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PROJEKT 

 

Protokół Nr XVI/2020 

z obrad XVI sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 28  stycznia 2020 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 13:00, zakończono o godzinie 13:30 

 

Porządek XVI sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Gminie Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

5. 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 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała NR XVI/92/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu w Gminie Bądkowo 
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• Uchwała NR XVI/93/2020 w sprawie uchylenia uchwały. 

• Uchwała NR XVI/94/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości 

Toporzyszczewo stare pod nazwą „klub Seniora” oraz włączenia go strukturę 

organizacyjną Ośrodka Pomocy społecznej w Bądkowie. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również  sołtysi gminy Bądkowo oraz zaproszeni goście 

według list obecności – załącznik nr 2 i 3 do protokołu. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XVI sesji 

Rady Gminy Bądkowo, przywitała wszystkich obecnych radnych, sołtysów pracowników 

Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych a także oglądających transmisję 

sesji. Następnie Pani Elżbieta Figas zwróciła się do radnych z prośbą o zalogowanie się na 

urządzeniach w celu sprawdzenia listy obecności i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 

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. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Adrian Hyży – obecnych 13 radnych. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały NR XVI/92/2020 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 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów wstrzymujących się – uchwała została podjęta. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XVI/92/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 stycznia 2020  roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu w Gminie Bądkowo stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 

Ad. 4 

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

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały NR XVI/93/2020 w sprawie 

uchylenia uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji 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 się – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XVI/93/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały NR XVI/94/2020 w sprawie 

utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Toporzyszczewo Stare pod nazwą „Klub 

Seniora” oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bądkowie. 

Ad. a) 

Dyskusji 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 XVI/94/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w 
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miejscowości Toporzyszczewo Stare pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w 

strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Ad. 6 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem dlaczego tak późno otrzymał materiały 

na sesję skoro nie jest to sesja nadzwyczajna. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie ma określenia „sesja nadzwyczajna” jest to sesja w trybie 

przyspieszonym i została zwołana na wniosek Wójta gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek wójta gminy w sprawie zwołania XVI 

sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Wójt Gminy zwołując sesję powołał się na 

art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i artykuł ten określa tryb zwoływania sesji. 

Pracownik Urzędu gminy w Bądkowie Pani Agata Dąbek wyjaśniła, że zawiadomienie o 

zwołaniu sesji zawiera podstawę prawną tj. art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminny który 

mówi, że „na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy 

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w 

zdaniu drugim”. 

Radca prawny Urzędu Gminy w Bądkowie zgłosiła uwagę dotyczącą firmy GRONEKO, 

która zabiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Pani Hanna 

Przywitowska wyjaśniła, że dziś były odbierane śmieci w miejscowości Bądkowo i firma nie 

zostawiła worków na popiół a zgodnie z umową worki powinny być zostawione o 

odpowiednim gabarycie i odpowiedniej grubości. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, czy firma powinna 

zostawić tyle worków co zabiera?  

Wójt Gminy wyjaśnił, że firma powinna zostawić tyle i zabiera worków. 

Radna Pani Agnieszka  Sobiecka – Podlewska złożyła wniosek do Przewodniczącej Rady 

Gminy, by zostało wysłane do firmy GRONEKO pismo z uwagami dotyczącymi zostawiania 

worków mieszkańcom zgodnie z umową. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do przewodniczącego komisji budżetowej 

Pana Romana Ciesielskiego twierdząc, że na komisji zostały przeanalizowane wnioski które 

wpłynęły do Wójta Gminy jak również komisji budżetowej w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i została wprowadzona  na wniosek Pana Romana Ciesielskiego jedna zmiana. 
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Następnie przegłosowano jednomyślnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej a na sesji Rady Gminy Bądkowo radny głosował odwrotnie, czyli za zmianą w 

wieloletniej prognozie finansowej, co zdaniem Pana Piotra Kobusińskiego było wbrew 

ustaleniom komisji i jako Przewodniczący komisji budżetowej nie powinien tak postępować. 

Radny Pan Roman Ciesielski stwierdził, że na sesji głosował za przyjęciem wieloletniej 

prognozy finansowej i  można to sprawdzić na nagraniu. Radny przyznał, że głosował za 

wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej wniosku Pana Marka Jankowskiego 

jednak nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej głosowała „za” 

jej przyjęciem. 

Pan Piotr Kobusiński sprostował swoją wypowiedzi i stwierdził, że radny Pan Roman 

Ciesielski głosował za przyjęciem wieloletniej prognozy ale głosował też za przyjęciem 

wniosku radnego Pana Marka Jankowskiego a ustalenia komisji budżetowej były inne i 

zaopiniowano projekt uchwały pozytywnie. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska stwierdziła, że z takich rzeczy radnych będą 

oceniać wyborcy. Z naszych decyzji i ewentualnych zmian radnych oceniać będą wyborcy a 

zdaniem radnej jest niedopuszczalne to, aby prowadzić taką dyskusję na sesji Rady Gminy. 

Radny Pan Marek Jankowski oznajmił, że radny Pan Roman Ciesielski głosował za jego 

wnioskiem na sesji jednak później radny Pan Roman Ciesielski głosował za przyjęciem 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska złożyła wniosek, by radnej został udostępniony 

protokół z posiedzenia komisji budżetowej o którym mówił Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy. 

Pracownik urzędu gminy Pani Agata Dąbek wyjaśniła, że protokół został już  sporządzony i 

zostanie opublikowany na stronie biuletynu informacji publicznej. 

 

Ad.7 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 13:30 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XVI  sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  
















