
 

1 

 

Protokół Nr XXI/2020 

z obrad XXI sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 13 października 2020 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 11:28 

Porządek XXI sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 czerwca 2020 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 lipca 2020 roku. 

5. Pożegnanie Sekretarza Gminy – Pani Elżbiety Ruskowskiej.  

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

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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

9.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 



 

2 

 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

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

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2020/2021 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Chatka 

Puchatka”, dla którego Gmina Bądkowo jest organem prowadzącym oraz nadania 

statutu 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała Nr XXI/120/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok; 

 Uchwała NR XXI/121/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Łowiczek; 

 Uchwała NR XXI/122/2020 w sprawie likwidacji aglomeracji Bądkowo; 

 Uchwała NR XXI/123/2020  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 Uchwała NR XXI/124/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie  Gminy Bądkowo; 
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 Uchwała NR XXI/125/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

Gminy Bądkowo z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021; 

 Uchwała NR XXI/126/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2020/2021; 

 Uchwała NR XXI/127/2020 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Chatka 

Puchatka”, dla którego Gmina Bądkowo jest organem prowadzącym oraz nadania 

statutu. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności – 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXI sesji 

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

Gminy, Sekretarz Gminy a także radcę prawnego Urzędu Gminy w Bądkowie, który 

rozpoczął pracę w naszym urzędzie od września br. Przewodnicząca Rady Gminy przywitała 

również pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  

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 10 

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 Nr XIX/2020 z sesji 

odbytej w dniu 30 czerwca 2020r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny jest na stronie 
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biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt  z radnych nie 

wniósł. 

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

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

XIX/2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji odbytej 

w dniu 30 lipca 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 XX/2020 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

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

XX/2020 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad.5 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Pani Elżbieta Ruskowska zakończyła pracę 

w Urzędzie Gminy w Bądkowie w związku z przejściem na emeryturę. Pani Elżbieta Figas w 

swojej wypowiedzi przybliżyła lata pracy Pani Elżbieta Ruskowskiej, która łącznie 

przepracowała 40 lat w tut. Urzędzie. Pracę swą zaczęła na stanowisku referenta ds. 

organizacyjno  - prawnych i kadr,  później pracowała na stanowisku st. ref. ds. planowania a 

kolejno jako insp. ds. planowania i handlu, natomiast od 1990 roku do 28.06.2020r. była 

sekretarzem gminy i jednocześnie pełniła funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilneg. W 

związku z tym Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej rady podziękowała Pani 

Elżbiecie Ruskowskiej za wszystkie lata pracy, poświecenie, oddanie oraz lojalność i trud 

włożony w pracę. Przewodnicząca Rady Gminy życzyła zdrowia, pomyślności w życiu 

osobistym jak również spełnienia planów w dalszym codziennym życiu. W geście 

podziękowania radni wręczyli symboliczne kwiaty Pani Elżbiecie Ruskowskiej. 

Pani Elżbieta Ruskowska podziękowała obecnej radzie gminy za współpracę jak również 

zaznaczyła, że z kilkoma radnymi pracowała przez kilka kadencji, dlatego podziękowała 

również za współpracę wszystkim radnym. 

Ad.6 

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 
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Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski oraz radna Pani Agnieszka Sobiecka – 

Podlewska – obecnych 12 radnych. 

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) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka–Podlewska zwróciła się z pytaniem jakie dofinansowanie 

uzyskamy na zakup nowego samochodu? 

Wójt Gminy oznajmił, że mamy zapewnienie na kwotę dofinansowania w wysokości 

87 000,00zł., ale na obecną chwilę nie mamy żadnego potwierdzającego dokumentu. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo już na co 

i które konkretnie straże będą przeznaczone proponowane w budżecie środki w wysokości 

10 000,00zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że środki te głównie planuje się przeznaczyć na remont toalet w 

remizie OSP w Wysocinie, ze względu na to, że znajduje się tam lokal wyborczy a łazienki są 

w bardzo złym stanie i wymagają remontu. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka– Podlewska zwróciła się z pytaniem, z jakich środków 

będzie realizowane  wprowadzone zadanie w postaci przebudowy drogi gminnej w Kryńsku. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to zadanie nowe i będzie realizowane ze środków własnych. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy będziemy mieć drugi samochód do 

dowożenia osób niepełnosprawnych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli się uda pozyskać środki to będziemy mieć nowy samochód, 

wówczas będą dwa małe busy a duży autobus zostanie sprzedany, ponieważ generuje on duże 

koszty. Nowy samochód będzie wtedy na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

szkoły a obecny mamy na potrzeby gminne. 

Pan Roman Ciesielski – w imieniu przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz 

Gospodarki Komunalnej poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z 

otrzymanymi materiałami i proponowanymi zmianami a także dokonała wnikliwej analizy i 

komisja jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany w budżecie. 
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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 XXI/120/2020 Rady Gminy 

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

sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek. 

