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Projekt 

Protokół NR XVII/2020 

z obrad XVII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 13 marca 2020 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 12:02 

Porządek XVII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji  NR XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

4. Przyjęcie protokołu sesji NR XVI/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku. 

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

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-

Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2021 roku 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2020 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bądkowie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, których 

gminą właściwą jest gmina Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

16.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Bądkowo 

a) dyskusja,  

b) podjęcie uchwały. 

19.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bądkowo w 2020 roku” 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

20. Informacja z zakresu działalności firmy LOGIQA z siedzibą w Bądkowie, ul. 

Spółdzielcza  1 – wystąpienie przedstawiciela firmy. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zakończenie obrad  XVII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała NR XVII/95/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 

• Uchwała NR XVII/96/2020 w sprawie zmiany uchwały NR XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok 

• Uchwała NR XVII/97/2020  w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko- 

Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku 

• Uchwała NR XVII/98/2020 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2021 roku 

• Uchwała NR XVII/99/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Bądkowo na 2020 rok 

• Uchwała NR XVII/100/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bądkowie 

• Uchwała NR XVII/101/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkańców chronionych, których gminą właściwą 

jest gmina Bądkowo 
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• Uchwała NR XVII/102/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

• Uchwała NR XVII/103/2020 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

• Uchwała NR XVII/104/2020 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie 

• Uchwała NR XVII/105/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej 

na terenie Gminy Bądkowo 

• Uchwała NR XVII/106/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Bądkowo 

• Uchwała NR XVII/107/2020 w sprawie  zmiany regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Bądkowo 

• Uchwała NR XVII/108/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Bądkowo w 

2020 roku” 

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 XVII sesji 

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

pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości 

oraz wszystkich oglądających transmisję sesji. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy 

zwróciła się do radnych z prośbą o zalogowanie się na urządzeniach w celu sprawdzenia listy 
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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. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XV/2019 z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 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. 

 „Za” przyjęciem protokołu Nr XV/2019 głosowało 11 radnych,  1 „głos wstrzymujący się”, 0 

głosów przeciwnych – protokół został przyjęty – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr XV/2019 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XVI/2019 z sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2020 roku. 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 XVI/2020 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

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

XVI/20120 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5  

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 13 radnych 
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Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2020-2030. 

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 XVII/95/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2020-203 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/78/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok.   

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 XVII/96/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku. 

Ad. a) 
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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 XVII/97/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 

Ad.9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska w swojej wypowiedzi oznajmiła, że będzie 

głosować za pozostawieniem funduszu sołeckiego mimo, że udział niektórych sołectw w 

zebraniach dotyczących podziału funduszu sołeckiego jest mały, ale w okręgu radnej 

zainteresowanie mieszkańców jest duże. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w zeszłym roku przedstawił argumenty „za” wydzielaniem 

funduszu sołeckiego jak również „przeciw” wydzielaniu i w tym roku nie będzie tego 

powielał. Wójt przypomniał, że przystępując do funduszu sołeckiego zwrot części wydatków 

wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wynosił 30%. Na chwilę obecną jest to zwrot 

w wysokości 12%. Wójt oznajmił, że zainteresowanie mieszkańców na zebraniach 

dotyczących podziału funduszu jest znikome. Ponadto początkowo fundusz sołecki wynosił 

200tys. zł. a teraz jest to kwota około 400tys. zł. Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą 

o zawieszenie funduszu sołeckiego wyjaśniając, że środki w budżecie na sołectwa będą i 

będzie można je racjonalnie wydatkować. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska stwierdziła, że w skali kraju jest tendencja 

wzrostowa, czyli jednak gminy przystępują do funduszu sołeckiego. Radna przyznała, że 

rekompensata rzeczywiście maleje, ale jednak jakieś środki z tego tytułu do budżetu 

wpływają. Radna stwierdziła, że nie chce zabierać mieszkańcom przywileju decydowania, 

dlatego poinformowała, że będzie głosować za pozostawieniem funduszu sołeckiego. 
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Radna Pani Mirosława Pawlak oznajmiła, że fundusz sołecki w jej okręgu się nie sprawdza. 

Są sołectwa które nie mają świetlic, remiz i nie ma na co przeznaczyć środków oprócz 

remontu dróg tj. kamień. 

