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1. Wstęp 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.). Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

2. Informacje ogólne 

a) Charakterystyka ogólna gminy Bądkowo 

Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej części 

województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów na zachód od 

Włocławka przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. 

Gmina ma charakter typowo rolniczy, a grunty rolne stanowią prawie 94% powierzchni. 

Rolnictwo jest podstawową formą utrzymania ludności. Gminę Bądkowo charakteryzują gleby o 

wysokiej jakości i przydatności do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia wynosi 

80 km2.  Struktura gruntów rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej jest korzystna dla produkcji rolnej. 

Użytki rolne klasy I-III stanowią 40,7% ogólnej powierzchni, a klasy IVA- IVB 47,8%. Zieleń 

urządzoną stanowią: parki podworskie w Bądkowie, Łowiczku, Toporzyszczewie Starym, 

Wysocinie i Łowkowicach. Obszarami wartościowymi przyrodniczo są tereny położone wzdłuż 

doliny rzecznej jak Kanał Bachorza, niewielkie ekosystemy wodne, torfowiska. Lasy zajmują 

zaledwie 9,8 ha. Niska lesistość jest cechą charakterystyczną dla obszaru Kujaw. Wody zajmują 

powierzchnię 33 ha, tereny komunikacyjne 159 ha, tereny osiedlowe 123 ha, a nieużytki 48 ha. 

Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa (Rysunek 1), 

zamieszkiwane przez blisko 4,4 tyś. mieszkańców w 1240 gospodarstwach domowych, w tym ok. 

740 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na km2. Gmina Bądkowo 

sąsiaduje z Gminami: Koneck, Waganiec, Lubanie, Brześć Kujawski, Osięciny, Zakrzewo. 
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Rysunek 1 
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b) Infrastruktura drogowa 

W układzie komunikacyjnym Gminy Bądkowo funkcjonuje 3–stopniowa hierarchia dróg: 

wojewódzkie, powiatowe i gminne. Centralnie przez Gminę przebiega droga wojewódzka nr 252 

Inowrocław – Rózinowo oraz droga wojewódzka 301 Lubanie- Osięciny, co stanowią największy 

szlak komunikacyjny w Gminie, o największym natężeniu ruchu. Gmina Bądkowo sąsiaduje z 

Gminami: Koneck, Waganiec, Lubanie, Brześć Kujawski, Osięciny, Zakrzewo. Teren gminy 

podzielony jest na 26 miejscowości: Antoniewo, Biele, Bądkowo, Bądkówek, Jaranowo, Jaranowo 

Duże, Kalinowiec, Kaniewo, Kolonia Łowiczek, Kujawka, Kryńsk, Kwiatkowo, Łowiczek, 

Łówkowice, Olszynka, Słupy Duże, Słupy Małe, Sinki, Tomaszewo, Toporzyszczewo, 

Toporzyszczewo Stare, Wójtówka, Wysocin, Wysocinek, Zieleniec, Żabieniec, które tworzą 24 

sołectwa. 

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Bądkowo:  

drogi krajowe              0 km 

drogi wojewódzkie      16,50 km  

drogi powiatowe       36,80 km 

drogi gminne                          158,782 km         
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c) Demografia 

Wykaz ludności 

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

Nazwa miejscowości 
Liczba mieszkańców 

stali czasowi razem 

ANTONIEWO 48 2 50 

BĄDKOWO 972 43 1015 

BĄDKÓWEK 120 4 124 

BIELE 116 11 127 

JARANOWO 117 0 117 

JARANOWO DUŻE 202 4 206 

KALINOWIEC 107 0 107 

KANIEWO 110 3 113 

KOLONIA ŁOWICZEK 222 5 227 

KRYŃSK 167 2 169 

KUJAWKA 200 5 205 

KWIATKOWO 113 2 116 

ŁOWICZEK 209 7 216 

ŁÓWKOWICE 266 21 287 

OLSZYNKA 39 4 43 

SINKI 68 0 68 

SŁUPY DUŻE 141 3 144 

SŁUPY MAŁE 121 1 122 

TOMASZEWO 61 1 62 

TOPORZYSZCZEWO 181 3 184 

TOPORZYSZCZEWO STARE 148 4 152 

WÓJTÓWKA 118 1 119 

WYSOCIN 173 2 175 

WYSOCINEK 72 3 75 

ZIELENIEC 39 0 39 

ŻABIENIEC 109 1 110 

Ogółem 4239 132 4371 
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      Migracja  

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GMINA 

BĄDKOWO 

 

4421 

 

4411 

 

4356 

 

4329 

 

4286 

 

4239 

 

Przyrost naturalny 

(stan na 31 grudnia 2020 .) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia 52 38 38 31 32 41 

Zgony 52 54 51 55 43 58 

 

Seniorzy 

(stan na 31 grudnia 2020 r.) 

 Kobiety Mężczyźni 

60 + 589 447 

    

 

 

d) Jednostki organizacyjne Gminy Bądkowo 

1) Gminny Ośrodek Kultury 

2) Gminna Bibliotek Publiczna 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny  
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3. Budżet Gminy 

Zadanie Wójta Gminy – jako organu wykonawczego gminy jest realizacja uchwał Rady 

Gminy, wydawanie zarządzeń i podejmowanie decyzji, ta działalność organu wykonawczego 

zmierza do zagwarantowania sprawnego funkcjonowania gminy oraz jej rozwoju. Podstawową 

uchwałą realizowaną przez cały rok była uchwała budżetowa. 

Uchwała nr XV/78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na 2020 

rok określiła budżet w następujących wysokościach: 

Dochody budżetu gminy - 20.159.655,56 zł  

W tym: 

 dochody majątkowe 338.365,48 zł,  

 dochody bieżące 19.821.290,08 zł. 

Wydatki budżetu gminy - 21.159.655,56 zł  

W tym: 

 wydatki majątkowe 2.807.866,44 zł,  

 wydatki bieżące 18.351.789,12 zł.     

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które 

wprowadzane były Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Bądkowo przedstawiał się następująco: 

Dochody budżetu gminy - 24.524.687,16 zł,  

W tym:  

 dochody majątkowe 2.098.037,27 zł,  

 dochody bieżące 22.258.243,13zł, 

Wydatki budżetu gminy -  25.524.687,16 zł  

W tym: 

 Wydatki majątkowe 3.757.603,91 zł,  

 Wydatki bieżące 21.767.083,25 zł, 

Planowany deficyt 1.000.000,00zł. 

