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-PROJEKT- 

Protokół Nr VIII/2019 

z obrad VIII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:15, zakończono o godzinie 13:02. 

Porządek VIII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 marca 2019 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 kwietnia 2019 roku. 

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

6. Raport o stanie gminy 

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Bądkowo za 2018 rok. 

b) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty nad raportem. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Bądkowo 

a) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2018 rok, 

a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2018 rok wraz                           

z informacją o stanie mienia Gminy, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

a) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo, 
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b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2018 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały. 

10.  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. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku energetycznego 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

12.  Przedstawienie projektu uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 

trybu ich pobierania 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady 

Gminy Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku 

a) dyskusja. 

b) podjęcie uchwały. 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 

Bądkowo Nr XXXI-184/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie obrad  VIII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała Nr VIII/34/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum 

zaufania, 

• Uchwała  Nr VIII/35/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2018 rok, 

• Uchwała Nr VIII/36/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, 

• Uchwała Nr VIII/37/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok, 

• Uchwała Nr VIII/38/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

energetycznego, 

• Uchwała Nr VIII/39/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
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psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat jak również trybu ich pobierania, 

• Uchwała Nr VIII/40/2019 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso, 

• Uchwała Nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku, 

• Uchwała Nr VIII/42/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr 

XXX-184/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bądkowo, 

• Uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo, 

• Uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 

na ławników. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz sołtysi gminy Bądkowo 

według list obecności. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia VIII sesji 

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

Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz redaktora gazety Pana 

Stanisława Białowąsa. 

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.  
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Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad. Nikt z radnych 

uwag do porządku obrad nie wniósł, wobec tego porządek obrad został przyjęty bez zmian. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

VI/2019 z sesji odbytej w dniu 28 marca 2019r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny jest 

na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt                        

z radnych nie wniósł. 

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

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

VI/2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.4  

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

VII/2019 z sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2019r. i wyjaśniła, że projekt protokołu również 

dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu 

nikt  z radnych nie wniósł. 

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

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

VII/2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 

Wójt Gminy przedstawił informacje z działalności w okresie między sesjami: 

Zapytania ofertowe  

1. Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na remont drogi gminnej Biele – Biele na 

odcinku ok. 500 mb., wpłynęły 2 oferty: 

• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR 

Marian Tompalski 

Cena brutto: 29 520,00 zł – wygrało. 
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• S-PROBUD Sp. z o.o. 

Cena brutto: 39 000,00 zł 

2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg 

gminnych o łącznej długości ok. 2500m. oraz dokumentacji uproszczonej dla remontu 

drogi w miejscowości Kujawka na odcinku o długości 300 m . wpłynęły: 3 oferty:  

• Oferta 1 

Cena brutto oferty: 24 477,00 zł 

• Oferta 2 

Cena brutto oferty: 20 910,00 zł 

• Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROGIS Marcin Szczepanowski 

Cena brutto oferty: 15 621,00 zł – wygrało. 

3. Dostawa oraz montaż lampy solarnej w Gminie Bądkowo wpłynęły 4 oferty: 

• Oferta 1 

Cena oferty brutto: 12 135,18 zł. 

• Oferta 2 

Cena oferty brutto: 12 767,40 zł 

• Oferta 3 

EKOSOLARY Ireneusz Jóźwik 

Al. Wojska Polskiego 46/5 62-800 Kalisz 

Cena oferty brutto: 7 299,00 zł   - wygrało. 

• Oferta 4 

Cena oferty brutto: 13 252,08 zł 

4. Remont nawierzchni działki obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie. Wpłynęły 2 

oferty, termin wykonania usługi do dnia 28 czerwca br. 

• P.P.H.U. SZEWBUD 

Ryszard Szewczyk 

Inowrocław 

Cena oferty brutto: 35 226,10 zł – wygrało. 

• Firma Inżyieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. 

Ul. Krzywa Góra 8/10, Włocławek 

 Cena oferty brutto: 48 315,61 zł 

5. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Kultury                                   

w Bądkowie wpłynęły 2 oferty: postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. 

•  Oferta 1 
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Cena brutto: 52 890,00 zł 

• Oferta 2 

Cena brutto: 98 400,00 zł 

6. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 

z perspektywą do roku 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą 

wymagane)wpłynęło 11 ofert: 

• Oferta 1 

Cena oferty brutto: 2 829 zł. 