Ad. a) 

Radny Pan Adrian Hyży zwrócił się z pytaniem, która konkretnie jest to działka. 

Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, że jest to działka przy j „agronomówce” w Łowiczku i 

działka ta była podzielona na dwie części, z której jedna część jest gminna a druga została już 

zbyta. 

Wójt Gminy wyjaśnił również, że jest to pas przy wjeździe do agronomówki, który 

bezpośrednio przylega do ogrodzenia posesji jednego z mieszkańców. Jest to pas działko o 

szer. ok 4m. Działka ta była od lat użytkowana przez tego mieszkańca i płacił on kiedyś 

dzierżawę. Wójt Gminy zaznaczył, że działka ta nie może stanowić odrębnego bytu. Jeżeli 

rada gminy wyrazi dziś zgodę na sprzedaż, wówczas rzeczoznawca wyceni wartość rynkową 

działki i dopiero wtedy zostanie sprzedana. 

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 XXI/121/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji 

Bądkowo. 

Ad. a) 

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

wcześniejszych sesjach wnioskowała o to, by nie odczytywać uzasadnień do uchwały, które 

są często obszerne i nie zawsze wiadomo o co chodzi.. Zdaniem radnej lepiej, by ktoś w kilku 

zdaniach to wyjaśnił prostym językiem, stąd prośba by dziś w kilku zdaniach to wyjaśnić. 

Pan Jarosław Wochna wyjaśnił, że uchwała była uzgadniana z Wodami Polskimi i na ten cel 

zostało tak obszernie rozbudowane uzasadnienie, które jest wymagane przy uzgadnianiu 

przedmiotowej uchwały.  

Pan Jarosław Wochna wyjaśnił, ze przedmiotem uchwały jest likwidacja aglomeracji, która 

po raz pierwszy została utworzona w 2005 roku w ramach Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych w celu wyznaczenia kierunków działań do 

zagospodarowania ścieków na terenie gminy Bądkowo. Pierwotnie równoważna liczba 

mieszkańców (RLM) wynosiła 2023, jednak na przestrzeni lat liczba ta znacząco się 

zmniejszyła. Ponadto obecny dokument traci moc z końcem tego roku i w związku z 

wejściem w życie nowych przepisów kompetencje w zakresie wyznaczania/zmiany czy 

likwidacji aglomeracji posiada rada gminy a nie jak dotychczas Wojewoda kujawsko – 

pomorski. Pan Jarosław Wochna oznajmił, że dokonał analizy obszaru aglomeracji i wynika z 

niej, że na przestrzeni ostatnich 15 lat bardzo dużo osób ubyło, w związku z tym brakuje osób 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Ponadto, aby aglomeracja mogła istnieć musi być 

minimum 2000 RLM – czyli rzeczywistej liczby mieszkańców. Obecnie mamy dwie 

możliwości: zmienić obszar aglomeracji poszerzając go o nowe obszary lub zlikwidować. 

Ponadto przy wyznaczaniu/zmianie czy likwidacji aglomeracji należy wskazać uzasadnienie 

ekonomiczne, tj. tzw. wskaźnik koncentracji, który określony jest na poziomie minimum 120 

osób na 1km planowanej budowy kanalizacji. W związku z tym nie ma możliwości spełnienia 

warunku wskaźnika, ponieważ z analizy przy obecnych założeniach wynosi on 45 

mieszkańców na 1km sieci planowanej do budowy. Kolejną sprawą jest kwestia 

dofinansowania, ponieważ po wyjściu z aglomeracji będziemy mogli korzystać z innych, 

różnych programów dofinansowania i jest to kolejny argument, by zlikwidować aglomerację 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wody 

Polskie we Włocławku. 
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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 XXI/122/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie likwidacji aglomeracji Bądkowo 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

O godzinie 10:30 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła krótką przerwę. 

Po przerwie o godzinie 10:40 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XXI sesji Rady 

Gminy Bądkowo i przystąpiono do realizacji porządku obrad w składzie niezmienionym – 12 

radnych. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu § 

8 projektu uchwały, który brzmi: „Worki na odpady właściciel nieruchomości otrzyma 

nieodpłatnie, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami na zasadzie „ile 

właściciel nieruchomości wystawił danego koloru worków z odpadami w dniu wywozu tyle 

otrzyma danego koloru worków pustych” i stwierdziła, że tak nadal nie jest, dlatego zwróciła 

się z pytaniem, jakie mamy możliwości egzekwowania tego zapis.  

