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PROJEKT 

 

Protokół Nr XXII/2020 

z obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 20 listopada 2020 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 11:50 

Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 października 2020 

roku. 

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

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2021 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

7.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 

2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za opiekę nad dziećmi 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Chatka 

Puchatka” w Bądkowie. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Przyjęty porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 października 2020 

roku. 

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

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2021 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały 

7.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 

2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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8. 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. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 

nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała NR XXII/128/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  

przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2021 rok, 

 Uchwała NR XXII/129/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i 

zwolnień w tym podatku, 

 Uchwała NR XXII/130/2020 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 

2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo, 

 Uchwała NR XXII/131/2020 w sprawie utworzeni Klubu Dziecięcego „Chatka 

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

statutu, 

 Uchwała NR XXII/132/2020 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec. 

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 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXII sesji 

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

Gminy, 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, po czym stwierdziła, że w sesji uczestniczy 

12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad i oznajmiła, że 

wpłynęło pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 

Delegatura Włocławek, Wydział Nadzoru i Kontroli dotyczące wszczęcia postępowania 

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  NR XXI/127?2020 z dnia 13 

października w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka, dla którego Gmina 

Bądkowo jest organem prowadzącym oraz nadania statutu, dlatego należy podjąć nową 

uchwałę uwzględniając wskazane w piśmie uwagi. W związku z tym na dzisiejszej sesji nie 

należy też podejmować uchwał w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi jak 

również w sprawie wysokości opłaty za opiekę nad dziećmi oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie i 

zaproponowała, by porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo został zmieniony w 

następujący sposób: 

Punkty od 1 do 7 porządku obrad pozostają bez zmian. 

Pierwsza propozycja zmiany porządku obrad jaką przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 

to zdjęciu z porządku obrad punktu 8 o treści: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały”. 

Na obrady sesji dołączyła radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska – obecnych 13 

radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie pierwszej 

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 
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W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i „wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia pierwszej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Druga propozycja zmiany porządku obrad, którą przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 

to zdjęcie z porządku obrad punktu 9 o treści: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za opiekę nad dziećmi oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w 

Bądkowie. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały.” 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że zdjęcie punktu 9 z porządku obrad wynika 

również z otrzymanego pisma dot. wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności Uchwały  NR XXI/127?2020 z dnia 13 października 2020r. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie drugiej 

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i „wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia drugiej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Trzecia propozycja zmiany porządku obrad to wprowadzenie do porządku obrad punktu 8 o 

treści: 

„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”. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie trzeciej 

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 
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W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i „wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia trzeciej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Czwarta propozycja zmiany porządku obrad to punkt 9, który otrzymuje brzmienie punktu 10 

pierwotnego porządku obrad, tj.: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie czwartej 

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i „wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia czwartej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Piąta propozycja zmiany porządku obrad jaką przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo to punkt 10 porządku obrad, który otrzymuje brzemiennie punktu 11 pierwotnego 

porządku obrad o treści: Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie piątej 

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i „wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia piątej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Kolejna propozycja zmiany porządku obrad to punkt 11 o treści: Zakończenie obrad XXII 

sesji Rady Gminy Bądkowo, który wcześniej był punktem 12 porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie propozycji 

zmiany dotyczącej punktu 11 porządku obrad, który otrzymuje brzmienie: Zakończenie obrad 

XXII sesji Rady Gminy Bądkowo  i ogłosiła głosowanie. 



 

str. 7 

 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i „wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo 

po wprowadzeniu zmian i ogłosiła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W głosowaniu udział  brał 13 radnych – „za” przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu 

zmian głosowało 13 radnych, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było.  

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad XXII sesji Rady Gminy 

Bądkowo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXI/2020 z sesji odbytej w dniu 13 października 2020 roku i wyjaśniła, że protokół dostępny 

jest w biuletynie informacji publicznej Gminy Bądkowo oraz w biurze rady. 

Uwag do protokołu nikt z radnych nie wniósł. 

Protokół Nr XXI/2020 został przyjęty jednogłośnie, głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z 

sesji Rady Gminy Nr XXI/2020 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. 4  

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

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

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2021 rok 

Ad. a)  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Gospodarki Komunalnej – Pan Roman 

Ciesielski poinformował, że komisja w dniu 3 listopada br. odbyła posiedzenie, na którym 

zaopiniowała stawki podatków. Na posiedzeniu komisji został przedłożony przez Wójta 

Gminy Bądkowo projekt uchwały, w którym proponowano obniżenie średniej ceny skupu 
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żyta z kwoty 58,55zł za 1dt. do kwoty 54,00zł za 1 dt., jednak komisja uwzględniła 

propozycje członków komisji, by proponowaną przez Wójta Gminy kwotę 54,00zł za 1dt. 

obniżyć do kwoty 53,00zł i jednogłośnie wystąpiła z takim wnioskiem do Wójta Gminy. 

Ostatecznie Wójt Gminy uwzględnił wniosek komisji i przedłożył projekt uchwały, w którym 

obniża się średnia cenę skupu żyta do kwoty 53,00zł. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem jak cena skupu żyta była przyjęta na ten 

rok?. 

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, że obecnie na 2020 rok jest to stawka w wysokości 

52,00zł. 