• Oferta 2 

Cena oferty brutto: 9 840 zł 

• Oferta 3 

Cena oferty brutto: 4 182 zł 

• Oferta 4 

Cena oferty brutto: 1 900 zł 

•  Oferta 5 

Cena oferty brutto: 9 840 zł 

• Oferta 6 

Cena oferty brutto: 7 700 zł 

• Oferta 7 

Cena oferty brutto: 18 443,85 zł 

• Oferta 8 

Cena oferty brutto: 9 102 zł 

• Oferta 9  

Cena oferty brutto: 2 900 zł 

• Oferta 10 

Terra Legis 

Cena oferty brutto: 2 129 zł 

• Oferta 11 

Cena oferty brutto: 1 537,50 zł 

7. Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym w okresie wakacji na pobyt 10 – cio dniowy. Wpłynęły 4 oferty: 

• Zakład Gastronomiczno – Hotelarski  

Jerzy Dziokan, Węgorzewo  

Cena oferty brutto wraz z transportem: 17 700,00  zł. 

• TABOR  

Małgorzata Rybacka, Witkowo – wygrało. 

Cena oferty brutto wraz z transportem: 10 615,00 zł. 
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• A1 Polska  

Jacek Łukowski, Wrocław  

Cena oferty brutto wraz z transportem: 24 960,00 zł. 

• Biuro Usługowo – Turystyczne, Rzeszów  

Cena oferty brutto wraz z transportem: 18 000,00 zł. 

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP Kujawka. Wpłynęło 6 ofert: 

• P.P.U.H. „AS” Marek Bajdalski 

    Cena brutto: 12 904,81 zł 

• P.H.U. „DREWEX” Roman Kaźmierczak 

    Waganiec – wygrało. 

   Cena brutto: 11 785,86 zł 

• Szympol Tomasz Keński, Toruń 

  Cena brutto: 14 760,00 zł 

• KULBUD Tadeusz Kuldanek, Milanówek  

Cena brutto: 46 125,00 zł 

• PW SIMBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz 

   Cena brutto: 15 067,50 zł 

• ANWA OKNA I DRZWI Aneta Mazurek, Radziejów 

   Cena brutto: 11 504,99 zł 

Wójt Gminy poinformował, że oferta firmy ANWA OKNA i DRZWI Aneta Mazurek została 

odrzucona mimo najkorzystniejszej ceny, ponieważ była niekompletna, a ponadto część 

dokumentów wpłynęła po wymaganym terminie. Część środków na to zadanie zostało 

przeznaczone z funduszu sołeckiego. 

9.  Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla inwestycji pn.:  

a) Przebudowa drogi gminnej Zieleniec – Kwiatkowo, 

b)  Przebudowa drogi gminnej Toporzyszczewo – Toporzyszczewo Stare  

c) Przebudowa drogi gminnej Bądkowo – Kujawka – Wysocin  

Termin składania ofert 01.07.2019r. 

10.  Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego pn. „Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczeń 
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przedszkolnych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Bądkowie”. Termin składania ofert 

do 01.07.2019 r. 

 

Przetargi 

I. Rozstrzygnięty został przetarg na remont pomieszczeń szkolnych z adaptacją na Klub  

Seniora. Wpłynęła 1 oferta: 

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMART Ireneusz Paradziński, Zbigniew 

Przybysz 

Cena brutto oferty:   179 500,00zł  

II. Przebudowa drogi gminnej nr 160725C w m. Łowiczek -Tomaszewo o dł. 884,14 m. 

Wpłynęły 4 oferty: 

Oferta nr 1 

• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. 

Mogilno – wygrało. 

Cena brutto oferty:   384 729,97 zł. 

Oferta nr 2 

• Cena brutto oferty:   399 137,63 zł. 

Oferta nr 3- oferta odrzucona ze względu na nie udzielenie wyjaśnień w sprawie rażąco 

niskiej ceny 

• Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

Cena brutto oferty:   330 447,32 zł 

Oferta nr 4 

• Cena brutto oferty:   425 992,55 zł 

III.  Przebudowa drogi gminnej nr 160709C w m. Bądkówek o dł. 750,40 m.- 

postępowanie w trakcie. 

IV. Przebudowa drogi gminnej w m. Wójtówka – Łówkowice o dł. 900,00m.Postępowanie 

ogłoszone, termin składania ofert do 27.06.2019 r. 

Dotacje 

1. Umiem pływać 2019 
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Wójt Gminy poinformował, że, 30 uczniów klas drugich i trzecich szkoły w Bądkowie  

zakończyło 20 godzinny kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu „Umiem 

pływać”. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów 

elementarnych sposobów pływania, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści 

zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Zajęcia odbywały się w 

dwóch grupach, raz w tygodniu na krytej pływalni „PLUSK” w Radziejowie. Pod kierunkiem 

instruktorów uczniowie poznawali techniki nauki pływania.  

2. Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu-został zakończony projekt. Projekt był 

realizowany od 01.09.2018-30.06.2019r. 

Celem projektu była poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego w Szkole 

Podstawowej w Bądkowie poprzez real. 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. Kwota doposażenia klas dydaktycznych: 62 875,00 zł. 

3.  Klub Dziecięcy 

Gmina Bądkowo złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 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.  Klub Dziecięcy miałby funkcjonować od 01 marca 2021 roku. 

Wniosek otrzymał pozytywną opinię i został skierowany do etapu negocjacji, które odbyły się 

04.06.2019 r. Wnioskowana kwota 542 701,52 zł. Wartość projektu: 638 472,38 zł 

Wójt Gminy poinformował również, że w tym roku Gmina Bądkowo będzie również składać  

wniosek aplikacyjny, aby otrzymać dofinansowanie z programu krajowego „Maluch +”. 

4. OSA 2019 

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. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  pozytywnie rozpatrzyło wniosek Gminy Bądkowo. 

Realizacja projektu odbędzie się w miejscowości Łowiczek. Kwota przyznanej dotacji 
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wynosi, 25 tys. zł i stanowi 50% szacunkowej wartości zadań. Siłownia składać się będzie z 6 

urządzeń w strefie relaksu znajdować się będą 4 ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz 

dwa urządzenia edukacyjne. Możliwe dofinansowanie 25 000,00 zł. Wartość całkowita: 

50 517,58 zł. 

5. Funduszu Dróg Samorządowych  

Został złożony wniosek, który został  ujęty ma liście podstawowej zadań rekomendowanych 

do dofinansowania ze środków FDS w wysokości 50%. Wniosek dotyczy przebudowa drogi 

gminnej Łowiczek-Tomaszewo. 

6. Gmina Bądkowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego” uzyskała grant o wartości 61 800,00 zł. W ramach projektu gmina 

zakupi12 laptopów na potrzeby przeprowadzenia szkoleń wśród mieszkańców, po 

zakończeniu projektu laptopy zostaną przekazane do szkoły. Wszelkie informacje dotyczące 

projektu zamieszczone zostały na stronie gminy. 

Odbiory dróg i sprawy różne 

1. W dniu 14 czerwca został odebrany i przekazany odcinek drogi w miejscowości 

Kujawka o długości 310mb. Wykonawcą wyłonionym w zapytaniu ofertowym było 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno. Koszt 

inwestycji wyniósł 55 031,74 zł brutto. 

2. W dniu 18 czerwca 2019 roku został odebrany obcinek drogi gminnej Biele – Biele na 

odcinku 500 mb.  Wykonawcą wyłonionym w zapytaniu ofertowym było 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-DAR Marcin Tompalski. Koszt 

inwestycji wyniósł: 29 520,00 zł brutto. 

3.  Został oczyszczony staw w Bądkowie przy ul. Słonecznej. Koszt zadania to 5904zł 

brutto. Zostały również przygotowane barierki do ogrodzenia terenu jak również 

tabliczki informujące o zakazie kąpieli. 

4. Masą asfaltową zostały naprawione ubytki na drogach gminnych oraz w dniu 

dzisiejszym prace są kontynuowane. 
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5. Zostały zakupione kosze na śmieci. 

6. Wyremontowane zostały pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w  

Kwiatkowie (łazienka,  korytarz i częściowo kuchnia). Część środków na remont 

została przekazana z funduszu sołeckiego. 

7. Został rozdysponowany kamień z środków z funduszu sołeckiego. 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Żabieńcu powierzyła Gminie Bądkowo przeprowadzenie 

postępowania przetargowego pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żabieńcu. Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  wraz z załącznikami i umową została stworzona przez pracowników Urzędu 

Gminy. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również ogłoszone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Otwarcie ofert odbędzie się 02.07.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy. 

9.  W dniu 24.06.2019r. został ogłoszony przetarg pn. Dowóz uczniów z terenu gminy Bądkowo 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie 

imiennych biletów miesięcznych. Kompetencje z zakresu zorganizowania dowozu dzieci do 

szkoły zostały powierzone Dyrektorowi, jednakże pełna dokumentacja został stworzona przez 

pracownika Urzędu Gminy. Oferty można składać do dnia 03.07.2019 r. w sekretariacie 

szkoły. 

Na obrady sesji o godzinie 10:40 dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 14 

radnych. 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała,  że raport o stanie gminy za 2018 rok został 

przekazany wszystkim radnym i został  umieszczony w biuletynie informacji publicznej 

celem zapoznania się przez mieszkańców gminy.  

Ad. a) 

Wójt Gminy na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy  przedstawił krótką informację  

dotycząca raportu. 