Pan Jarosław Wochna wyjaśnił, że uwagi odnośnie zapisu § 8 projektu uchwały były 

pisemnie zgłaszane do firmy i każdorazowo są zgłaszane, jeśli mamy takie sygnały. Ponadto 

w ostatnim czasie nie ma dużo osób, które pobierają worki w gminie, jak również gmina nie 

ma tego typu sygnałów od mieszkańców. 

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

wprowadzili odbiór odpadów suchych częściej zamiast jednego razu w miesiącu, czy 

wówczas opłata będzie większa.? 

Pan Jarosław Wochna udzielił odpowiedzi, że wtedy opłata będzie wyższa. 
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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 XXI/123/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie 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 XXI/124/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 12. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi ora podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

 Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka - Podlewska  zwróciła się z pytaniem jaka kwota jest 

proponowana na realizację programu w § 8, gdyż nie została wpisana a miejsce to zostało 

wykropkowane. Zdaniem radnej nie może tak być, ponieważ powinna być zaproponowana 

kwota. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniała, że tak jak w zeszłym roku jest to kwota w wysokości 

10 000,00zł., którą koleżanka zapomniała wpisać, ale taką kwotą w projekcie uchwały należy 

przyjąć i nad taką propozycją będziemy głosować. 

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 XXI/125/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi ora podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia  średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2020/2021. 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie 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 XXI/126/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2020/2021 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu 

Dziecięcego „Chatka Puchatka”, dla którego Gmina Bądkowo jest organem prowadzącym 

oraz nadania statutu. 

Ad. a) 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy wpłynęły jakieś wnioski 

mieszkańców odnośnie utworzenia żłobka i czy będą chętni rodzice, by posyłać dzieci. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że nie jest to żłobek tylko klub dziecięcy a rekrutacja dopiero będzie. 
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Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, czy zapis § 2 projektu 

uchwały nie stoi w sprzeczności z § 26 statutu stanowiącego załącznik do uchwały? 

Radca prawny Urzędu Gminy – Pan Tomasz Rolirad wyjaśnił, że nie jest to sprzeczne i 

zapisy są właściwe. 

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 XXI/127/2020 Rady Gminy 

1Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego 

„Chatka Puchatka”, dla którego Gmina Bądkowo jest organem prowadzącym oraz nadania 

statutu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 15 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski oznajmił, że jest kolejny problem odnośnie wysypiska śmieci 

w Łowiczku, ponieważ pojawiły się robaki, które nawet wchodzą mieszkańcom do domu oraz 

kolejna sprawa to problem drogi w tym miejscu, która wymaga remontu. Radny stwierdził, że 

firma kończy działalność z końcem roku a problem drogi pozostanie, dlatego zasugerował, by 

jakoś zobowiązać właściciela do remontu drogi. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że cały czas robimy co możemy a na obecną chwilę zostało złożone do 

Prokuratury Rejonowej we Włocławku zawiadomienie o popełnieniu przez firmę 

przestępstwa. W związku z czym, musimy zaczekać na rozstrzygnięcie prokuratury, która 

wszczęła śledztwo w tej sprawie. Ponadto pracownik gminy Pan Jarosław Wochna dokonał 

wizji lokalnej i faktycznie pojawiły się wszelkiego rodzaju robactwa. Wójt poinformował, że 

firma kończy działalność z końcem roku, ale czy śmieci nie pozostaną to tego nie wiemy. 

Wójt Gminy poinformował również, że został przez nas opublikowany w gazecie 

aleksandrowskiej obszerny artykuł dotyczący problemu wysypiska śmieci w Łowiczku. 

Radny Pan Adrian Hyży zwrócił się z pytaniem na jakim etapie są działania administracyjne 

modernizacji ulicy Wojska Polskiego w Bądkowie oraz prośba, by Wójt przybliżył jakieś daty 

dotyczące konkretnych działań w tej sprawie. Ponadto radny zwrócił się z prośbą o 

zwiększenie częstotliwości opróżnienia koszy gminnych w Bądkowie i wymianę 

uszkodzonych drabinek na placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że drabinki zostaną naprawione a kosze zdaniem wójta są często 

opróżniane. Odnośnie drogi ul. Wojska Polskiego to nie mamy zbyt wielkiego wpływu, 

ponieważ na obecną chwilę decyzje środowiskowe są w toku i czekamy na decyzje. 

Radna Pani Ewa Dzieńska oznajmiła, że przy posesji nr 33 w Jaranowie Dużym został 

wymieniony słup i do tego momentu na tym słupie była lampa, jednak obecnie po wymienia 

lampy nie ma. W związku z tym radna zwróciła się z pytaniem, co się wydarzyło, że lampy w 

tym miejscu nie ma? 

Wójt Gminy w swojej wypowiedzi zdeklarował, że wyjaśni tą sprawę, ponieważ, nic na ten 

temat nie wie. 

Ad. 16 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 11:28 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXI  sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 