W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o 4.365.031,60 zł, wydatki o kwotę 4.365.031,60 

zł., w tym inwestycyjne o kwotę 949.737, 47 zł.  
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Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawiała się następująco: 

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 25.251.536,63 zł, i zrealizowano je w 102,96 % 

planu, 

 dochody bieżące wykonano w wysokości 22.258.243,13zł stanowi to 99,25 % planu, 

 dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.993.293, 50 zł stanowi to 142,67 % planu, 

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 24.024.715,83 zł, i zostały zrealizowane  

w 94,12 % planu, 

 wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.489.866,81 zł. tj. 92,87 % planu, 

 wydatki bieżące wykonano w wysokości 20.534.849,02 zł. tj. 94,34 % planu,  

w tym: nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami wynosi: 1.226.820,80 zł.  

 

Wyszczególnienie 
Plan (po 

zmianach) 
Wykonanie 

1 2 3 

A. DOCHODY (A1+A2) 24.524.687,16 25.251.536,63 

A1. Dochody bieżące 22.426.649,89 22.258.243,13 

A2. Dochody majątkowe 2.098.037,27 2.993.293,50 

W tym: ze sprzedaży majątku 91.982,00 93.224,00 

B.WYDATKI (B1+B2) 25.524.687,16 24.024.715,83 

B1. Wydatki bieżące 21.767.083,25 20.534.849,02 

B2. Wydatki majątkowe 3.757.603,91 3.489.866,81 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -1.000.000,00 1.226.820,80 

C1.Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi (A1-B1) 
659.566,64 1.723.394,11 

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 

 z tego: 
1.600.000,00 2.925.726,04 

D11. kredyty i pożyczki 

 w tym: 
1.600.000,00 1.600.000,00 

D111. na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 

- - 
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publicznych 

D12. spłata pożyczek udzielonych - - 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych 

 w tym: 
- - 

D14. papiery wartościowe 

 w tym: 
- - 

D141. na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach 

publicznych 

- - 

D15. prywatyzacja majątku jst - - 

D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

w tym: 

- - 

Na pokrycie deficytu - - 

D17. inne źródła - - 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM 

 z tego: 
600.000,00 600.000,00 

D21. spłaty kredytów i pożyczek 

 w tym: 
600.000,00 600.000,00 

D211. na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach 

publicznych 

- - 

D22. pożyczki (udzielone) - - 

D23. wykup papierów wartościowych 

w tym: 
- - 

D231. na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach 

publicznych 

- - 

  Lokaty  - - 

 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynosi kwotę 

2 800 000,00 zł, tj.11,09 % wykonanych dochodów ogółem.  
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Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. 

wynoszą 625.225, 00 zł, i dotyczą min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu 

energii, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok 

przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczy. Na koniec roku gmina nie posiadała 

zobowiązań wymagalnych. 

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2020 roku wynosi 

4.053.598,60 zł, z tego: 

 Depozyty na żądanie 3.571.341,76 zł, 

w tym: 

 należności od banków – 3.571.341,76 zł 

 Należności wymagalne 479.848,46 zł. 

 Pozostałe należności 2.408,38 zł. 

a) Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo wg źródeł na dzień 

31.12.2020 r.  

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

  DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 24 524 687,16 25 251 536,63 103,0 

0010 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
2 441 852,00 2 372 224,00 97,1 

0020 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
14 000,00 15 488,79 110,6 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 049 606,00 2 052 173,29 100,1 

0320 Wpływy z podatku rolnego 879 620,00 888 273,09 101,0 

0330 Wpływy z podatku leśnego 2 747,00 2 769,00 100,8 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54 871,00 58 830,00 107,2 

0350 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej 

1 000,00 1 830,00 183,0 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 098,00 1 027,00 93,5 
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0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 636,00 14 937,00 109,5 

0430 Wpływy z opłaty targowej 7 160,00 6 010,00 83,9 

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
75 000,00 73 011,70 97,3 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

782 785,00 724 295,67 92,5 

0500 
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
104 000,00 107 542,54 103,4 

0550 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
2 106,00 2 089,77 99,2 

0620 

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 

opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 

częstotliwości 

909,00 909,00 100,0 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 
4 196,00 6 600,80 157,3 

0660 
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
17 325,00 10 473,00 60,5 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

25 988,00 14 200,74 54,6 

0690 Wpływy z różnych opłat 12 587,00 22 327,79 177,4 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze 

104 328,00 105 099,62 100,7 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

80 000,00 81 242,00 101,6 

0830 Wpływy z usług 740 103,00 751 796,85 101,6 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 982,00 11 982,00 100,0 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 
2 836,00 2 942,84 103,8 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 1 586,01 63,4 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 162,00 14 574,68 282,3 

0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 
7 582,00 18 505,16 244,1 
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0970 Wpływy z różnych dochodów 13 266,00 38 960,80 293,7 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

13 907,60 0,00 0,0 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 

2 363,40 0,00 0,0 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

3 122 526,76 3 112 315,85 99,7 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

640 363,05 614 287,69 95,9 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

344 674,12 283 837,16 82,3 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

19 898,96 19 898,96 100,0 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone 

 

gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego 

 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

4 420 136,00 4 420 024,30 100,0 

2170 

Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych 

101 182,00 101 182,00 100,0 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

100,00 2 991,35 2 991,4 
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2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

29 400,00 29 391,68 100,0 

2690 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 

realizację zadań wynikających z odrębnych 

ustaw 

646,00 646,00 100,0 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 365 189,00 6 365 189,00 100,0 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 

147 597,75 69 930,76 47,4 

6259 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 

15 767,73 8 737,09 55,4 

6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł 

500 000,00 1 500 000,00 300,0 

6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

507 935,32 486 647,03 95,8 

6350 

Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych 

733 201,47 733 201,00 100,0 

6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

101 553,00 101 553,62 100,0 
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Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2020r. 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 
% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

Ogółem dochody, z tego: 24 524 687,16 25 251 536,63 103,0 

  Dochody bieżące 22 426 649,89 22 258 243,13 99,2 

  Dochody majątkowe 2 098 037,27 2 993 293,50 142,7 

Dotacje celowe ogółem, z tego: 4 916 587,69 4 697 208,16 95,5 

  dochody bieżące 4 143 733,89 4 030 339,66 97,3 

  dochody majątkowe 772 853,80 666 868,50 86,3 

a) 

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej 
3 122 526,76 3 112 315,85 99,7 

  dochody bieżące 3 122 526,76 3 112 315,85 99,7 

  dochody majątkowe: 0,00 0,00 - 

b) 

Dotacje na realizację zadań realizowanych na 

mocy porozumień     z organami administracji 

rządowej 

0,00 0,00 - 

  dochody bieżące 0,00 0,00 - 

  dochody majątkowe 0,00 0,00 - 

c) 

Dotacje na realizację zadań realizowanych w 

drodze umów i porozumień między j.s.t. 
101 553,00 101 553,62 100,0 

  dochody bieżące 0,00 0,00 - 

  dochody majątkowe 101 553,00 101 553,62 100,0 

d) 

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze 

środków UE 
544 209,56 382 403,97 70,3 

  dochody bieżące 380 844,08 303 736,12 79,8 

  dochody majątkowe 163 365,48 78 667,85 48,2 

e) 

Pozostałe dotacje celowe 1 148 298,37 1 100 934,72 95,9 

  dochody bieżące 640 363,05 614 287,69 95,9 

  dochody majątkowe 507 935,32 486 647,03 95,8 
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Procentowy udział dochodów w budżecie wg poszczególnych rozdziałów, prezentuje poniższy 

wykres. 

