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PROJEKT 

Protokół Nr XIX/2020 

z obrad XIX  sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00, zakończono o godzinie 14:20. 

 

Proponowany Porządek XIX sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 6 maja 2020 roku. 

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

5. Raport o stanie gminy 

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok,  

b) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty nad raportem. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Bądkowo 

a) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2019 rok, 

a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2019 rok wraz                           

z informacją o stanie mienia Gminy, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

a) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo, 
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b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2019 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały. 

9.  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. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

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

uwzględnienie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad  XIX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała Nr XIX/111/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum 

zaufania, 

 Uchwała Nr XIX/112/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2019 rok, 

 Uchwała Nr XIX/113/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 
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 Uchwała Nr XIX/114/2020 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok, 

 Uchwała Nr XIX/115/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie, 

 Uchwała Nr XIX/116/2020 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie. 

 Uchwała Nr XIX/117/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2020, 

 Uchwała Nr XIX/118/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2020-2030. 

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 – załącznik nr 2 i 3. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XIX sesji 

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

Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz redaktora gazety Pana 

Stanisława Białowąsa, jak również wszystkich oglądających transmisję sesji. 

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

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności a następnie stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 

radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji i zaproponowała by 

porządek sesji został zmieniony poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dot. podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2020-

2030. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że proponowana zmiana dotyczy załącznika 

wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych i polega na zwiększeniu ilości punktów świetlnych na 
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ulicy słonecznej w Bądkowie. Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – 

obecnych 14 radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

Punkty od 1 do 12 porządku obrad pozostają bez zmian, punkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 202-2030 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały. 

Punkt 14 .Wolne wnioski i zapytania, punkt 15. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy 

Bądkowo. 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad XIX sesji Rady Gminy Bądkowo po 

wprowadzeniu zmian nie było. 

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 się nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Przyjęty porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Bądkowo 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 6 maja 2020 roku. 

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

5. Raport o stanie gminy 

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok,  

b) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty nad raportem. 
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6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Bądkowo 

a) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2019 rok, 

a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2019 rok wraz  z informacją o stanie mienia Gminy, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

a) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo, 

b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2019 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały. 

9. 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. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 



 

6 

 

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

uwzględnienie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zakończenie obrad  XIX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XVIII/2020 z sesji odbytej w dniu  6 maja 2020r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny 

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

z radnych nie wniósł. 

Protokół Nr XVIII/2020 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

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

XVIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad.4  

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Ad.5 

Ad. a) 

Wójt Gminy na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy przedstawił informację dotyczącą 

raportu. 

Wójt Gminy poinformował, że władze miast i gmin mają obowiązek podczas sesji 

absolutoryjnej zaprezentować raport o stanie gminy. To nowy obowiązek samorządów 

wprowadzony od 2019 roku. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 

2020r., poz. 713), co roku do 31 maja organ władzy wykonawczej - w naszym przypadku 

Wójt musi przedstawić Radzie Gminy raport, w którym podsumowuje swoją działalność w 

poprzednim roku. Przedłożony raport zawiera najważniejsze informacje o stanie gminy. 

Raport przygotowany został przez pracowników Urzędu Gminy w Bądkowie - bez 

korzystania z usług firm zewnętrznych, w związku z powyższym nie wygenerował 

dodatkowych kosztów. Forma raportu jest wolna od specjalistycznego nazewnictwa. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. W dniu 

21 maja 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie przedstawienia raportu 

o stanie gminy za rok 2019. W dniu 22 maja br. roku raport w wersji papierowej został 

przekazany Radzie Gminy Bądkowo na ręce Przewodniczącej Rady Gminy. Następnie w dniu 

27 maja Przewodnicząca Rady Gminy przekazała raport radnym gminy. Wszyscy radni 

otrzymali raport w ustawowym terminie. Raport o stanie gminy Bądkowo za 2019 rok został 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. Konstrukcja raportu jest 

przejrzysta, prosta i zawiera czytelny spis treści. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do dnia 29 czerwca do godziny 15:00 nikt z 

mieszkańców nie zgłosił swojego udziału w debacie nad raportem.  