Radny Pan Roman Kaszubski przyznał, że na początku swojej kadencji był pierwszym 

radnym, który domagał się wydzielenia funduszu sołeckiego i jakiś czas temu w końcu został 

on wydzielony. Fundusz sołecki ma swoje wady ponieważ nie jest elastyczny i nie może być 

na wszystko przeznaczony. Fundusz sołecki ma ograniczenia i przepisy, które nie pozwalają 

na pewne inwestycje w sołectwach. Zdaniem radnego słusznym jest to, aby na chwilę obecną 

fundusz sołecki został zawieszony, gdyż najpilniejsze potrzeby i inwestycje w sołectwach 

zostały zrealizowane. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski stwierdził, że główne cele zostały zaspokojone i teraz 

fundusz sołecki należy zawiesić. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że po raz pierwszy kiedy 

wydzielaliśmy fundusz sołecki były brane pod uwagę dwa cele: upowszechnianie idei 

samorządowej oraz wzrost środków do budżetu  przez wojewodę. Rekompensata z tytułu 

wydzielenia funduszu sołeckiego jest malejąca i jest ona wypłacana obecnie z rezerwy 

budżetowej, o czym poinformowała Skarbnik Gminy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy. W 2022 roku zwrot może być na jeszcze niższym poziomie i dlatego zdaniem 

radnego na chwilę obecną fundusz lepiej zawiesić. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 głosy 

„przeciwko”, 1 głos „wstrzymujący się” – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XVII/98/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 10:13 ogłosiła krótką przerwę. 

Po przerwie o godzinie 10:22 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XVII sesji 

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

składzie niezmienionym tj. 13 radnych. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2020 rok. 
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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 XVII/99/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Bądkowo na 2020 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie. 

Obrady sesji opuścił radny Pan Tomasz Pietrzak – obecnych 12 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, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XVII/100/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej stanowi  załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, których 

gminą właściwą jest gminy Bądkowo. 

Na obrady sesji powrócił radny Pan Tomasz Pietrzak  - obecnych 13 radnych. 

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 XVII/101/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, których gminą właściwą jest 

gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy w § 2 pkt. 9 projektu uchwały 

został zmieniony zapis zgodnie z ustaleniami, których dokonano na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy Bądkowo?. 

Kierownik GOPS w Bądkowie Pani Halina Hołtyn wyjaśniła, że zapis dotyczący § 2 pkt 9 

został zmieniony i brzmi: „Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu w głosowaniu jawnym”. 

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 XVII/102/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020,roku w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński poinformował, że pod 

zagadnieniami tej petycji, gdyby mógł osobiście by się podpisał, jednak Rada Gminy nie jest 

organem właściwym do podejmowania uchwał w przedmiotowej petycji. 
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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,  głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XVII/103/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. 

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 XVII/104/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 16 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński wyjaśnił, że należy podnieść opłatę 

za śmieci w związku z kosztami jaki musimy zapłacić firmie po rozstrzygniętym przetargu. 

Zgodnie z ustawą musi być to system samofinansujący, czyli gmina nie może zarabiać ani 

ponosić kosztów, dlatego są proponowane podwyżki, które zostały ustalone na tzw. „styk”. 

Obecnie obowiązuje też inny system odbierania odpadów komunalnych i polega na tym, że 

od każdej osoby naliczana jest opłata, niezależnie ile osób zamieszkuje. Dotychczas od 6 osób 

wzwyż w gospodarstwie była ulga i nie pobierano opłaty, jednak teraz ustawa na to nie 

pozwala. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje uchwały i zgodnie z 

przepisami opłata musi być naliczana od jednego mieszkańca niezależnie ile mieszkańców 

zamieszkuje dane gospodarstwo. Inne uchwały będą uchylane. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem jaka będzie teraz obowiązywać stawka 

za odpady komunalne? 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że 19 zł. miesięcznie od jednej osoby, gdy odpady są 

zbierane w sposób selektywny. 40 zł. w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny 

zbierane i odbierane. Ponadto będzie stosowana ulga w wysokości 2 zł od osoby, w 

przypadku, gdy mieszkaniec posiada kompostownik przydomowy. 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem skąd wynika rozbieżność pomiędzy 

liczbą mieszkańców a deklaracjami oraz co w przypadku, gdy ktoś nie zdeklaruje się? czy 

wówczas będziemy weryfikować dane z ilością osób zameldowanych na poszczególnych 

posesjach, czy nie będziemy podejmować żadnych działań? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że będziemy podejmować działania, aby wszyscy płacili a  różnica w 

deklaracjach  wynika z tego, że są osoby zameldowane na stałe na terenie gminy,  ale nie 

zamieszkują. Są to miedzy innymi osoby przebywające za granicą.  