 

Zrealizowane dochody gminy w 2020 roku wynosiły 25.251.536,63 zł zł, z czego 2.993.293,50 

zł stanowiły dochody majątkowe. Procentową strukturę dochodów majątkowych w dochodach 

gminy, przedstawia poniższy schemat. 
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Poniżej przedstawiono zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów majątkowych i 

bieżących osiągniętych w 2020 roku, ze szczegółowym uwzględnieniem otrzymanych dotacji 

celowych, oraz plan i wykonanie dochodów z uwzględnieniem poszczególnych paragrafów 

dochodowych. 

 

 

Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Bądkowo z tyt. dotacji związanych z wykonywaniem zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. 

 

ROZDZIAŁ NAZWA 
PLAN PO 

ZMIANACH  
WYKONANIE % WYKONANIA 

010 Rolnictwo 705.819,38 705.819,38 100,00 

750 Administracja 

publiczna 
48.991,00 48.991,00 100,00 

801 Oświata i 

wychowanie 
35.531,44 35.530,97 99,99 

852 Pomoc 
społeczna 

354.629,14 354.612,52 99,99 

855 Rodzina 6.328.946,80 6.324.986,25 99,94 

RAZEM: 7.473.917,76 7.469.940,11 99,95 
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Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

 

Dział rozdział § Treść Plan Należności 
Dochody 

wykonane 

Dochody 

potrącone 

za rzecz 

jst 

Dochody 

należne 

budżetowi 

państwa 

1 2 3 4 5  6 7 8 

750 Administracja publiczna  31,00 31,00 1,55 29,45 

 75011 Urzędy wojewódzkie  31,00 31,00 1,55 29,45 

         

  0690 
Wpływy z 

różnych opłat 
 31,00 31,00 1,55 29,45 

855 Rodzina 3.000,00 1.091.826,28 22.105,89 1.942,70 20.163,19 

 85502 

Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

3.000,00 1.091.826,28 22.105,89 1.942,70 20.163,19 

  0920 
Pozostałe 

odsetki 
0,00 285.914,85 17.249,06 0,00 17.249,06 

  0970 

Wpływy z 

różnych 

dochodów 

0,00 88.784,00 0,00 0,00 0,00 

  0980 

Wpływy z 

tytułu zwrotów 

wpłaconych 

świadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego 

3.000,00 717.126,93 4.856,83 1.942,70 20.163,19 

 

 

 

Wydatki budżetu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 24.024.715,83 zł. co stanowi 94,1% 

planu, poniżej przedstawiamy wykonanie planu według działów. 
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b) Wykonanie wydatków Gminy Bądkowo wg działów klasyfikacji 

budżetowej na dzień 31.12.2020 r. 
 

 

Dział Opis Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 730 627,88 725 247,05 99,3 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
443 466,00 333 027,52 75,1 

500 Handel 1 800,00 1 207,92 67,1 

600 Transport i łączność 3 416 790,84 3 139 456,96 91,9 

700 Gospodarka mieszkaniowa 360 780,00 325 521,07 90,2 

710 Działalność usługowa 15 368,00 13 367,50 87,0 

720 Informatyka 127 930,18 38 598,61 30,2 

750 Administracja publiczna 2 208 948,61 2 114 053,75 95,7 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
43 420,00 43 075,04 99,2 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
162 394,00 137 163,86 84,5 

757 Obsługa długu publicznego 31 500,00 23 199,99 73,7 

758 Różne rozliczenia 50 981,32 0,00 0,0 

801 Oświata i wychowanie 6 072 348,30 6 033 969,76 99,4 

851 Ochrona zdrowia 148 054,00 33 715,90 22,8 

852 Pomoc społeczna 1 492 980,74 1 406 172,42 94,2 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 311,50 60 311,50 100,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219 485,21 201 035,88 91,6 

855 Rodzina 7 272 781,18 7 109 247,81 97,8 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 140 462,40 1 873 023,30 87,5 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 398 487,00 322 176,75 80,9 

926 Kultura fizyczna 127 432,00 91 143,24 71,5 

 
OGÓŁEM: 25 526 349,16 24 024 715,83 94,1 
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Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Bądkowo na dzień 

31.12.2020 r. 

 

D
z
ia

ł 

R
o
z
d

z
ia

ł 

§ Wyszczególnienie 

Dotacje 

celowe podmiotowe przedmiotowe 

1 2 3 4 5 6 7 

OGÓŁEM: 226 648,14 283 511,50 0,00 

600     Transport i łączność 100 000,00 0,00 0,00 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00 0,00 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

100 000,00 0,00 0,00 

710     Działalność usługowa 2 000,00 0,00 0,00 

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 0,00 0,00 

    2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

2 000,00 0,00 0,00 

720     Informatyka 271,95 0,00 0,00 

  72095   Pozostała działalność 271,95 0,00 0,00 

    2339 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

271,95 0,00 0,00 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
0,00 0,00 0,00 

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00 0,00 

    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 0,00 0,00 

851     Ochrona zdrowia 8 427,47 0,00 0,00 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 427,47 0,00 0,00 

    2330 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

216,05 0,00 0,00 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

0,00 0,00 0,00 

    2800 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

8 211,42 0,00 0,00 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
15 000,00 0,00 0,00 

  90095   Pozostała działalność 15 000,00 0,00 0,00 
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    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

15 000,00 0,00 0,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 283 511,50 0,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 193 484,50 0,00 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
0,00 193 484,50 0,00 

  92116   Biblioteki 0,00 90 027,00 0,00 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
0,00 90 027,00 0,00 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 0,00 0,00 

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

15 000,00 0,00 0,00 

926     Kultura fizyczna 85 948,72 0,00 0,00 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 948,72 0,00 0,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

85 948,72 0,00 0,00 

      OGÓŁEM: 226 648,14 283 511,50 0,00 
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W 2020 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3.489.866,81 zł, co stanowi 

14,52% ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Plan początkowy zadań majątkowych 

przyjęty uchwałą nr XV/78/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalony był 

na kwotę 2.807.866,44 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian i na 31 grudnia 2020 

roku zmieniony został do kwot 3.757.603,91zł. Wykonano 92,87% przyjętego planu.  
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Poniżej przedstawiamy realizację według zadań 

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

  I. Inwestycje kontynuowane     0,00 625 328,08 

1 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczonych do sektora finansów publicznych 

010 01010 0,00 0,00 

2 
 Uzbrojenie 3 sz. studni wodociągowej wraz z 

przyłączeniem do SUW Sinki 
400 40002 70 000,00 4 674,00 

3 

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do 
sektora finansów publicznych 

600 60013 100 000,00 100 000,00 

4 Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 720 72095 105 118,18 24 024,18 

5 Budowa parkingu przy ZSzP w Bądkowie  801 80101 124 180,00 124 179,90 

6 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. 