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

czytelny, przejrzysty i zawiera najważniejsze informacje dot. działalności Wójta Gminy w 

roku poprzednim. Raport zawiera również informacje dot. działalności GOK, GBP, ZSP 

Bądkowie,  związku z tym radna jako Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej podziękowała dyrektorom w/w jednostek za organizowane imprezy, 

spotkania jak również pozyskiwane środki i dotacje. Radna na ręce dyrektora szkoły złożyła 
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podziękowania i wyrazy uznania za wysokie wyniki nauczania klas 8, którzy z w końcowych 

egzaminach uzyskali wyniki na wysokim poziomie, co jest zasługą uczniów i nauczycieli 

szkoły. Radna podziękowała również całej Radzie Gminy Bądkowo za przekazane środki, 

które zostały przeznaczone w roku ubiegłym na zakup nowego samochodu dla OSP w 

Żabieńcu oraz wszystkim tym, którzy w gminie działają na rzecz gminy. 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum zaufania. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy 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 XIX/111/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30  czerwca 2020 roku w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

wotum zaufania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Bądkowo za 2019 rok. 

Ad. a) 

Wójt Gminy Bądkowo Pan Ryszard Stępkowski zapoznał Radę Gminy z Uchwałą Nr 

5/S/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 

kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Bądkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2019 rok wraz                           

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

Ad.  c) 

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. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Ad.8  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radę Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Bądkowo z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Bądkowo za 2019 rok. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas zapoznała Radę Gminy                          

z Uchwałą Nr 15/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej                   

w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Bądkowo z wykonania budżetu za 2019 rok 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. d) 

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 XIX/113/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy Bądkowo. 

Wójt Gminy w swojej wypowiedzi stwierdził, że sesja absolutoryjna to bardzo ważne 

wydarzenie w życiu zawodowym wójtów, burmistrzów. Absolutorium to nie tylko sukces 
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Wójta Gminy ale także radnych i pracowników Urzędu gminy. Absolutorium stanowi dowód 

uznania dla całego zespołu ludzi pracujących nad realizacją budżetu. W dużej mierze jest to 

sukces zgodnej pracy nas wszystkich. Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za udzielone 

mu wotum zaufania jak również absolutorium.. Szczególne podziękowania Wójt Gminy 

złożył Radzie Gminy za współpracę oraz Skarbnik Gminy – Pani Aleksandrze Hofman, która 

cały czas czuwa nad prawidłową gospodarką finansową gminy. Ponadto Wójt złożył 

podziękowania kierownikom referatów, sołtysom oraz wszystkim pracownikom urzędu 

gminy. Wójt Gminy zaznaczył, że  sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i 

praca wszystkich wymienionych osób. 

Po zrealizowaniu punktu 8 porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy  o godzinie 13:25 

ogłosiła krótką przerwę w obradach. 

Po przerwie o godzinie 13:35 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XIX sesji Rady 

Gminy Bądkowo i przystąpiono do realizacji porządku obrad w składzie niezmieniony, tj. 14 

radnych. 

Ad. 9 

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) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  

Radny Pan Roman Ciesielski w imieniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki 

Komunalnej poinformował, że komisja na swoim posiedzenie w dniu 22 czerwca br. 

szczegółowo analizowała zmiany przedstawione w proponowanym projekcie uchwały oraz 

zapoznała się z materiałami dołączonymi do przedmiotowego projektu jak również 

wyjaśnieniami Pani Skarbnik i Wójta Gminy. Radny oznajmił, że w związku z zaistniałą 

sytuacją związaną z epidemią mamy nadwyżkę, dlatego możemy przesunąć środki na różne 

inwestycje. Radny w imieniu komisji zawnioskował do Rady Gminy o przyjęcie 

zaproponowanych zmian. 

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. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

postępowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński wyjaśnił, że Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Bądkowo wnikliwie zajęła się skargą, ponadto Rada Gminy 

Bądkowo na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji ponownie szczegółowo 

przeprowadziła postepowanie wyjaśniające dotyczące przedmiotowej skargi i nie widzi 

postaw do uznania skargi za zasadną. 

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 XIX/115/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  

Dyskusji w tym punkcie 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. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XIX/116/2020  Rady Gminy 

Bąkowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie 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 XIX/117/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawi zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Rady Gminy Bądkowo na lata 2020-2030. 

Ad. a)  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie 

szczegółowe zmian, w związku z tym, że punkt ten został wprowadzony do porządku sesji w 

dniu dzisiejszym. 

Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Hofman poinformowała, że zadanie będzie realizowane 

przez firmę Energa Oświetlenie, która będzie przygotowywała projekt jak również budowę 

dodatkowego oświetlenia  i tym samym z firmą zostanie podpisana umowa. Natomiast, żeby 

przystąpić do realizacji zadania i aby móc podpisać umowę, zadanie to musi być wpisane w 
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przedsięwzięcia na 2021 rok. W związku z tym musi zostać podjęta uchwała, która wskazuje, 