 Wójt Gminy poinformował, że w tym roku po raz pierwszy władze miast i gmin mają obowiązek 

podczas sesji absolutoryjnej zaprezentować raport o stanie gminy. To nowy obowiązek 

samorządów wprowadzony od bieżącej kadencji. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990r. co roku do 31 maja organ władzy wykonawczej musi przedstawić Radzie Gminy 
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raport, w którym podsumowuje swoją działalność w poprzednim roku. Przedłożony raport 

zdaniem Wójta jest rzetelny i zawiera dużą ilość ważnych informacji. Raport o stanie gminy 

przygotowany został przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek 

organizacyjnych, bez korzystania z usług firm zewnętrznych, w związku z powyższym nie 

wygenerował dodatkowych kosztów. Forma raportu jest wolna od urzędowej nowomowy, czy 

specjalistycznego żargonu. W dniu 24 maja 2019 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 

32/1/2019 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2018. W dniu 27 maja 

2019 roku raport w wersji papierowej został przekazany Radzie Gminy Bądkowo na ręce 

Przewodniczącej Rady Gminy. Następnie w dniu 28 maja br. raport został wysłany radnym 

Gminy Bądkowo przez Przewodniczącego Rady Gminy. Wszyscy radni otrzymali raport w 

ustawowym terminie. W dniu 31 maja raport o stanie gminy Bądkowo za 2018 rok został 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bądkowo.  Wójt Gminy przedstawił 

z jakich części  składa się raport gminy. Wójt Gminy podsumowując sporządzony dokument 

stwierdził, że wszystkie informacje i dane zawarte w raporcie mają swoje umocowanie w 

odpowiednich dokumentach.  

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła debatę nad przedstawionym raportem. 

Pani Elżbieta Figas wyjaśniła, że informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bądkowo dot. 

przedstawienia przez Wójta Gminy Bądkowo raportu o stanie gminy i zgłaszania się 

mieszkańców do udziału w debacie nad raportem została zamieszczona w biuletynie 

informacji publicznej. Na stronie został również zamieszczony wzór zgłoszenia mieszkańca 

do debaty. Zgłoszenia można było dokonywać w terminie do dnia 25 czerwca, jednak nikt                

z mieszkańców nie zgłosił udziału w debacie. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum zaufania. 

Ad. a) 

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. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr VIII/34/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26  czerwca 2019 roku w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

wotum zaufania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

 

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Bądkowo za 2018 rok. 

Ad. a) 

Wójt Gminy Bądkowo Pan Ryszard Stępkowski zapoznał Radę Gminy z Uchwałą Nr 

13/S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Bądkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2018 rok wraz                           

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Nikt z radnych dyskusji w tym punkcie nie podjął. 

Ad .c) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/35/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Ad.9  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

Ad. a) 
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Członek Komisji Rewizyjnej Pan Roman Ciesielski zapoznał Radę Gminy z Uchwałą Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2018 rok. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas zapoznała Radę Gminy                          

z Uchwałą Nr 13/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej                   

w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2019r. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński  w swojej wypowiedzi nawiązał do 

udzielonego wcześniej Wójtowi Gminy wotum zaufania i stwierdził, że jest to nowa rzecz ale 

bardzo ważna, gdyż oceniając raport możemy dowiedzieć się wiele innych rzeczy dot. np. 

realizacji uchwał Rady Gminy Bądkowo. Radny wyraził zadowolenie z udzielonego 

jednogłośnie Wójtowi wotum zaufania. Mając na uwadze opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo radny 

stwierdził, że Rada Gminy nie ma powodu, by nie udzielić Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Zdaniem radnego Wójtowi Gminy 

należy się absolutorium i zawnioskował do radnych, by Rada Gminy udzieliła Wójtowi 

absolutorium. 

Ad. d) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/36/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za udzieleniu mu wotum zaufania jak również 

absolutorium. Wójt Gminy w swojej wypowiedzi stwierdził,  że jest to wynik dobrej 

współpracy radnych, Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy. Szczególne 
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podziękowania należą się pracownikom Urzędu Gminy, za co Wójt w imieniu własnym 

podziękował pracownikom Urzędu Gminy. 

 

Po zrealizowaniu punktu 9 porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy  o godzinie 10:50 

ogłosiła krótką przerwę w obradach. 

Po przerwie o godzinie 12:05 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady VIII sesji Rady 

Gminy Bądkowo. Po przerwie w obradach sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny 

Pan Henryk Pasiński). 