Kujawka i przepompowni ścieków w m. 

Bądkowo 

900 90001 380 000,00 355 950,00 

7 
Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Bądkowo 
900 90015 0,00 0,00 

8 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczonych do sektora finansów publicznych 

900 90095 16 229,96 15 000,00 

11  Otwarta Strefa Aktywności 926 92695 25 000,00 1 500,00 

  RAZEM     820 528,14 0,00 

  II. Inwestycje rozpoczynane     0,00 0,00 

1 

Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-

Kujawka-Wysocin o dł.1985 m, dz. nr 16 

(Wysocin), 104 (Kujawka), 60 (Jaranowo)  

600 60016 987 570,00 986 738,00 

2 
Przebudowa drogi Gminnej działka nr 45 

obręb Kryńsk 
600 60016 92 500,00 91 390,16 

3 
Przebudowa drogi gminnej Sinki 160732C o 
dł. 684,98 m dz. nr 31 Sinki 

600 60016 245 350,47 240 592,35 

4 

Przebudowa drogi gminnej Toporzyszczewo-

Toporzyszczewo Stare 160719C dz. nr 150 o 

długości ok. 850m 

600 60016 309 000,00 308 636,26 

5 

Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie w dz. 

186 o dł. ok 150 m oraz 139 o dł. ok 350 m 

obręb Bądkowo 

600 60016 200 000,00 180 673,27 

6 
Przebudowa drogi gminnej w m. Zieleniec 

160713C o dł. ok 500 m, dz. nr 22 
600 60016 185 608,00 183 949,31 

7 
Zakup pieca wraz z montażem w budynku 

mienia komunalnego w m. Kolonia Łowiczek  
700 70005 27 000,00 26 266,66 

8 
Zakup pieca wraz z montażem w budynku 

mienia komunalnego w m. Kwiatkowo 
700 70005 23 000,00 26 266,66 

9 

Zakup pieca wraz z montażem w budynku 

mienia komunalnego w m. Toporzyszczewo 

Stare  

700 70005 29 733,34 26 266,68 

11 
Zakup szybkiego natarcia (działka z prądem 

wodnym ) 
754 75412 20 000,00 18 450,00 
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13 
 Montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Bądkowie 
801 80101 25 000,00 25 000,00 

14 

Zakup pojazdu na potrzeby przewozu osób 

niepełnosprawnych do placówek 

edukacyjnych i rehabilitacyjnych  

853 85395 50 800,00 50 800,00 

15 

Przebudowa z rozbudową oraz zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń 

przedszkolnych na potrzeby Klubu 

Dziecięcego w Bądkowie 

855 85506 738 247,30 699 509,38 

  RAZEM     2 937 075,77 2 864 538,73 

  OGÓŁEM     3 757 603,91 3 489 866,81 

 

Finansowanie w roku 2020 zadań Gminy Bądkowo w zakresie dofinansowania z Funduszu 

Dróg Samorządowych 

L.p Wyszczególnienie  Dział Rozdz. Zrealizowane 

dochody w roku 

2020 

Poniesione wydatki w roku 2020 w 

ramach dofinansowania  

1 Transport i łączność 600  834.383,00  

1.1. Drogi publiczne gminne  60016 § 
6350 

733.201,00  

   60016 § 

2170 
 

101.182,00  

      

2. Transport i łączność  600   834.383,00 

2.1 Drogi publiczne gminne z tego 
: 

 60016 
§ 6050 

 834.383,00 

 Przebudowa drogi gminnej nr 
160732C w m. Sinki 

   143.539,00 

 Przebudowa drogi gminnej nr 
160704C,160705C w m. 
Bądkowo- Kujawka-Wysocin 

   589.662,00 

 Remont drogi gminnej nr 

160720C Kalinowiec-
Toporzyszczewo 

 60016 § 

4270 

 101.182,00 

Razem 834.393,00 834.393,00 

Finansowanie w roku 2020 zadań Gminy Bądkowo w zakresie dofinansowania z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

L.p Wyszczególnienie  Dział Rozdz. Zrealizowane 

dochody w roku 

2020 

Poniesione wydatki w roku 2020 w 

ramach dofinansowania  

1 Różne rozliczenia 758  1.500.000,00  

1.1. Wpływy do rozliczenia  75816 1.500.000,00  

      

2. Transport i łączność 600   500.000,00 

2.1 Drogi publiczne gminne z tego 
: 

 60016  500.000,00 

 Przebudowa drogi gminnej nr 
160704C,160705C w m. 
Bądkowo- Kujawka-Wysocin 

   393.108,00 

 Przebudowa drogi gminnej w 
m. Bądkowo dz. 183 i 139 ul. 
Piekarska 

   106.892,00 

Razem 1.500.000,00 500.000,00 
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W 2020 roku Gmina Bądkowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 1.500.000,00 zł, w 2020 roku wykorzystano na przebudowę dróg 

gminnych 500.000,00zł., pozostała kwota w wysokości 1.000.000,00 zł., zostanie wykorzystana 

w 2021 roku na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Kujawka. 

