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-PROJEKT- 

Protokół Nr IX/2019 

z obrad IX sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 19 lipca 2019 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 7:45, zakończono o godzinie 8:25. 

 

Porządek IX sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 roku. 

4. 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. 

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

wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie 

Toporzyszczewo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie obrad  IX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała Nr IX/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok. 

• Uchwała Nr IX/46/2019 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 
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• Uchwała Nr IX/47/2019 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie 

Toporzyszczewo. 

 

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 listy obecności. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia IX 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 

uczestniczy 10 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

decyzji.  

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 

VIII/2019 z sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2019r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny 

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

radnych nie wniósł. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 11 radnych. 

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

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

VIII/2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.4  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr IX/45/2019 wraz z 

objaśnieniami w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Bądkowo na 2019 rok. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały  

i zwróciła się do Skarbnik Gminy o  szczegółowe przedstawienie zmian. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z objaśnieniami do uchwały, które przedstawiła 

Przewodnicząca Rady Gminy zmiany głównie dotyczą zwiększenia środków na zakup 

samochodu do OSP w Żabieńcu, ponieważ zabezpieczona kwota w budżecie okazała się nie 

wystarczająca. Na zakup samochodu do jednostki wpłynęła jedna oferta i cena tej oferty jest 

wyższa niż środki w budżecie przeznaczone na ten cel, dlatego koniecznym jest zwiększenie 

środków. Ponadto do budżetu zostało wprowadzone nowe zadanie „pn. Podnoszenie 

kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. 

Zadanie w 100% realizowane jest ze środków unijnych. Łączny koszt realizacji projektu to 

61 800,00zł. Skarbnik gminy wyjaśniła, że w ramach projektu będą organizowane szkolenia 

w czterech blokach tematycznych i zachęciła do zapisywania się na szkolenia. 

Wiceprzewodniczący Radny Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia 

w sprawie zmian w dziale 700 -  gospodarka mieszkaniowa. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina uzyskała odszkodowanie za budynek, który zgłosiliśmy 

w związku ze zniszczeniem. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 11 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr IX/45/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr IX/46/2019 w sprawie poboru 

podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za 

inkaso. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji  w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 11 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr IX/46/2019  w sprawie poboru 

podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za 

inkaso stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru 

sołtysa w sołectwie Toporzyszczewo.  

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 11 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr IX/47/2019 w sprawie 

zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Toporzyszczewo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. 7  

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Łyczak poinformował, że rozmawiał                          

z Ministrem Środowiska, jednak na chwilę obecną nie uzyskał konkretnych informacji                   

w sprawie pomocy dla rolników, w związku z klęską suszy. Senator oznajmił, że na dzień 

dzisiejszy trwają prace komisji i wyraził nadzieję, że na terenie naszej gminy komisje szybko 

i sprawnie wycenią i zweryfikuję złożone przez poszkodowanych rolników wnioski a Premier 

i Rząd wygospodaruje środki na pomoc dla rolników. Senator poinformował, że został 

uruchomiony program dla rolników, gdzie można uzyskać dofinasowanie z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 100 000,00zł. Środki z tego programu 

przeznaczyć można na usprawnienie nawodnienia, modernizację oraz odnowienie- budowę 

zbiorników retencyjnych. Kolejnym programem z którego będzie mogła skorzystać gmina to 

program dotyczący reaktywowania przystanków autobusowych. Problem przystanków 

dotyczy społeczeństwa nie tylko w naszej gminie, dlatego jest to szansa, by władze gmin 

skorzystały z tego programu. 

Pan Józef Łyczak wyraził zadowolenie, że w najbliższym czasie jednostka OSP w Żabieńcu 

otrzyma nowy samochód strażacki. Senator w imieniu własnym podziękował władzom gminy 

za wsparcie, właściwe podejście, współpracę i dofinansowanie. Senator zdeklarował wszelaką 

pomoc i wyraził nadzieję, że uda się pozyskać jeszcze więcej środków dla naszej gminy. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował o inicjatywie Ministerstwa Rolnictwa dotyczącej 

powstania 11 dodatkowych stacji pomiaru wody na terenie powiatowym. Radny oznajmił, że 

porozmawia z Panem Wójtem, by taka stacja w naszej gminie była i postara się uzyskać 

informacje jak należy złożyć wniosek. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że Wójt Gminy powołał komisję do szacowania 

strat w związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza. Wnioski można 

składać do dnia 24 lipca i wypełnić zgodnie z danymi podawanymi do wniosku o płatności 

bezpośrednie składane do ARiMR. Radny zwrócił się do rolników z prośbą o racjonalne                    

i uczciwe szacowanie strat w uprawach. Ponadto radny przypomniał, że 28 lipca br. odbędą 

się wybory do Izb Rolniczych. Wybory odbędą się w godzinach 8:00-18:00.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński poparł inicjatywą radego Pana 

Romana Ciesielskiego w sprawie stacji pomiaru wody w naszej gminie, gdyż wtedy w sposób 

umiarkowany i obiektywny wskazywałaby ilość opadów. 
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Radny Pan Roman Ciesielski zakomunikował, że gmina Waganiec nie została objęta suszą, w 

związku z tym rolnicy składali oświadczenia i Senator Pan Józef Łyczak interweniował w tej 

sprawie, jednak do chwili obecnej gmina Waganiec nie jest objęta suszą. Radny zasugerował, 

by protokołu strat z naszej gminy wysłać do Wojewody i Senatora  z prośbą o to, by szacować 

można uprawy na II i II klasie, ponieważ tylko uprawy na I klasie są brane pod uwagę. 

Ad. 8 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 8:25 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad IX sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 












