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Projekt 

Protokół NR XV/2019 

z obrad XV sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 8:00, zakończono o godzinie 11:35. 

Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie protokołu sesji  Nr XIV/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku. 

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

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 

a) przedstawienie Uchwały Nr 14/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2019-2030 

b) dyskusja, 

c)  podjęcie uchwały. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 

2020 rok 

a) przedstawienie Uchwały Nr 14/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii                

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2020 rok 

b) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu 

Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
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a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026” 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2019/2020 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja,  
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b) podjęcie uchwały. 

16.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w 

miejscowości Toporzyszczewo Stare pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w 

strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Gminie Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie obrad  XV sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Przyjęty porządek  obrad XV sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie protokołu sesji  Nr XIV/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku. 

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

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 

a) przedstawienie Uchwały Nr 14/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 

2019-2030 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2020 

rok 

a) przedstawienie Uchwały Nr 14/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii  o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2020 rok 

b) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania narkomanii na 

rok 2020 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026” 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa                 

w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2019/2020 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 
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a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo 

a) dyskusja,  

b) podjęcie uchwały. 

16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości 

Toporzyszczewo Stare pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w strukturę 

organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu w Gminie Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie 

a)  dyskusja, 

b) podjęcie  uchwały 

19.Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie obrad  XV sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała Nr XV/77/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2020-2030 

• Uchwała Nr XV/78/2019 w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na rok 2020 
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• Uchwała Nr XV/79/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 

• Uchwała Nr XV/80/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

• Uchwała Nr XV/81/2019 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Bądkowo 

• Uchwała Nr XV/82/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026” 

• Uchwała Nr XV/83/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Bądkowo na rok szkolny 2019/2020 

• Uchwała Nr XV/84/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gminy Bądkowo 

• Uchwała Nr XV/85/2019 w sprawie wyrażenia  zgody na przedłużenie umowy najmu 

mienia gminnego w miejscowości Bądkowo 

• Uchwała Nr XV/86/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

mienia gminnego w miejscowości Bądkowo 

• Uchwała Nr XV/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

mienia gminnego w miejscowości Bądkowo 

• Uchwała Nr XV/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

mienia gminnego w miejscowości Bądkowo 

• Uchwała Nr XV/89/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości 

Toporzyszczewo Stare pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w strukturę 

organizacyjną Ośrodka pomocy Społecznej w Bądkowie 

• Uchwała Nr XV/90/2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w Gminie Bądkowie 
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• Uchwała Nr XV/91/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie 

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 XV sesji Rady 

Gminy Bądkowo, przywitała wszystkich obecnych radnych, sołtysów, Wójta Gminy, 

pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości 

oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński poinformował, że 25 grudnia br. 

zmarł wieloletni sołtys sołectwa Toporzyszczewo Pan Antoni Gapski. Śp.  Pan Antoni Gapski 

pełnił funkcję sołtysa w latach 1990-2010.W związku z tym wiceprzewodniczący zwrócił się 

do obecnych o powstanie i  minutą ciszy uczczono pamięć śp. zmarłego sołtysa. 

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

na urządzeniach w celu sprawdzenia obecności i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 

radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek sesji i zaproponowała by porządek sesji 

został zmieniony poprzez wprowadzenie  jednego dodatkowego punkt w następujący sposób: 

Punkty od 1 do 17 porządku obrad pozostają bez zmian, punkt 18 otrzymuje brzmienie: 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały. 

Punkt 19 .Wolne wnioski i zapytania, punkt 20. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy 

Bądkowo. 
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Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że w wyniku reformy oświatowej w roku bieżącym 

kończą działalność gimnazja, w związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały 

stwierdzającej zakończenie działalności gimnazjum. 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad XV sesji Rady Gminy Bądkowo  po 

wprowadzeniu zmian nie było. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu 

zmian. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych – „za’ przyjęciem porządku obrad głosowało 14 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XIV/2019 z sesji odbytej w dniu 27 listopada 2019r. Przewodnicząca Rady Gminy 

poinformowała, że protokół dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej gminy 

Bądkowo jak również w biurze obsługi Rady Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt                    

z radnych nie wniósł. 