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, kiedy mieszkańcy otrzymają deklaracje i 

w jakim terminie należy je złożyć? 

Pracownik Urzędu Gminy Pan Jarosław Wochna poinformował, że część deklaracji już jest 

dziś i można  już mieszkańcom rozdać. 

Na obrady sesji dołączyła Pani Marta Szczepańska – Urbańska przedstawiciel firmy 

LOGiQA. 

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 XVII/105/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na 

terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad. 17 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bądkowo. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem do radcy prawnej 

Urzędu Gminy w Bądkowie, czy zapis § 6 uchwały jest właściwy, czy jako akt prawa 

miejscowego nie powinno być tak, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa zasugerowała taki zapis, 

ponieważ jeśli uchwała weszła by w życie przed dniem 1 kwietnia, wówczas musielibyśmy 

stawkę dzielić na dni miesiąca. Projekt uchwały był uzgadniany z organem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

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 XVII/106/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. 18 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 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 XVII/107/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany utrzymania regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Ad. 19 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy 

Bądkowo w 2020 roku”. 

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 XVII/108/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bądkowo w 2020 roku” 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. 20 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że punkt 

dotyczący informacji z zakresu działalności firmy LOGIQA nie powinien być tematem obrad 

porządku sesji. W przyszłości każdy z przedstawicieli firm może przyjść i robić autoreklamę, 

co może zostać źle przez mieszkańców odebrane. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że został przyjęty przez radnych porządek obrad sesji i nikt z radnych 

żadnych uwag nie wniósł. Poza tym Wójt wyjaśnił, że są sygnały i obawy  ze strony 

mieszkańców, dotyczące działalności firmy o profilu chemicznym, która zajmuje się 

trującymi i promieniotwórczymi substancjami, dlatego na wniosek mieszkańców Wójt Gminy 

zaprosił przedstawiciela firmy celem zapoznania z profilem działalności i nie jest to żadna 

reklamy ani promowanie firmy. 

Pani Marta Szczepaniak – Urbańska poinformowała, że nie jest tu po to aby robić firmie 

reklamę tylko dlatego, że są niepokojące sygnały ze strony mieszkańców. Firma LOGIQA z 

siedzibą w Bądkowie zajmuje się preparatami biobójczymi i nie są to substancje 

niebezpieczne. LOGIQA zajmuje się logistyką szeroko pojętą, czyli transport, przeładunek, 

magazynowanie. Czołowym produktem jest produkt Adblue, wykorzystywany głównie w 

rolnictwie służący do dezynfekcji ale również wykorzystywany w kosmetykach. Pani Marta 

Urbanska – Szczepańska oznajmiła, że ona również otrzymuje niepokojące sygnały od 

mieszkańców, dlatego zapewniła, że firma jest legalna i nie ma żadnych szkodliwych 



15 

 

środków promieniotwórczych i chemicznych jak również w Bądkowie nie ma żadnej 

produkcji. Ponadto firma jest zatrudnia kilku pracowników z terenu gminy, jak również 

wpływają do gminy podatki. 

O godzinie 11:30 obrady sesji opuścił radny Pan Henryk Pasiński – obecnych 12 radnych. 

Przedstawiciel firmy oznajmiła, że każdy z radnych może przyjść do firmy i zobaczyć jak 

wygląda działalność. Firma pracuje od godziny najwcześniej 6:00 rano do najpóźniej 22:00.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że zawsze znajdą się 

złośliwi ludzie, ale dobrze, że są sygnały ze strony mieszkańców bo świadczy to o tym, że 

interesują się tym, co dzieje się w gminie i należy odebrać to jako troska o środowisko. 