 

Sprawozdanie przedstawiające wykorzystanie środków w 2020 roku w ramach wydatków 

Funduszu Sołeckiego 

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 

września 2019 roku. Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała nr  IV/20/2015 z dnia 

27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w  2020 roku według klasyfikacji budżetowej. 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie 

1 2 3 4 5 

400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 804,23 

  40002   Dostarczanie wody 1 804,23 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 804,23 

600     Transport i łączność 151 623,68 

  60016   Drogi publiczne gminne 151 623,68 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 623,68 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 175,25 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 40 175,25 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 103,75 

    4270 Zakup usług remontowych 1 380,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 12 691,50 

801     Oświata i wychowanie 89 477,01 

  80101   Szkoły podstawowe 89 477,01 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 477,01 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 870,00 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 870,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 870,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

      OGÓŁEM: 291 950,17 
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Realizacja wydatków w latach 2014 -2020 według wybranych zadań  

wg 

lat  

Dział 400 

Zaopatrzenie 

w wodę 

Dział 600 

Transport i 

łączność 

Dział 801 

Oświata i 

wychowanie  

Działa 852 

Pomoc 

społeczna 

Dział 855 

Rodzina 

Dział 900  

Gospodarka 

komunalna  

2014r 717.856,40 1.138.248,77 4.525.944,39 2.151.199,65 0,00 918.949,00 

2015r 3.025.988,89 673.683,44 5.311.303,11 2.209.689,56 0,00 998.336,40 

2016r 465.720,82 2.015.981,79 5.095.715,34 4.839.084,96 0,00 1.043.223,01 

2017r 325.369,73 3.331.176,00 5.020.987,10 886.817,53 4.936.510,44 1.101.380,40 

2018r 412.329,81 5.056.530,91 5.437.153,60 987.703,91 4.831.504,97 1.160.716,76 

2019r 305.133,70 1.994.457,53 5.551.758,75 1.357.044,33 5.619.795,26 1.491.740,45 

2020r 333.027,52 3.139.456,96 6.033.969,76 1.406.172,52 7.109.247,81 1.873.023,30  
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Realizacja dochody i wydatki w latach 2014-2020 

Wykonanie 

dochodów i 

wydatków 

gminy 

Bądkowo 

 

2014r 

 

2015r 

 

2016r 

 

2017r 

 

2018r 

 

2019r 

 

2020r 

Wykonanie 

dochodów 

wg stanu na 

dzień 31.12. 

13.255.937,79 15.984.159,56 17.020.297,41 18.943.146,222 19.249.716,48 21.521.911,95 25.251.536,63 

Wykonanie 

wydatków 

wg stanu na 

dzień 31.12.. 

12.647.803,60 15.414.933,71 16.873.569,28 19.168.413,21 22.316.879,91 20.635.851,41 24.024.715,83 

Nadwyżka/d

eficyt +608.134,19 +569.225,85 +2.869.209,74 - 225.266,99 - 3.067.163,43 +886.060,54 + 1.226.820,80 

 

 

 

Poziom zadłużenia  

Poziom 

zadłużenia 

wg stanu 

na dzień 

31.12 

 

2014r 

 

2015r 

 

2016r 

 

2017r 

 

2018r 

 

2019r 

 

2020r 

 

777.777,84 

 

 

1.268.805,60 

 

 

852.033,56 

 

 

370.990,87 

 

 

2.400.000,00 

 

 

1.800.000,00 

 

 

2.800.000,00  

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą nr XV/77/2019 Rady Gminy 

Bądkowo  z dnia 30 grudnia 2019 roku, a zmian dokonano : 

- uchwałą nr XVI/95/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, 

- uchwałą nr XIX/118/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, 

- zarządzeniem nr 84/1/2020 z dnia 21 października 2020 roku, 

- zarządzeniem nr 103/1/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku.  
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Wyszczególnienie Prognoza 2020 Wykonanie % 

Dochody ogółem 24.524.687,16 25.251.536,63 102,96 

Wydatki ogółem 22.426.649,89 22.258.243,13 99,25 

wynik -1.000.000,00 + 1.226.820,80  

Przychody 1.600.000,00 2.925.726,04  

Rozchody 600.000,00 600.000,00  

Kwota długu 2.800.000,00 2.800.000,00  

 

Wieloletnia  Prognoza Finansowa na 2020 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów 

i rozchodów jest zgodna z budżetem Gminy.  

Poniżej przedstawiamy informację o stopniu zaawansowania przyjętych Przedsięwzięć. 

Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 

Planowana 

wartość 

zadania 

Przedmiot zamówienia/ osiągnięte efekty 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 160713C w m. Zieleniec 
2020-2021 400.000,00 

Wykonano rozgraniczenie 

+ 

Dokumentacja projektowa 
PROGIS Marcin Szczepanowski  

( 7072,50 zł brutto- dł. 1,644km) 

Planowana realizacja zadania w I półroczu 2021 roku  

Przebudowa drogi gminnej 

nr  160748C Jaranowo- 

Jaranowo Duże 

2021-2023 400.000,00 

Wykonano rozgraniczenie  

Tomasz Jakubiec 

Usługi Geodezyjne 

 5618 zł brutto oraz została opracowana dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa za kwotę 12.300,00 zł. Realizacja 

zadania w I półroczu 2021 roku.  

Przebudowa drogi gminnej 

nr 160714C w m. 

Kwiatkowo o dł. 1,280 km 

2019-2022 479.047,00 

Wykonano rozgraniczenie  

Tomasz Jakubiec 

Usługi Geodezyjne 

6396,00 zł brutto 
+ 

Dokumentacja projektowa   

RPROGIS Marcin Szczepanowski  

 7380,00 zł brutto 

Został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych  Realizacja zadania w II półroczu 2021 

roku   

Budowa Skatepark w m. 

Bądkowo 
2021-2022 300.000,00 

Budowa Skatepark jest zaplanowana na 2022 rok, w roku 

2021 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji 

Budowa ścieżek 

rowerowych na terenie 

Gminy Bądkowo 

2022-2024 750.000,00 Budowa ścieżek rowerowych jest zaplanowana na rok 2024 

Modernizacja budynku 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bądkowie 

2020-2021 300.000,00 

W roku 2020 została opracowana dokumentacji projektowo-

kosztorysowa za kwotę 14.760,00zł  oraz został złożony 
wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  

Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w m. Kujawka 
2020-2021 780.000,00 

Została opracowana dokumentacja projektowo-

kosztorysowa 

I etap modernizacji został przeprowadzony w I półroczu 

2020 roku, następne etapy planuje się w 2021 roku. Z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację 
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tego zadania otrzymaliśmy środki w wysokości 

1.000.000,00zł. 

Modernizacja stadionu 

sportowego w m. Bądkowo 
2022-2023 120.000,00 

Modernizacje stadionu planuje się na rok 2023, Gmina 

będzie się ubiegała o środki zewnętrzne, został złożony 

wniosek o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

Ocieplenie budynków 

mienia komunalnego w 

Toporzyszczewie Starym 

2020-2023 60.000,00 Zadanie jest planowane do realizacji  na 2022 rok 

Przebudowa drogi gminnej  

160726C Olszynka-

Żabieniec 

2020-2023 150.000,00 

W II połowie br. zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na 

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów 

projektowych dróg gminnych 

Przebudowa drogi gminnej  

dz. ew.53 i 61 w 

miejscowości Kryńsk ok 

760 m 

2020-2023 350.000,00 

Dokonano rozgraniczenie  

Tomasz Jakubiec 
Usługi Geodezyjne 

5752,00 zł brutto 

Realizację zadania planuje się na 2022 rok 

 

Przebudowa drogi gminnej  

nr 160704 C Bądkowo-

Wysocin dz. 93 Jaranowo, 

76 Wysocin, 121 Kujawka, 

ok 1000m 

2020-2021 450.000,00 

W II połowie 2020r dokonano rozgraniczenia oraz 

wykonania map do celów projektowych dróg gminnych 

 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 160708 C Bądkówek-

Kujawka dz. 60/1 

(Bądkówek) ok 1100m 

2020-2022 350.000,00 

Dokonano rozgraniczenie  

Tomasz Jakubiec 

Usługi Geodezyjne 

 8366,54 zł brutto 
 

Dokumentacja projektowa  

PROGIS Marcin Szczepanowski  

 3995,00 zł brutto. 

