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-PROJEKT- 

Protokół Nr X/2019 

z obrad X sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 16 sierpnia 2019 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:40, zakończono o godzinie 11:25. 

 

Porządek X sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 roku. 

4. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy 

Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz określenia granic ich 

obwodów, od dnia 1 września 2019 roku 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenie wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. 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. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Krzyża w Łowiczku 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie obrad  X sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

1. Uchwała Nr X/48/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Bądkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

2. Uchwała Nr X/49/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. 

3. Uchwała Nr X/50/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz określenia granic ich 

obwodów, od dnia 1 września 2019 roku. 

4. Uchwała Nr X/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku energetycznego. 

5. Uchwała Nr X/52/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bądkowo. 
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6. Uchwała Nr X/53/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok. 

7. Uchwała Nr X/54/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-

Katolickiej pod wezwaniem Św. Krzyża w Łowiczku. 

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 X 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 8 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 

IX/2019 z sesji odbytej w dniu 19 lipca 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 9 radnych. 

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/48/2019 wraz z 

objaśnieniami w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Bądkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/48/2019 zmieniającą uchwałę 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gminy Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/49/2019 w sprawie 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

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 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/49/2019 w sprawie 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/50/2019 w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo 

oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku. 

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 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/50/2019 w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz 

określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/51/2019 zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji  w tym punkcie nie było. 

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

udział brało 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/51/2019 zmieniającą uchwałę 

w sprawie określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/52/2019 w sprawie 

zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Bądkowo. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o wskazanie zmian. 

Pan Wójt Gminy Bądkowo wskazał jakie były zalecenia: 

Pierwszym zaleceniem którego nie było w regulaminie i musimy zawrzeć jest zapis o treści: 

„zapewnić dostawę wody o jakości wymaganej dla wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi ustalonej zgodnie z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami prawa, w tym 

wymaganiami bakteriologicznymi, fizykochemicznymi i organoleptycznymi zgodnymi z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia” - zmiany te zostały wprowadzone zgodnie z zaleceniami 

w § 3 pkt.1 podpunkt 3. Drugim zaleceniem było to, że w budynkach wielolokalowych 

żądano schematu całej instalacji wodociągowej w budynku. My jako gmina nie musimy tego 

mieć, ponieważ dotyczy to tylko sytuacji takiej, gdy byłby najemca lokalu i on dzierżawiłby 

innym najemcą cały lokal i wówczas on sprzedawałby wodę poszczególnym lokatorom. U nas 

nie ma takiego najemcy i nie ma potrzeby zawierania tego w regulaminie. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/52/2019 w sprawie 

zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/53/2019 w sprawie zmiany 

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

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Pan Piotr Kobusiński poprosił Wójta Gminy o przedstawienie na  co 

konkretnie przeznaczone zostaną środki w kwocie 9 000zł. 

Wójt Gminy poinformował, że w dziale kultura fizyczna – zakup usług pozostałych środki w 

kwocie 850,00zł. zostaną przeznaczone na uzupełnienie trybun na trybunach siedzisk lub 

ewentualnie na zakup farby, Kwota 2 150,00zł zostanie przeznaczona na zakup laptopa w 

ramach realizacji projektu” Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw 

kujawsko – pomorskiego i łódzkiego i pozostała część środków na remont dróg gminnych z 

przeznaczeniem na zakup kamienia lub asfaltu zimnego czy gorącego. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/53/2019 w sprawie zmiany 

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

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr X/54/2019 w sprawie 

udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Krzyża              

w Łowiczku. 

Ad. a) 



 

 

8 

 

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 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr X/54/2019 w sprawie udzielenia 

dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Krzyża w Łowiczku stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 11 

Brak wolnych wniosków i zapytań. 

Ad. 12 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 11:25 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad X sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 