Radny Pan Marek Jankowski w swojej wypowiedzi stwierdził, że rolnicy mają ciągle 

wymagania i nigdy nie jest dobry czas na podwyższenie, ale rok ten nie był dla rolników złym 

i można by podnieść podatek. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, jaki procent dochodów 

stanowią wpływy z podatków?. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustalając cenę skupu żyta na poziomie 52,00zł. za 1dt są to w 

wpływy do budżetu po stronie dochodów w wysokości 977  504,00zł., natomiast przy stawce 

53,00zł. są to wpływy do budżetu w wysokości 998 255,00zł i należy przyjąć, że są to 

planowane dochody, ponieważ trzeba w nich uwzględnić ustawowe ulgi inwestycyjne, które 

nie są refundowane a na pewno takie będą. Ulgi planowane są w graniach kwoty 

120 000,00zł. 

Pan Sławomir Jaskólski w imieniu Izb Rolniczych, stwierdził, że zaproponowana w projekcie 

uchwały kwota 53,00zł. za 1 dt. jest dobrą propozycją i Izby Rolnicze  w tym roku 

pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt przedmiotowej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński w swojej wypowiedzi oznajmił, że 

Wójt Gminy na posiedzeniu komisji budżetu proponowaną ceną skupu żyta argumentował 

wzrostem inflacji o 3%. Komisja stwierdziła, że inflacja jest na poziomie 3% ale nie 

koniecznie jest tak w przypadku rolników, ponieważ ceny hodowli zwierząt spadają, dlatego 

zdaniem komisji kwota 53,00zł. za 1dt jest dobrą propozycją. 

Radny Pan Marek Jankowski złożył wniosek dotyczący podwyższenia średniej ceny skupu 

żyta z proponowanej przez Wójta Gminy kwoty 53,00zł za 1d do kwoty 54,00zł za 1 dt. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek radnego w sprawie 

podwyższenia średniej ceny skupu żyta  z kwoty 53,00zł do kwoty 54,00zł za 1dt. 
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W głosowaniu udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 5 

głosów przeciwnych, 2 głosy „ wstrzymujące się” – wniosek został  przyjęty. Imienny wykaz 

głosowania w sprawie przyjęcia wniosku stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały uwzględniając 

przyjęty wniosek radnego Pana Marka Jankowskiego. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 

głosy „przeciwne”, 1 głos „wstrzymujący się” – uchwała została podjęta – imienny wykaz 

głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXII/128/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 

listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa ustalenia podatku rolnego na 2021 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 

Ad. a) 

Pan Roman Ciesielski Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Gospodarki 

Komunalnej oznajmił, że komisja na swoim posiedzeniu opiniowała wszystkie stawki 

podatków i też wniosła zmianę. Na komisji został przedłożony przez Wójta Gminy projekt 

uchwały w którym stawki podatkowe zostały podwyższone o stopę inflacji, jednak na obrady 

sesji został przedłożony projekt uchwały w którym stawki podatków utrzymano na poziomie 

roku bieżącego.  

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, jakie wpływy do budżetu były w tym 

roku z podatku od nieruchomości? 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w roku bieżącym od osób prawnych były to wpływy w 

wysokości 1 709 000,00zł, natomiast planowane wpływy do budżetu na 2021 rok to 

1 719 352,00zł. 

 Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 0 

głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się” – uchwała została podjęta – imienny 

wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXII/129/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 

20 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w 

tym podatku stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad.7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie za 

rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo. 

Ad. a) 

Wójt Gminy usprawiedliwił nieobecność dyrektora szkoły na dzisiejszej sesji, wyjaśniając, że 

w dniu dzisiejszym odbywają się egzaminy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela 

dyplomowanego i obecność dyrektora szkoły jest konieczna. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. 

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

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

wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXII/130/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 

20 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 2019/2020, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 9:57 ogłosiła krótką przerwę. 

Po przerwie o godzinie 10:11 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XXII sesji 

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

niezmienionym tj. 14 radnych. 

Ad. 8. 

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) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą o przedstawienie zmian w uchwale. 

Radca Prawny Urzędu Gminy w Bądkowie  wyjaśnił, że w końcówce statutu zwrócono 

uwagę na powielające się zapisy ustawy. Generalnie zmiany dotyczą zapisu § 30 statutu i 

dotyczą one gospodarowania przekazanym mieniem. Ponadto usunięte zostały ze statutu § 33 

i 35,  ponieważ zarzucono nam, że jest to powielanie przepisów. 
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Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, czy w uchwale nie 

powinien być zapis o uchyleniu wcześniejszej uchwały, którą podjęto na ubiegłej sesji.  

Radca Prawny wyjaśnił, że takiego zapisu nie może być, ponieważ uchwala została już 

uchylona bądź zostanie przez Wydział Nadzoru i Kontroli. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. 

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

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

wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXII/131/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 

20 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka”, dla 

którego Gmina Bądkowo jest organem prowadzącym oraz nadania statutu stanowi załącznik 

nr 16 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy 

dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec. 

Ad. a) 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy umowa, jaka zostanie zawarta 

będzie na takich samych zasadach?. 

Kierownik Administracyjny Urzędu Gminy w Bądkowie Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, 

że uchwała nie zawiera umowy i jest to już zadanie Wójta Gminy. Rada Gminy wyraża zgodę 

na przedłużenie dzierżawy a umowę z dzierżawcą zawiera Wójt Gminy. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. 

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

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

wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXII/132/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 

20 listopada 2020 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad. 10 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski w imieniu swoim i mieszkańców podziękował Wójtowi 

Gminy za interwencje w sprawie śmieci. Po ukazanym artykule w telewizji radny stwierdził, 

zaczyna się coś dziać w tej sprawie i czas pokaże z jakim będzie to skutkiem.  

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że w dniu 26.11.2020r. o godzinie 9:00 odbędzie 

się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej. 

Ad. 11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 11:50 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXII  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 

 

 

 

 