Wystąpiono z wniosek o przyznanie dofinansowania z 

Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania w II 

półroczu 2021r. 

Przebudowa drogi gminnej  

nr 160727 C Ujma Duża-

Łowiczek nr dz. 87 Kol. 

Łowiczek ok. 1285 m 

2020-2023 450.000,00 

W II półroczu 2020r. zostało dokonane rozgraniczenie oraz 

wykonano map do celów projektowych dróg gminnych 

 

 

Przebudowa drogi gminnej  

160729 C Łowiczek –

Łowiczek  dz. 8 Kolonia 

Łowiczek ok 300 m 

2020-2023 250.000,00 

Zostało dokonane rozgraniczenie oraz wykonano mapy do 

celów projektowych dróg gminnych 
 

Przebudowa drogi gminnej  

nr 160721 C Kalinowiec-

Kalinowiec ok 870 m 

2020-2024 450.000,00 

Zostało dokonane rozgraniczenie oraz wykonanie map do 

celów projektowych dróg gminnych 

 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 160724C Łówkowice – 

Tomaszewo nr dz. 142 Kol. 

Łowiczek ok 1000m  

2020-2023 450.000,00 

Zostało dokonane rozgraniczenie oraz wykonanie map do 

celów projektowych dróg gminnych 

 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 160745 C Łowiczek-

Łowiczek ok. 500 m 

2020-2021 350.000,00 

Dokonano rozgraniczenia   

Tomasz Jakubiec 

Usługi Geodezyjne 

 3735,05 zł brutto 

+ 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za 
kwotę 12.300,00zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 

roku, Gmina będzie się ubiegać o środki zewnętrzne na 

realizację tego zadania.  
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Remont drogi gminnej nr 

160702 C Słupy Duże- 

Kryńsk dz. nr 38 w m. 

Antoniewo 

2020-2023 293.299,00 

Dokumentacja projektowa  

POROGIS Marcin Szczepanowski 

 6000,00 zł brutto 

Remont drogi gminnej nr 

169720C Kalinowiec-

Toporzyszczewo Stare- dz. 

nr 67 Kalinowiec, dz. nr 10 

Toporzyszczewo Stare ok 

1200 m 

2020-2023 300.000,00 

Dokumentacja projektowa 

 MAKADAM Grudziądz 

 3890,00 zł brutto 

Remont drogi gminnej nr 

160722C Łówkowice-

Kalinowiec dz. nr 113 

Łówkowice –ok 1300 m 

2020-2023 450.000,00 
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za 

kwotę 4.920,00zł 

Wymiana poszycia 

dachowego w remizie OSP 

Łowiczek 

2020-2022 121.046,00 Realizacja zadania jest planowana na 2022 rok  

Przebudowa drogi gminnej 

w m. Wójtówka nr 

160737C o dł. Ok. 870m 

2020-2023 350.000,00 

Dokonano rozgraniczenie-  

GEOPOL 

Usługi geodezyjno - kartograficzne. 

Lewandowski Marcin  

 (9221,99 zł – 1,71855km) 

oraz została opracowana dokumentacja za kwotę 

12.300,00zł.  

 

Podniesienie standardów 

oświetlenia na terenie 

Gminy Bądkowo 

2020-2021 50.000,00 
Sukcesywnie będą dokonywane zmiany w celu podniesienia 

standardów oświetlenia na terenie gminy 
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4. Pozyskane środki zewnętrzne 

a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa   

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA.  

 Otrzymano dofinansowanie w kwocie 59 850,00 zł zakupiono i przekazano do szkoły 27 szt. 

laptopów oraz 36 szt. słuchawek nausznych 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do 

szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA +. Otrzymano 

dofinansowanie w kwocie 54 960,00 zł zakupiono i przekazana do szkoły 21szt. laptopów, 15 szt. 

słuchawek nausznych, 15 szt. kamer. 

 Łączna wartość zakupionego sprzętu to 114 810,00 zł 

b) Klub Dziecięcy  

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 

2020. 

Całkowita wartość dofinansowania w ramach 

programu „Maluch+” wynosi: 500 000,00 zł 

 

c) Umiem Pływać 2020 

Gmina Bądkowo brała udział w projekcie Umiem Pływać, jednak ze 

względów epidemiologicznych projekt nie mógł być w pełni 

zrealizowany. Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie 

i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez 

najmłodszych uczestników tej dyscypliny sportu.  
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d) Fundusz Dróg Samorządowych     

 

1. Przebudowa drogi Bądkowo – Kujawka - Wysocin o dł. 1,985 km. 

Wysokość dofinansowania 589 662,00 zł całkowity koszt zadania 982 770,00 zł. 

2. Przebudowa drogi w Sinkach o dł. 0,684,98 km. 

Wysokość dofinansowania 143 539,00 zł całkowity koszt zadania 239 232,45 zł. 

3. Remont drogi gminnej nr 160720 C w m. Kalinowiec-Toporzyszczewo Stare o dł. 1,010 km. 

Wysokość dofinansowania 101 182,00 zł całkowity koszt zadania 168 637,06 zł. 

e) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Przebudowa drogi Toporzyszczewo-

Toporzyszczewo Stare o dł. 900,00 m 

Wysokość dofinansowania 101 553,62 zł 

całkowity koszt zadania 306 893,86 zł. 