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

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

Nr XIV/2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 3 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 
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Ad. a) 

Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę NR 14/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2020-2030. 

Ad. b) 

Radny Pan Roman Ciesielski przewodniczący komisji budżetu, finansów i gospodarki 

komunalnej poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu wprowadziła zmiany do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i po wprowadzeniu ich zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały. Ponadto pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Bądkowo na 2020 rok. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej dot. drogi Nr 160713C w miejscowości Zieleniec, która jest wpisana 

do budżetu na 2020 rok z zarezerwowaniem środków w wysokości 200 000,00zł. oraz ta sama 

droga wprowadzona jest na 2021 roku i zabezpieczono środki w wysokości 400 000,zł. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na 2021 rok w wieloletniej prognozie finansowej 

zarezerwowane są środki w wysokości 400 000,00zł. Jest to kwota realna, która wynika 

obecnie z przetargów. Kwota ta może ulec zmianie, jednak na chwilę obecną taka jest 

planowana i jest to kontynuacja realizacji zadania. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem dlaczego w 2020 i 2021 roku jest ta sama 

droga.? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zadanie jest podzielone na dwa etapy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na realizację tego zadania w 2020 roku zabezpieczono środki 

w wysokości 264 608,00zł. i planowana jest przebudowa drogi o dł. ok. 500m.a na 2021 rok 

zabezpieczono środki w kwocie 400 000,00zł. i jest to kontynuacja dalszego odcinka tej 

drogi. 

Radny Pan Marek Jankowski oznajmił, że droga w kierunku Wysocina była w wieloletniej 

prognozie finansowej zaplanowana na 2019 rok i zostało to zatwierdzono na styczniowej 

sesji, jednak obecnie została wycofana i zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy co się 

zmieniło i czym Wójt się kierował?. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że przepisy zgodnie z ustawą o finansach publicznych pozwalają na 

zmianę kwot w wieloletniej prognozie finansowej i może to nastąpić w wyniku podjęcia 

uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres 

wykonywania lub wstrzymanie  wykonania przedsięwzięcia. Wójt gminy poinformował, że w 

latach ubiegłych wiele inwestycji nie było ujętych w wieloletniej prognozie finansowej a 

zostały zrealizowane, np. Mój Rynek., boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Bądkowie. Wójt Gminy wyjaśnił, że wieloletnia prognoza finansowa nie 

jest planem a prognozą i zgodnie z ustawą o finansach publicznych przesunięcie inwestycji w 

czasie, odłożenie, zdjęcie danej inwestycji, czy przyspieszenie nie stanowi złamania 

przepisów. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, jakie konkretnie czynniki zadecydowały 

o wyrzuceniu tej drogi z wieloletniej prognozy finansowej? 

Wójt gminy oznajmił, że droga ta nie została wyrzucona tylko przesunięta i jest to wynik 

braku finansów. 

Radny Pan Marek Jankowski zaproponował, by zdjąć drogę w Zieleńcu lub drogę w Sinkach 

przełożyć i w późniejszym czasie przystąpić do realizacji tego zadania wspólnie z sąsiednimi 

gminami, gdyż jest to droga łącząca dwie sąsiednie gminy. 

Wójt Gminy poinformował, że były rozmowy z wójtem gminy Zakrzewo oraz Koneck w tej 

sprawie i wspólnie ustalono, że jest to ważna inwestycja, ale na chwilę obecną nie podjęto 

decyzji.  Każdy z mieszkańców argumentowałby, że droga w ich okręgu jest najważniejsza. 

