważ część strażaków  

opowiada się za remontem remizy a inni za kupnem samochodu.  

 Wiceprzewodniczący Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z pytaniem do Skarbnik  

Gminy, jakim problemem byłoby zdjęcie pieniędzy z oczyszczalni o które wnioskuje radny Pan 

Roman Ciesielski, a pozostawić 40 000zł. na samochód w Łówkowicach? oraz czy musimy 
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mieć zabezpieczone jakieś środki na oczyszczalnię ścieków? Zdaniem radnego strażacy 

w Łówkowicach będą wtedy mieli czas na podjęcie decyzji jaki samochód by chcieli.   

Skarbnik Gminy poprosiła Pana Jarosława Wochnę o wyjaśnienia na jakim etapie 

są prace na oczyszczalni oraz jak wygląda stan techniczny i czy zabezpieczone środki 

w  budżecie wystarczą na modernizację. Skarbnik Gminy oznajmiła, że jeśli chodzi 

o techniczną sprawę to nie ma żadnego problemu, by dokonać zmiany.  

Pan Jarosław Wochna poinformował, że na dzień dzisiejszy przygotowujemy zakres 

do przetargu co musimy zrobić. Na chwilę obecną nie mamy określonych konkretnych działań.  

Wójt poinformował, że oczyszczalnia ścieków ma już swoje lata i działa 20 lat, pracuje 

na krawędzi swoich możliwości, a modernizację odkłada się z roku na rok, ponieważ  

zawsze coś jest pilniejsze jednak modernizacja oczyszczalni jest konieczna.  

 Skarbnik Gminy zaproponowała, by pozostawić projekt budżetu w wersji pierwotnej, 

tak jak został przedstawiony. Skarbnik Gminy poinformowała, że jeśli straż z Łówkowic nie  

będzie chciała samochodu z Żabieńca to wówczas zostanie on wystawiony do sprzedaży                      

a  środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone do Łówkowic na zakup samochodu. Jeśli będzie 

to kwota niższa niż 40 000zł, to wtedy trzeba będzie wygospodarować pozostałą część.  

Radny Pan Roman Ciesielski stwierdził, że nie wiemy kiedy pojawi się samochód 

z Żabieńca a do Łówkowic obiecaliśmy. Możliwe, że samochód ten nie będzie odpowiadał 

strażakom z Łówkowic.  

Wójt Gminy oznajmił, że jeśli jednostka OSP z Łówkowic będzie chciała to dostanie  

ten samochód a jeśli nie to nie.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że każda jednostka 

planuje swoją  działalność  i możliwe że taki samochód nie będzie im odpowiadał.   

 Radny Pan Roman Ciesielski powiedział, że podtrzymuje wniosek tj.- pozostawić  

40 000zł na zakup samochodu do Łówkowic a zmniejszyć z oczyszczalni ścieków środki                 

o kwotę 100 000zł.  
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o głosowanie nad wnioskiem formalnym, 

który zgłosił radny Pan Roman Ciesielski.  

W głosowaniu udział brało 14 radnych – za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw 

głosowało 3 radnych, głosów wstrzymujących– 6. Wniosek radnego został przyjęty.  

Imienny wykaz głosowaniu w sprawie przyjęcia wniosku formalnego stanowi załącznik nr 2 

do protokołu  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła krótką przerwę w obradach.  

Po przerwie w składzie niezmienionym Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady 

VII sesji Rady Gminy Bądkowo.   

Ad.b) Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały po 

wprowadzeniu zmian. 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 VII/33/2019 Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad. 3  

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 10:30 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia VII sesji Rady Gminy Bądkowo.   

Na  tym protokół zakończono.  

Protokół sporządziła:  Agata Dąbek 

  

   

  



 

  



 

  



 

 