 

 

f) Fundusz Inwestycji Lokalnych 

1. Przebudowa drogi Bądkowo - Kujawka - Wysocin 

o dł. 1,985 km. Wysokość dofinansowania 

393 108,00 zł Całkowity koszt zadania 982 770,00 

zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie dz. 183 i 139 o dł. 0,466 km. Wysokość dofinansowania 

106 892,00 zł Całkowity koszt zadania 179 663,37 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY BĄDKOWO ZA 2020 ROK 

 

37 

 

g) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego (FIL) 

 

  

 

  

 

 

 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków otrzymane dofinansowanie 

 1 000 000,00 zł 

h) Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

W ramach ,,Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” ( zakup 

samochodu)  

Kwota dofinansowania 88 000,00 zł 

 

 

   

 

 

i) Program  Priorytetowy Azbest 2020  

 

Celem programu jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez realizację zadań wynikających z 

gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Kwota dotacji 29 391,70 zł – dofinansowanie 100%  
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j) Pod Biało-Czerwoną 

 

 

 

Gmina Bądkowo przystąpiła do  Projektu „Pod biało-czerwoną” zakładał on sfinansowanie 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w gminie, w której mieszkańcy 

dołączą do projektu. Gmina Bądkowo uzyskała 264 głosy, co stanowi najlepszy wynik 

w powiecie aleksandrowskim. 
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5. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Gmina Bądkowo jest właścicielem mienia komunalnego w skład którego wchodzą:  

- Grunty o powierzchni 106,99 ha,  

- Grunty będące przedmiotem użytkowanie wieczystego gminy- 2,1369 ha, 

Na dzień 31.12.2020 r., Gmina Bądkowo posiada ustalone prawa do 361 działek gruntu 

o łącznej powierzchni 104,8531 ha, stanowiących:   

Lp. Sposób zagospodarowania Powierzchnia w ha 

1. Tereny zabudowane 9,9706 

2. Tereny niezabudowane 5,9727 

3. Tereny zieleni 2,9835 

4. Drogi 84,7229 

5. Rowy i wody 0,096 

6. Nieużytki 1,5132 

RAZEM 105,2589 

 

Wśród powyższych nieruchomości znajdują się m.in. obiekty: 

 Przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym:  

o Obiekt Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie p pow. 1,1132 ha 

 Przekazane w użyczenie: 

o Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie o pow. 0,6206 ha, 

o Ochotnicza Straż Pożarna- Łowiczek o pow. 0,1315 ha,  

o Ochotnicza Straż Pożarna- Łówkowice o pow. 0,9398 ha, 

o Ochotnicza Straż Pożarna- Kujawka o pow. 0,0481 ha,  

o Ochotnicza Straż Pożarna- Wysocin o pow. 0,1718 ha,  

o Ochotnicza Straż Pożarna- Słupy Duże o pow. 0,1849 ha,  

o Ochotnicza Straż Pożarna- Żabieniec o pow. 0,0516 ha.   
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6. Rada Gminy Bądkowo 

a) Realizacja Uchwał Rady Gminy Bądkowo 

W 2020 roku Rada Gminy Bądkowo obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 

12 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 57 uchwał z czego: 

 wszystkie uchwały przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli, Kujawsko – Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, 

 26 uchwał zostało ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, 

 18 uchwał zostało przekazanych do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej . 

Wykaz Uchwał podjętych w 2020 roku. 

Rok 2020 

Numer sesji Numer Uchwały Temat Uchwały 

XVI         

28 

stycznia 

NR XVI/92/2020 

 

W sprawie zmiany określenia warunków  

i trybu finansowania rozwoju sportu  

w  Gminie Bądkowie. 

 

NR XVI/93/2020 
W sprawie uchylenia uchwały. 

NR XVI/94/2020 

 

W sprawie utworzenia ośrodka wsparcia  

w miejscowości Toporzyszczewo Stare pod 

nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go  

w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bądkowie. 

     XVII 

13 marca 

NR XVII/95/2020 

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2020 – 

2030. 

NR XVII/96/2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok 
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NR XVII/97/2020 

W sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii 

Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego 

Krzyża w Łowiczku. 

 

NR XVII/98/2020 

W sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 

roku. 

NR XVII/99/2020 

 

W sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 

2020 rok. 

NR XVII/100/2020 
W sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie. 

NR XVII/101/2020 

 

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych, których gminą 

właściwą jest gmina Bądkowo. 

NR XVII/102/2020 

W sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

NR XVII/103/2020 
W sprawie uznania petycji za niezasługującą 

na uwzględnienie. 

NR XVII/104/2020 
W sprawie uznania petycji za niezasługującą 

na uwzględnienie. 

NR XVII/105/2020 

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo. 

NR XVII/106/2020 

W sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej  przez 

właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Bądkowo. 
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XVIII 

6 maja 

NR XVII/107/2020 

W sprawie zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Bądkowo. 

NR XVII/108/2020 

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bądkowo w 2020 roku”. 

. NR XVIII/109/2020 

 

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu w wysokości 1.600.000,00zł. 

NR XVIII/110/2020 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

XIX 

30 czerwca 

    

 

NR XIX/111/2020 
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Bądkowo wotum zaufania 

NR XIX/112/2020 

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 

2019 rok. 

NR XIX/113/2020 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

NR XIX/114/2020 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2020 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

NR XIX/115/2020 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

postępowanie Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie. 

NR XIX/116/2020 

 

W sprawie uznania petycji za niezasługującą 

na uwzględnienie. 

NR XIX/117/2020 W sprawie zmiany Gminnego Programu 



RAPORT O STANIE GMINY BĄDKOWO ZA 2020 ROK 

 

43 

 

 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

 NR XIX/118/2020 

W sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na 

lata 2020-2030. 

XX 

30 lipca 

 

NR XX/119/2020 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

       XXI 

13 

października 

 

NR XXI/120/2020 

 

Zmieniająca uchwałę NR XV/78/2019 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

NR XXI/121/2020 

 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości 

Łowiczek. 

NR XXI/122/2020 W sprawie likwidacji aglomeracji Bądkowo 

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 

NR XXI/124/2020 

 

W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Bądkowo. 

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  
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i o wolontariacie na rok 2021. 

NR XXI/126/2020 

W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 

2020/2021. 

 NR XXI/127/2020 

W sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego 

„Chatka Puchatka”, dla którego Gmina 

Bądkowo jest organem prowadzącym oraz 

nadania statutu. 

      XXII 

20 listopada 

NR XXII/128/2020 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia 

podatku rolnego. 

NR XXII/129/2020 
W sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień w tym podatku 

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 którego organem 

prowadzącym jest Gmina Bądkowo. 

NR XXII/131/2020 

 

W sprawie  utworzenia Klubu Dziecięcego 

„Chatka Puchatka”, dla którego Gmina 

Bądkowo jest organem prowadzącym oraz 

nadania statutu. 

NR  XXII/132/2020 

 

W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 

nieruchomości zabudowanej położonej  

w miejscowości Żabieniec. 

     XXIII 

26 listopada 

NR XXIII/133/2020 

 

Zmieniająca Uchwałę Nr XV/78/2019  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

      XXIV 

22 grudnia 

NR XXIV/134/2020 

 

W sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-

2030. 