Od samego początku była mowa o drodze w kierunku Wysocina od rozwidlenia w lewo, gdyż 

uznano, że droga ta jest ważniejsza ponieważ będą z niej korzystać mieszkańcy z Wysocina i 

Kryńska i droga ta będzie skrótem do Bądkowa. Ponadto przy drodze tej o dł. ok. 1900 m. jest 

11 posesji, a przy drodze od rozwidlenia w prawo jest odcinek ponad 2 km. są tylko 4 posesje.  

Radny Pan Marek Jankowski złożył wniosek, by droga Nr 160704C w wieloletniej prognozie 

finansowej z 2021 r. została przesunięta na rok 2020 kosztem drogi w Zieleńcu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że na poprzedniej sesji 

budżetowej było wyjaśniane, że cały czas mówi się o drodze od rozwidlenia w lewo, jak 

również kwestia numeracji dróg była omówiona i wyjaśniona przez Skarbnika Gminy. 

Sprawa drogi w Zieleńcu zdaniem radnego również była omawiana na posiedzeniu komisji. 

Pan Piotr Kobusiński poinformował, że w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych w 
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wieloletniej prognozie finansowej z 2018 roku tj. uchwała NR XXXI/178/2018 na drogę w 

Zieleńcu na 2020 rok zabezpieczona była kwota w wysokości 598 809,00zł., natomiast w 

roku budżetowym 2020 na tą samą drogę zarezerwowane zostały środki w wysokości 

264 608,00zł, ponieważ tak zadecydowała większość radnych i droga została przesunięta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z prośbą, by drogi w Zieleńcu nie 

zdejmować. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Aldonie Wiśniewskiej – mieszkance wsi 

Kujawka. 

Pani Aldona Wiśniewska w swojej wypowiedzi  stwierdziła, że w styczniu 2019 roku została 

przyjęta przez radnych uchwała w sprawie wieloletniej prognozie finansowy i na 2020 rok 

były zabezpieczone środki na drogę w ich miejscowości i projekt uchwały został sporządzony 

przez Wójta gminy. Po roku czasu droga została przesunięta na 2021 rok a w to miejsce 

wprowadzono przez Wójta Gminy samowolnie dwie inne drogi, co nie gwarantuje, że 

inwestycja zostanie zrealizowana. Pani Aldona Wiśniewska stwierdziła, że inwestycje 

planowane zarówno w budżecie jak i wieloletniej prognozie finansowej zależą od radnych i 

po stronie radnych winna być inicjatywa wprowadzenia zmian, a skoro rada gminy przyjęła 

realizację tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej w 2019 roku to Wójt powinien to 

uszanować. Mieszkańcy zdaniem Pani Aldony Wiśniewskiej zostali skrzywdzeni przez osobę 

sporządzającą projekt budżetu, gdyż innym mieszkańcom nie zależy tak jak im, ponieważ 

innych mieszkańców na sesji nie ma. W sprawie tej drogi była również wcześniej petycja pod 

którą widniały podpisy kilku radnych. Pani Aldona Wiśniewska zwróciła się do radnych jako 

organu stanowiącego twierdząc, że to do rady gminy należy kontrolowanie, weryfikowanie i 

wprowadzanie zmian i na nich spoczywa odpowiedzialność. Pani Aldona Wiśniewska 

oznajmiła, że poprzez ich decyzje radni będą oceniani przez mieszkańców. 

Skarbnik Gminy sprostowała wypowiedź Pani Aldony Wiśniewskiej i wyjaśniła, że zgodnie z 

art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu 

jednostki samorządu terytorialnego, czyli do wójta gminy. 

Radny Pan Henryk Pasiński w swojej wypowiedzi stwierdził, że jest to powtórka sprzed 4 lat, 

wówczas obecni na sesji mieszkańcy wsi Bądkówek i Wysocina chcieli zdjąć z wieloletniej 

prognozy finansowej drogę w Łówkowicach a wybudować w Bądkowie. Radny oznajmił, że 

zostały zbudowane obydwie drogi, z tym że wnioskowana przez mieszkańców droga w 
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późniejszym terminie. Zdaniem radnego nie powinniśmy zmieniać dziś inwestycji a jedynie, 

jeśli zostanie zgłoszony przez radnego Pana Marka Jankowskiego wniosek to radni 

zadecydują poprzez głosowanie. 

