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Protokół Nr XXV/2021 

z obrad XXV sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 3 lutego 2021 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 10:20 

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXIV/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku. 

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

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku. 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu 

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

prowadzącym oraz nadania statutu 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na 

lata 2021-2024 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała NR XXV/149/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie                       

w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku. 
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 Uchwała NR XXV/150/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu 

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

prowadzącym oraz nadania statutu. 

 Uchwała NR XXV/151/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2024. 

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 XXV sesji 

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

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Bądkowie oraz wszystkich 

oglądających transmisję sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym zostanie 

przeprowadzone głosowanie imienne poprzez wyczytanie każdego radnego z imienia                       

i nazwiska według listy obecności, ponieważ z przyczyn technicznych nie ma możliwości 

przeprowadzenia głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowania radnych. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy 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 Nr XXIV/2020 z sesji 

odbytej w dniu 22 grudnia 2020r. i wyjaśniła, że protokół dostępny jest na stronie biuletynu 

informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt z radnych nie wniósł. 
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji NR 

XXIV/2020.  

W głosowaniu udział brało 12 radnych - protokół Nr XXIV/2020 został przyjęty jednogłośnie, 

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

sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXIV/2020 stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił informacje z działalności w okresie między sesjami: 

1) W budynku dotychczasowego Przedszkola Samorządowego 1 marca br. rozpocznie 

działalność Klub Dziecięcy. Uczęszczać może do niego 20 maluchów w wieku od 1 

do 3 lat.  W obiekcie przeprowadzono generalny remont. Pomieszczenia zostały 

dostosowane i wyposażone zgodnie z potrzebami dzieci. Dotacja ze środków 

europejskich pozwoli na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka przez najbliższe 18 

miesięcy. 

2)  W dniu 27 stycznia br. zakończona została  pierwsza rekrutacja dzieci do placówki, 

obecnie zapisało się 18 maluchów, w tym 6 nie pochodzi z gminy Bądkowo.  

3) 21 stycznia br. podjęto ostateczną decyzję o wyborze zatrudnionych opiekunek. 

Zatrudnione zostaną 4 osoby. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe 

pedagogiczne określone ustawą opieki nad dziećmi do lat 3.  

4) W ostatnim tygodniu stycznia lokal klubu dziecięcego został odebrany przez Nadzór 

Budowlany, dostaliśmy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lokalu a także Klub 

Dziecięcy został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. Ponadto 

uzyskano pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej jak również inspekcja 

sanitarna nie wniosła uwag. 

5) W dniu 17 stycznia br. po intensywnych opadach śniegu zostało zlecone odśnieżanie 

dróg gminnych. W ramach odśnieżania pracowała równiarka gminna, ciągnik gminny 

oraz na zlecenie gminy odśnieżanie dróg wykonywał podmiot zewnętrzny. 

6) Gmina Bądkowo zajęła 10 miejsce w Województwie Kujawsko – Pomorskim, (I w 

powiecie aleksandrowskim) w projekcie „Pod biało – czerwoną”. Przekazanie 
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masztów i flag nastąpi w terminie późniejszym, w związku z obecnie panującą 

pandemią. 

7) Został zlecony do wykonania przez gminę projekt włączenia trzeciej studni do 

istniejącego ujęcia wody w miejscowości Sinki. 

8) Wójt Gminy przedstawił pismo od Starosty Aleksandrowskiego w sprawie gazyfikacji, 

w którym zwrócono się z zapytaniem, czy na terenie Gminy Bądkowo planowana jest 

budowa sieci gazowej a jeśli tak, to czy Rada Gminy uruchomiła procedurę obniżenia 

stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania w nich 

infrastruktury drogowej. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pierwszą część pisma, 

ponieważ organem właściwym do ustalenia stawek za zajęcia pasa drogowego jest  

rada gminy. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski - obecnych 13 radnych. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 

roku. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka–Podlewska oznajmiła, że będzie głosowała przeciwko tej 

uchwale. Radna stwierdziła, że niektóre sołectwa nie mają pomysłu na co przeznaczyć środki, 

jednak w jej okręgu wyborczym zainteresowanie i udział mieszkańców w zebraniu jest duży i 

mieszkańcy widzą potrzebę wydzielania funduszu sołeckiego. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem jaki jest zwrot środków dot. funduszu 

sołeckiego?. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że byłby to zwrot wysokości około 20% poniesionych wydatków 

ogółem z funduszu sołeckiego. 

Radny Pan Roman Ciesielski oznajmił, że w roku ubiegłym był przeciwnym znoszeniu 

funduszu sołeckiego, jednak teraz zdaniem radnego jest do dobra decyzja, ponieważ na tym 

skorzystaliśmy poprzez  dofinansowania na budowanie dróg. Ponadto duża część środków z 

funduszu sołeckiego przekazywana była przez mieszkańców na straże, a obecnie są programy 

na dofinansowanie jednostek OSP i programy te zdaniem radnego sprawdziły się. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że fundusz sołecki funkcjonował przez 5 lat i najbardziej palące 

potrzeby mieszkańców zostały zaspokojone. Ponadto pomimo niewyodrębnienia środków na 

fundusz sołecki gmina i tak będzie realizowała zadania i przedsięwzięcia na rzecz 

mieszkańców. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą, by w ramach bieżących 

środków mieć na uwadze straż w Żabieńcu. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski stwierdził, że zainteresowanie mieszkańców jest ogólnie 

znikome, ponieważ na ostatnim zebraniu w największym sołectwie Bądkowie było 8 osób i 

kilka osób zadecydowało o funduszu sołeckim. Zdaniem radnego było tylko kilka sołectw, w 

których zainteresowanie i udział mieszkańców było większe. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marian Machalski – obecnych 14 radnych. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 głos 

„przeciwny”, 2 głosy „wstrzymujące się”-  uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXV/1149/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

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

prowadzącym oraz nadania statutu. 