 

 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 

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

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że zmiany zawarte w uchwale zostały szczegółowo  

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W 

głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 0 

głosów przeciwnych  0 głosów wstrzymujących – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Henryk Pasiński – obecnych 14 radnych. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z pytaniem, kto może 

ubiegać się o dodatek energetyczny oraz, czy koszty są refundowane? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie Pani Halina Hołtyn 

wyjaśniła, że o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby, którym przysługuje dodatek 

mieszkaniowy. Część kosztów refundowana jest przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/38/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku energetycznego załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały  wraz z uzasadnieniem w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak również  trybu ich pobierania.  

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/39/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru podatków i 

opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński oznajmił, że sprawa była wyjaśniana 

na wspólnym posiedzeniu komisji, jednak zwrócił się do Skarbnik Gminy o przedstawienie 

zmian i potwierdzenie, że stawka prowizji nie ulega zmianie. 

Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Hofman wyjaśniła, że stawka prowizji nie ulega zmianie i 

pozostaje na poziomie 9% zgodnie z Uchwałą z 2018 roku. Zmiana polega na dopisaniu przy 

sołectwie imiona i nazwiska sołtysa. W uchwale został również uszczegółowiony termin  

rozliczenia się przez inkasentów. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/40/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku                        

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 

Ad. a)  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 
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Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/41/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r.  w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

i zwolnień w tym podatku  stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

uchylenia Uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr XXXI-184/2010 z dnia 31 maja 2010r.                      

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo. 

Ad. a)  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/42/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r.  w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr 

XXXI-184/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 16 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bądkowo. 
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Ad. a)  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/43/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 17  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Ad. a)  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo 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 VIII/44/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 18 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska  poinformowała, że odbyło się posiedzenie 

Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Publicznego z udziałem dyrektorów Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bądkowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie oraz Gminnej 
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Biblioteki Publicznej. Na posiedzeniu komisji dyrektor szkoły jak również Gminnego 

Ośrodka Kultury zgłaszali potrzebę klimatyzacji w pomieszczeniach. Radna wyraziła 

nadzieje, że to przedsięwzięcie znajdzie się w przyszłorocznym budżecie, gdyż nie wątpliwie 

istnieje taka potrzeba. Radna zapewniła, że będzie do tego dążyła i Rada Gminy przychyli się 

do tej inwestycji.  

 Radny Pan Roman Ciesielski oznajmił, że wraz z Wójtem uczestniczyli                                

w  posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, na którym przegłosowano zmianę statutu 

związku. Radny wspomniał o sprawozdaniu finansowym  spółki EKOSKŁAD,                                  

i poinformował że spółka jest w lepszej kondycji, a  finansowo są w stanie wypłacać 

należności pomimo zaciągniętych kredytów. Radny zaproponował żeby zorganizować 

jesienią wyjazd dla radnych do spółki, by zobaczyć jak funkcjonuje wysypisko śmieci. 

Pan Roman Ciesielski poinformował, że w dniu 28 lipca 2019 r. w naszej Gminie w lokalu w 

Szkole Podstawowej w Bądkowie odbędą się wybory do Krajowej Rady Izby Rolniczej. 

Radny zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu informując, że zostały już 

sporządzone listy. Głosować mogą rolnicy, podatnicy podatku rolnego i właściciele gruntu. 

Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że w ostatnich wyborach jeden z sołtysów nie został 

dopuszczony do głosowania, ponieważ jest właścicielem gruntu ale nie jest płatnikiem 

podatku rolnego. Pan Piotr Kobusiński zwrócił się do Pana Romana Ciesielskiego                           

o wyjaśnienie, kto konkretnie może głosować. 

Radny Pan Roman Ciesielski wyjaśnił, że mamy podstawę prawną Ministra Rolnictwa, który 

wyjaśnia zasady głosowania. Radny poinformował, że właściciel gruntu powinien być 

płatnikiem podatku rolnego a jeżeli właściciel przekazuje na stałe grunty staje się 

właścicielem ale nie płatnikiem. A co do interpretacji przepisów w każdej gminie może być 

odrębna.  

Radny Pan Piotr Kobusiński stwierdził, nie jest przekonany co to tego, że w każdej gminie 

może być inaczej,  gdyż przepisy są takie same. 

Radny Pan Roman Ciesielski stwierdził, że najlepiej byłoby zasięgnąć opinii Radcy 

Prawnego. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, gdzie można sprawdzić listę wyborców.  

Radny Pan Roman Ciesielski wyjaśnił, że lista wyborów uprawnionych do głosowania  

znajduje się w Urzędzie Gminy u Pani Elżbiety Suchowieckiej, pokój nr 6. 
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Ad. 19 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 13:02 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad VIII sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 

 






