Radny Pan Marek Jankowski złożył wniosek dotyczący zostawienia drogi nr 160704C na 

2020 rok w wieloletniej prognozie finansowej kosztem zdjęcia drogi w Zieleńcu z budżetu 

gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy przyjęła wniosek radnego i ogłosiła krótką przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XV sesji Rady Gminy Bądkowo 

i przystąpiono do realizacji porządku obrad w składzie niezmienionym. 

 Przewodnicząca przedstawiła wniosek radnego Pana Marka Jankowskiego polegający na 

wprowadzeniu do budżetu gminy na 2020 rok, a wykreśleniu z wieloletniej prognozy 

finansowej przebudowy drogi gminnej nr 160704C Bądkowo – Wysocin kosztem wykreślenia 

budowy drogi gminnej w miejscowości Zieleniec nr drogi 160713C o wartości 264 608,00zł. 

Radny Pan Roman Ciesielski zgłosił uwagę do wniosku informując, że wniosek jest daleko 

idący i dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak również zmian  w budżecie. 

Wniosek nie powinien dotyczyć zmian w budżecie. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka- Podlewska stwierdziła, że nie należy łączyć dwóch uchwał. 

W pierwszej kolejności powinniśmy głosować nad zmianą w wieloletniej prognozie 

finansowej a dopiero kolejnym krokiem winno być głosowanie w sprawie zmian w budżecie. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wniosek faktycznie jest daleko idący i powinien teraz dotyczyć 

jedynie wykreślenia z wieloletniej prognozy finansowej zadania polegającego na budowie 

drogi nr 160704C a dopiero przy uchwale budżetowej można głosować nad wprowadzeniem 

tego zadania na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy po wysłuchaniu opinii i uwag do wniosku zaproponowała, by 

wniosek radnego Pana Marka Jankowskiego dotyczył wykreślenia z wieloletniej prognozy 

finansowej przebudowy drogi nr 160704C Bądkowo – Wysocin. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła krótką przerwę, celem prawidłowego sformułowania 

wniosku. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy wznosiła obrady sesji i przystąpiono do realizacji 

porządku obrad w składzie niezmienionym. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek radnego Pana Marka Jankowskiego 

polegający na wykreśleniu z wieloletniej prognozy finansowej budowy drogi gminnej Nr 

160704C Bądkowo – Wysocin. 
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Radny Pan Marek Jankowski wyraził zgodę, by jego wniosek otrzymał brzmienie j/w. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad wniosek radnego Pana Marka 

Jankowskiego. 

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

„przeciwko” głosowało 9 radnych, głosów „wstrzymujących się” nie było – wniosek nie 

został przyjęty. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie wniosku radnego Pana Marka Jankowskiego stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciwko” 1 

radny, głosy „wstrzymujące się „3 – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/77/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2020-203 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

Ad. a)  

Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę NR 14/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2020 rok. 

Radny Pan Roman Ciesielski o godzinie 10:02 opuścił obrady sesji Rady Gminy Bądkowo – 

obecnych 13 radnych. 