Zdaniem radnego firma daje miejsca pracy, wpływają też podatki do budżetu gminy, więc 

dobrze byłoby, aby działalność funkcjonowała a zainteresowanie mieszkańców nie odbierać 

jako złośliwość, tylko wytłumaczyć i zapoznać z działalnością. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka - Podlewska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że nie 

zdawała sobie sprawy, że są tak niepokojące sygnały ze strony mieszkańców odnoście 

działalności firmy, dlatego dobrze się stało, że przedstawiciel firmy zapoznała wszystkich z 

profilem działalności, jednak nadal uważa że sesja Rady Gminy nie jest właściwym 

miejscem. 

Ad. 21 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie Pan Janusz Graczyk poinformował, 

że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa czasowo do dnia 25 marca zostały 

zawieszone szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej. Pan Janusz Graczyk podziękował 

Wójtowi Gminy za 12 laptopów, które zostały przekazane do szkoły na jego ręce, dzięki 

udziałowi Gminy w projekcie. Ponadto dyrektor szkoły oznajmił, że została zamontowana 

klimatyzacja na sali gimnastycznej i tym samym podziękował Przewodniczącej Komisji 

Oświaty Rady Gminy Bądkowo oraz Wójtowi Gminy za wsparcie inwestycji. Pan Janusz 

Graczyk poinformował, że odbyła się kontrola projektu „Nowoczesna edukacja kluczem do 

sukcesu” i wypadła ona wzorcowo, w związku z tym przekazał szczególne podziękowania dla 

Pani Aleksandry Nowak – koordynator projektu oraz Skarbnik Gminy Pani Aleksandry 

Hofman. Dyrektor szkoły podziękował również wszystkim tym mieszkańcom i sołectwom, 

którzy przeznaczyli fundusz sołecki w części lub całości na utwardzenie parkingu przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że firma EKOSKŁAD złożyła wniosek na 

zbieranie makulatury i czy szkoła zbiera makulaturę? 
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Pan Janusz Graczyk wyjaśnił, że szkoła cały czas zbiera makulaturę. 

Sołtys wsi Toporzyszczewo Stare Pani Sylwia Skowrońska w imieniu wszystkich sołtysów 

podziękowała Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy za pamięć i otrzymane 

życzenia z okazji dnia sołtysa. 

Radny Pan Marek Jankowski wyrecytował dla sołtysów z tej okazji wiersz. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski poinformował, że mieszkańcy wsi Łowiczek złożyli petycję 

w sprawie przedłużenia budowy odcinka drogi i czy petycja ta będzie miała akceptację? 

Radny oznajmił, że również podpisał się pod tą petycją. 

Pan Zbigniew Zapiec mieszkaniec wsi Łowiczek, wyjaśnił, że chodzi o odcinek drogi od 

zakrętu w kierunku jego posesji i jest tu mowa o przedłużenie odcinka o około 150m. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła petycję mieszkańców wsi Łowiczek w sprawie 

przedłużenie budowy drogi, która wpłynęła do Rady Gminy Bądkowo jak również Wójta 

Gminy i poinformowała, że petycja zostanie rozpatrzona. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z pytaniem, czy zostały poczynione jakieś 

działania w sprawie wysypiska śmieci w Łowiczku?. 

Pan Jarosław Wochna wyjaśnił, że monitujemy sprawę i robimy co możemy, jednak nie 

mamy uprawnień, ponieważ  pozwolenie i decyzję na prowadzenia działalności  wydaje 

Starosta a nie Wójt. Z urzędu wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska o przeprowadzenie kontroli i kontrola została przesunięta do końca marca, jednak 

czy termin nie ulegnie zmianie to tego jeszcze nie wiemy. Ponadto w firmie były 

przeprowadzane dwie kontrole i uchybienia były, ale nie mamy wiedzy jakie. Ponadto 

zmieniły się przepisy i do dnia 6 marca firma powinna złożyć do starostwa wniosek o opinię.  

W dalszej kolejności Starosta wystąpi do Wójta Gminy o wydanie opinii na temat firmy i 

opinia ta ze strony Wójta Gminy będzie na pewno negatywna, jednak nie jest ona wiążąca dla 

starosty. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zasygnalizował również, że jest problem drogi przy tej 

firmie, która jest  rozjeżdżona przez samochody ciężarowe i należy coś z tym zrobić. 

Ad. 22 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 12:02 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XVII  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  
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