Ad. a) 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem, czy osoby zatrudnione w Klubie 

Dziecięcym  są zatrudniani na przepisach Karty Nauczyciela?. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że osoby pracujące w klubie nie podlegają karcie 

nauczyciela. 

 

 



str. 6 

 

Ad. b) 

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 XXV/150/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 3 lutego 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu 

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

oraz nadania statutu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2024. 

Ad. a) 

Radny Pan Roman Ciesielski stwierdził, że przemoc w rodzinie po części może wynikać z 

nadużywania alkoholu i czy w takiej sytuacji możemy jeszcze w tym roku podjąć decyzję o 

koncesji.? 

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, że rada gminy może taką decyzję podjąć. 

Wójt Gminy poinformował, że spożycie alkoholu wzrosło w stosunku do roku poprzedniego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z pytaniem do Wójta 

Gminy na podstawie jakich stwierdził, że wzrosło spożycie alkoholu?. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że co roku sklep sprzedający alkohol składa oświadczenie o wartości 

sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. 

Ad. b)  

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 XXV/151/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2024 o stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. 8 

Kierownik Administracyjny Urzędu Gminy w Bądkowie - Pan Jarosław Marchwiński 

poinformował, że na terenie gminy Bądkowo rozpoczęto realizację inwestycji 

światłowodowej i w miejscowości Kujawka firma zaczęła zbierać od mieszkańców 

oświadczenia odnośnie wyrażenia zgody na podwieszenie linii światłowodowej na 

istniejących słupach,co budzi wiele wątpliwości wśród mieszkańców, dlatego na dzisiejszą 

sesję został zaproszony przedstawiciel firmy TPEnerga Pan Wojciech Przytulski, - 

koordynator projektu, który odpowie na pytania radnych i wyjaśni szczegóły inwestycji. 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem jak będzie przebiegała linia? 

Koordynator firmy TPEnerga wyjaśnił, że inwestycję tego rodzaje najlepiej robić jest w pasie 

drogowym, a jeśli nie ma takiej możliwości to w prywatnych działkach i wtedy potrzebna jest 

zgoda rolnika, jednak rolnicy zgody nie wyrażają. Najprostszym sposobem jest podwiesić 

linię na istniejących słupach, jest to wówczas inwestycja bardzo szybka. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem o ile obniżane są linie światłowodowe, 

jeśli są podwieszane na istniejących słupach? 

Przedstawiciel firny wyjaśnił, że każdy projekt realizowany na słupach energetycznych 

uzgadniany jest  z Energa operator, ponieważ firma działa na zlecenie tej firmy. Linie, które 

wykonywane są na istniejących słupach są robione na wysokości 6,5m. Jeśli gmina wystąpi z 

wnioskiem do Energa operator i uzyska akceptację, wówczas linie mogą być robione na innej 

wysokości.  

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, jakie są plany 

inwestycyjne na tere gminy Bądkowo. 

Pan Wojciech Przytulski wyjaśnił, że na chwilę obecną inwestycja obejmuje miejscowości 

Bądkowo – Ujma Duża – Kujawka. Inwestycja prowadzona jest na wniosek kilku 

mieszkańców, którzy zwrócili sią z takim wnioskiem do inwestora. W przypadku 

nieuzyskania wystarczającej ilości oświadczeń rolników inwestycja nie będzie realizowana na 

terenie całej miejscowości. Przedstawiciel firmy stwierdził, że w następnych latach przyłącze 

linii światłowodowej może wiązać się z wyższymi kosztami. 

Wójt Gminy w swoje wypowiedzi stwierdził, że szybki internet w obecnych czasach jest 

niewątpliwie potrzebny. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że szybki internet jest 

potrzebny, co pokazała nam sytuacja, kiedy zaczęła się nauka zdalna i były problemy, 

ponieważ strony zawieszały się. Zdaniem radnego największy problem dotyczy terenów 
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rolniczych, gdzie żaden z rolników nie wyrazi zgody, ponieważ wtedy wysoki sprzęt rolniczy 

nie będzie mógł przejechać. 

Kierownik administracyjny Urzędu Gminy w Bądkowie Pan Jarosław Marchwiński wraz z 

przedstawicielem firmy Panem Wojciechem Przytulskim zwrócili się z prośbą do radnego 

Pana Marka Jankowskiego, by radny zebrał od mieszkańców wsi Kujawka informacje nt.: 

„kto z mieszkańców nie wyraża zgody na podwieszenie linii energetycznej”. 

 

Ad. 9 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 10:20 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXV sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 