Ad. b) 

Członek Komisji budżetu, finansów i gospodarki komunalnej Pan Piotr Kobusiński oznajmił, 

że komisja na swoim posiedzeniu analizowała wszystkie wnioski jakie wpłynęły do projektu 

budżetu gminy jak również projekt uchwały budżetowej, który został sporządzony przez 

Wójta Gminy. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony budżet i nie 

wniosła uwag. 
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Radny Pan Roman Kaszubski w swojej wypowiedzi stwierdził, że uchwała w sprawie 

przyjęcia budżetu co roku budzi największe emocje i jest to jedyna okazja, by zaplanować i 

zabezpieczyć środki na to co najważniejsze i co najbardziej interesuje społeczeństwo, czyli 

zadania inwestycyjne. Radny zapewnił, że w każdej wsi jest coś do zrobienia i żeby uchwalić 

budżet trzeba umieć pójść na kompromis. Każdy radny reprezentuje całą gminę a nie tylko 

swoją wieś i to należy wziąć pod uwagę. Radny po zapoznaniu się z projektem budżetu 

przyznał, że odczuwa niedosyt, jednak oczekiwania są coraz wyższe i każdy z nas chciałby, 

aby nasza gmina miała większe możliwości rozwojowe. Radny odnosząc się do projektu 

budżetu a zwłaszcza do zadań inwestycyjnych zaznaczył, że na więcej dochody gminy nie 

pozwalają. Radny przypomniał również, że była propozycja zawieszenia funduszu sołeckiego 

właśnie po to, by scalić te środki, ale większość radnych zadecydowała, by fundusz sołecki 

nadal utrzymać. W opinii radnego w zarządzaniu gminą i gospodarką finansową potrzebny 

jest umiar a skonstruowany przez Wójta Gminy projekt uchwały został stworzony na zasadzie 

lat ubiegłych, który się sprawdził i jest bezpieczny. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą, by w załączniku nr 5 tj. 

wykaz zadań inwestycyjnych w § 6050 przy przebudowie drogi gminnej Toporzyszczewo – 

Toporzyszczewo Stare nr 160719C dz. Nr150 dopisać długość odcinka drogi ok. 850m. 

Radna wyjaśniła, że jest to jedyna droga w tym załączniku która nie ma określonej długości i 

wynika to na pewno z omyłki pisarskiej, dlatego radna zawnioskowała, by zostało to 

dopisane. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że jest to omyłka pisarka i zostanie to sprostowane. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było - uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/78/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na 2020 rok 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

Obrady sesji opuścił radny Pan Adrian Hyży – obecnych12 radnych. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 12 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było  – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/79/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad.7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku  dla osób bezdomnych 

lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały W głosowaniu 

udział brało 12 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było – uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/80/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku  dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bądkowo. 

O godzinie 10:25 obrady sesji opuścił radny Pan Marek Jankowski – obecnych 11 radnych. 

O godzinie 10:27 na obrady sesji powrócił radny Pan Adrian Hyży – obecnych 12 radnych. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rad Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z pytaniem, czy okres 

trzech lat na który ustalona jest taryfa obliguje nas, czy stawka może ulec zmianie w tym 

okresie? 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Jarosław Wochna  wyjaśnił, że uzgodniona taryfa obowiązuje 

trzy lata, jednak są przesłanki które pozwalają na zmianę i są to szczególne przypadki. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z pytaniem, czy jeśli 

drastycznie wzrosną ceny prądu i przy tym koszty odbioru ścieków, czy wtedy będzie można 

zmienić taryfę? 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, w takiej sytuacji zostanie złożony nowy wniosek i 

najprawdopodobniej uzyska akceptację. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 12 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów 

przeciwnych nie było, 1 głos „wstrzymujący się” – uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  dopłaty do taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026”. 

O godzinie 10:33 na obrady sesji powrócił radny Pan Marek Jankowski – obecnych 13 

radnych. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 
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Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów „wstrzymujących się” – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/82/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026”stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2019/2020. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  głosów 

przeciwnych , i „wstrzymujących się” nie było – uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2019/2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina 

Bądkowo. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  głosów 

przeciwnych , i „wstrzymujących się” nie było – uchwała została podjęta. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/84/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  głosów 

przeciwnych , i „wstrzymujących się” nie było – uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/85/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  głosów 

przeciwnych , i „wstrzymujących się” nie było– uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/86/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo. 
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Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  głosów 

przeciwnych , i „wstrzymujących się” nie było– uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/87/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 10:56 ogłosiła krótką przerwę.  