że mamy zabezpieczone środki w wysokości 50 000,00zł na ten cel. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski stwierdził, że na ulicy Słonecznej w Bądkowie wcześniej 

planowane były lampy solarne a teraz mowa jest o tradycyjnym oświetleniu. Ponadto radny 

zwrócił się z pytaniem, dlaczego, aż taka duża ilość punktów świetlnych na tej ulicy, skoro 

planowano mniej i mieliśmy ograniczać koszty związane z oświetleniem?. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że planowaliśmy w budżecie 6 lamp, ale mieszkańcy wnioskowali 

o 10, dlatego na prośbę mieszkańców zwiększono ilość do 10. Ponadto tradycyjne oświetlenie 

jest trwalsze, stąd taka decyzja. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski w swojej wypowiedzi stwierdził, że na ubiegłych 

spotkaniach radny Pan Hyży Adrian promował oświetlenie fotowoltaiczne a teraz jednak inna 

decyzja. 

Radny Pan Adrian Hyży stwierdził, że w żaden sposób nie promował swojej firmy, tylko 

rozwiązania fotowoltaiczne., które są instalowane na budynkach użyteczności publicznej. Co 

do oświetlenia fotowoltaicznego to opinie ekspertów są podzielone, jednak w większości zdań 

przeważają za tym, że fotowoltaika przy oświetleniu ulicznym spisuje się, ale jest to raczej 

krótkofalowe ze względu na zużywanie się akumulatorów, które po kilki latach należy 

wymienić. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński podsumował w/w wypowiedzi, i 

stwierdził, że jednak dobrze się stało, że radni nie posłuchali radnego Adriana Hyżego, gdyż 

jego wcześniejsze twierdzenia nie miały racji bytu. 

Radny Pan Adrian Hyży ustosunkował się do wcześniejszej wypowiedzi Pana Piotra 

Kobusińskiego i stwierdził, że nie do końca się z tym zgadza i nadal będzie promował 

instalacje fotowoltaiczne, gdyż są to rozwiązania ekonomiczne i przyszłościowe oraz można 

uzyskać na nie dotacje. W związku z tym, nie wycofuje się z poprzednich słów co do 

promowania samej fotowoltaiki. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 0 

głosów przeciwnych, 6 głosów wstrzymujących się – uchwała została podjęta. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XIX/118/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2020-2030 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 14 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski  - poinformował, że w sprawie wysypiska śmieci w 

Łowiczku zostały podjęte przez Wójta Gminy działania i zostały wysłane 4 pisma do 

instytucji. Radny zwrócił się z prośbą,  by ratować drogę, która jest w złym stanie i czy nie 

można wstawić jakiegoś znaku zakazu postoju? Ponadto rady poinformował, że na 2023 rok 

w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowany jest remont dachu w remizie w Łowiczku, 

jednak na chwilę obecną po intensywnych opadach dach przecieka w kilku miejscach i czy 

można coś z tym zrobić. 

Pracownik Urzędu Gminy w Bądkowie Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, że samo 

wstawienie fizyczne znaku nie do końca rozwiązuje sprawę, gdyż nie ma umocowania 

prawnego. Żeby wstawić prawnie znak należy zmienić organizację ruchu i można to zrobić, 

jednak procedura trochę trwa. W takim przypadku należy dobrze się zastawić jaki miałby być 

to znak, aby firma działająca nie zarzuciła nam, że ograniczamy im w pewien sposób 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy, by Wójt 

wystąpił do firmy z zapytaniem o możliwość partycypacji w kosztach remontu drogi, która 

ewidentnie została zniszczona przez samochody, które dojeżdżają do tej firmy. Radna 

oznajmiła, że taki wniosek złoży również pisemnie do Wójta Gminy. 

Wójt Gminy oznajmił, że jak tylko wpłynie wniosek radnej, to zostanie on powielony, 

opieczętowany pieczęciami urzędowymi i wystąpimy do firmy z zapytaniem. 

Wójt Gminy stwierdził również, że problem nie jest bagatelizowany i robimy, co możemy a 

rzeczywiście problem przybiera coraz większą skalę. Wójt zdeklarował, że dach w remizie w 

najbliższym czasie zostanie naprawiony. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o 

podjęcie stosownych działań z firmą, która odbiera od mieszkańców odpady komunalne. W 

umowie zapisane jest, że firma zabierając odpady zostawia dokładnie tyle worków ile zabiera, 

jednak tak nie czynią. Worki dostępne są w Urzędzie Gminy Bądkowo, ale nie każdy z 

mieszkańców ma taką możliwość, by je odebrać. Ponadto zdaniem radnej nie po to została tak 

skonstruowana umowa, by mieszkańcy chodzili po worki do gminy, dlatego radna zwróciła 

się z prośbą do Wójta Gminy o interwencje w tej sprawie. 
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Ad. 15 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 14:20 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XIX sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 

 

 








































