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Protokół Nr XXIII/2020 

z obrad XXIII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 26 listopada 2020 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00, zakończono o godzinie 12:13. 

 

Porządek XXIII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. 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 

4. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała Nr XXIII/133/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok. 

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 XXIII sesji 

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

pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  

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

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych, 

co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  
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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 przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 

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

Ad. a) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że brakuje w budżecie 800zł. na zakup samochodu dla przewozu osób 

niepełnosprawnych. Z przeprowadzonego rozeznania rynku celem ustalenia wartości 

szacunkowej samochodu zabezpieczono w budżecie kwotę w wysokości 50 000,00zł i 

wydawało się, że jest to kwota wystarczająca. Wartość szacunkowa samochodu została 

przeprowadzona sumiennie i z należytą starannością. Po przeprowadzeniu zapytania 

ofertowego na to zadanie okazało się, że jest to kwota niewystarczająca i dlatego należy 

dokonać przesunięć środków na ten cel. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 11 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXXIII/1133/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniającej Uchwałę Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 12:13 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXIII  sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził: 