Po przerwę o godzinie 11:06 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady sesji Rady 

Gminy Bądkowo i przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad w składzie 

12 radnych - nieobecny radny Pan Marek Jankowski. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo. 

Obrady sesji opuścił radny Pan Marian Machalski – obecnych 11 radnych. 

Ad. a) 

Dyskusji 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 się” nie było– uchwała została podjęta. 

 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XV/88/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

najmu mienia komunalnego w miejscowości Bądkowo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 16 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka 

wsparcia w miejscowości Toporzyszczewo stare pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia 

go w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i zaproponowała, by 

§ 1 i 2 pozostały bez zmian, § 3 otrzymał brzmienie: Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora 
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dla osób objętych projektem jest nieodpłatne, w dalszej kolejności § 4 i 5 – jest to 

przesuniecie § 3 i 4 pierwotnej wersji projektu uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy 

wyjaśniła, że taki zapis powinien znaleźć się w uchwale, gdyż jest to doprecyzowanie w 

związku z złożonym wnioskiem do dofinansowanie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowania nad wprowadzeniem zmiany do projektu 

uchwały. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych, „za” wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było – zmiana została wprowadzona. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały po wprowadzeniu 

zmian. W głosowaniu udział brało 11 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 

radnych,  głosów przeciwnych , i „wstrzymujących się” nie było– uchwała została podjęta 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr XV/89/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w 

miejscowości Toporzyszczewo stare pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w 

strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

Ad. 17 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia warunków i 

trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bądkowo. 

Ad. a) 

Dyskusji 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 się” nie było– uchwała została podjęta 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu w Gminie Bądkowo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Ad. 18 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w 

Bądkowie. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy § 1 projektu uchwały w 

którym stwierdza się zakończenie działalności gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019r. jest 

zgodny z prawem, gdyż podejmujemy uchwałę działającą wstecz. 

Radca prawny Urzędu Gminy w Bądkowie wyjaśniła, że można podjąć taką uchwałę i prawo 

na to pozwala. 

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 się” nie było– uchwała została podjęta 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały Nr XV/91/2019 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad. 19 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski przypomniał, że zgłaszał już problem dot. wysypiska  śmieci 

w Łowiczku i jest teraz problem  drogi, która jest rozjechana i zniszczona. Radny zwrócił się 

również z pytaniem, czy nie można zakupić mikrofonów, aby nie podchodzić do mównicy? 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że można zakupić. 

Wójt Gminy poinformował, że w sprawie działalności firmy w Łowiczku zostało skierowane 

pismo do Inspektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą o podjęcie 

wnikliwej kontroli na skutek sygnałów ze strony mieszkańców. Wójt Gminy wyjaśnił, że 

droga jest publiczna i nie można zakazać poruszania się po niej.  

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zasugerowała, by podjąć rozmowy z 

właścicielem firmy na temat współfinansowania naprawy drogi. Radna w imieniu własnym 

podziękowała dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za postawienie aktywnego stopu na 

skrzyżowaniu w Łowiczku, wyrażając nadzieję, że wpłynie to na polepszenie bezpieczeństwa. 

Radna podziękowała również strażakom OSP w Żabieńcu za zaproszenie na uroczyste 
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przekazanie samochodu strażackiego jak również za ich zaangażowanie i wszelkie prace 

wykonywane w jednostce straży. 

Sołtys wsi Wójtówka Pan Stanisław Pacholski zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy jak 

wygląda sprawa  śmieci, czy zmieniły się zasady segregacji oraz cena? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na chwilę obecną zasady segregacji  i cena nie ulegają zmianie. 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła życzenia noworoczne, życząc zdrowia, optymizmu 

,mądrych decyzji i postanowień oraz  wszelkiej pomyślności w nowym roku. 

Ad. 20 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 11:35 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XV  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 

 

 

 

 














