NR XXIV/135/2020 

 

W sprawie budżetu Gminy Bądkowo na rok 

2021. 
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NR XXIV/136/2020 

 

W sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bądkowo. 

NR XXIV/137/2020 

 

W sprawie uznania petycji za bezzasadną. 

NR XXIV/138//2020 

 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na ok 2021. 

NR XXIV/139/2020 

 

W sprawie wysokości opłaty za opiekę nad 

dziećmi oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie w Klubie Dziecięcym 

„Chatka Puchatka” w Bądkowie. 

NR XXIV/140/2020 

 

W sprawie planu nadzoru nad klubami 

dziecięcymi. 

NR XXIV/141/2020 

 

W sprawie uchylenia uchwały. 

 
NR XXIV/142/2020 

 

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 

 NR XXIV/143/2020 W sprawie uchylenia uchwały. 

 
NR XXIV/144/2020 

 

W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

zabudowanych położonych w miejscowości 

Żabieniec. 

 NR XXIV/145/2020 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
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 Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

 

NR XXIV/146/2020 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XV/78/2019  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Bądkowo na 2020 rok. 

 NR XXIV/147/2020 W sprawie udzielenia dotacji finansowej. 

 
NR XXIV/148/2020 

 

W sprawie udzielenia dotacji celowej. 

 

b) Działalność Rady Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie wybieranym na pięcioletni 

okres kadencji. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające 

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Są to m.in.: uchwalanie statutu 

gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, ustalanie wynagrodzenia wójta, podejmowanie uchwał w sprawach podatków 

i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach a także podejmowanie uchwał w sprawie 

zasad udzielania stypendiów uczniom. 

Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy nie 

rzadziej niż raz na kwartał. Wszystkie posiedzenia Rady Gminy są transmitowane online, 

a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych pozwalających na odnotowanie 

sposobu głosowania przez każdego radnego. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Radę Gminy w Bądkowie tworzy 15 osób. 

b) Działalność Komisji Rady Gminy 

Komisji Rewizyjna w składzie: 

1. Hyży Adrian     - Przewodniczący Komisji 

2. Ciesielski Roman    - Członek Komisji 

3. Grzegórski Piotr    - Członek Komisji 

4. Jankowski Marek    - Członek Komisji 

5. Pietrzak Tomasz    - Członek Komisji 

w 2020 roku odbyła 4 posiedzenia, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy 

komisji. W trakcie posiedzeń komisja m.in: 
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 omawiała i opiniowała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo, 

 rozpatrzyła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Bądkowo za 2019 rok – w tym Komisja przygotowała opinię o przedłożonym przez Wójta 

Gminy sprawozdaniu oraz przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Bądkowo, 

 analizowała dokumenty dot. dochodów i wydatków świetlic wiejskich, remiz OSP oraz 

koszty ich utrzymania oraz sposób rozliczania organizowanych w nich imprez i innych 

uroczystości, 

 analizowała umorzenia, zwolnienie, udzielane ulgi oraz odroczenia itp. w zakresie podatków 

i opłat w roku 2019,, 

 zapoznała się z informacją na temat prowadzonych na terenie gminy Bądkowo inwestycji w 

zakresie budowy dróg i oświetlenia ulicznego, 

 omawiała i opiniowała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

1. Dzieńska Ewa   - Przewodniczący Komisji 

2. Grzegórski Piotr   - Członek Komisji 

3. Sobiecka – Podlewska Agnieszka - Członek Komisji 

odbyła 5 posiedzeń, na których omawiano projekty uchwał będące tematem poszczególnych sesji 

Rady Gminy Bądkowo. Komisja na swoich posiedzeniach rozpatrywała również kierowane do 

komisji skargi, wnioski i petycje. W 2020 roku Komisja rozpatrzyła 6 petycji i jedną skargę. 

W tym; 

 - 4 petycje uznano za bezzasadne 

- 2 petycje pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne 

 - 1 skarga bezzasadna. 
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Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie: 

1. Jankowski Marek    - Przewodniczący Komisji 

2. Grzegórski Piotr   - Członek Komisji 

3. Machalski Marian    - Członek Komisji  

4. Pietrzak Tomasz    - Członek Komisji 

5. Wiśniewski Ryszard   - Członek Komisji 

odbyła 3 posiedzenia, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji.  

W trakcie posiedzeń komisja m.in.: 

 omawiała i opiniowała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo, 

 zajmowała się sprawami organizacyjnymi dot. dożynek gminno – parafialnych, 

 dokonała przeglądu stanu dróg gminnych i oceny stanu dróg na terenie gminy, 

 przyjęła informację z wykonania budżetu gminy Bądkowo za I półrocze 2019 roku, 

 zapoznała się z informacją dot. funkcjonowania i planowanych remontów oczyszczalni 

ścieków oraz stacji uzdatniania wody, 

 Przewodniczący komisji brał udział w pracach komisji związanych z szacowaniem strat w 

związku z klęską suszy. 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej w składzie: 

1. Ciesielski Roman    - Przewodniczący Komisji 

2. Kobusiński Piotr    - Członek Komisji 

3. Pasiński Henryk    - Członek Komisji 

4. Pawlak Mirosława    - Członek Komisji 

5. Wiśniewski Ryszard    - Członek Komisji 

odbyła 12 posiedzeń, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy komisji. W 

trakcie posiedzeń komisja m.in: 

 omawiała, opiniowała i wprowadzała zmiany do budżetu gminy i wieloletniej prognozy 

finansowej, 

 opiniowała wnioski składane przez obywateli do projektu budżetu gminy Bądkowo na 2021 

rok, 

 omawiała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo, będące tematem poszczególnych sesji 

Rady Gminy Bądkowo. 
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Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie: 

1. Sobiecka – Podlewska Agnieszka - Przewodniczący Komisji 

2. Ciesielski Roman    - Członek Komisji 

3. Dzieńska Ewa    - Członek Komisji 

4. Hyży Adrian     - Członek Komisji  

5. Grzegórski Piotr    - Członek Komisji 

. odbyła 3 posiedzenia podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy komisji. W 

trakcie posiedzeń komisja m.in: 

 omawiała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo, będące tematem poszczególnych sesji 

Rady Gminy Bądkowo. 

Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego w składzie: 

1. Kaszubski Roman    - Przewodniczący Komisji 

2. Kobusiński Piotr    - Członek Komisji 

3. Machalski Marian    - Członek Komisji 

4. Pawlak Mirosława    - Członek Komisji  

5. Suchara Ryszard    - Członek Komisji 

odbyła 3 posiedzenia, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy.  

W trakcie posiedzeń komisja m.in: 

 analizowała wykonanie budżetu za 2019 rok, 

 oceniła funkcjonowanie systemu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Bądkowo. 

 omawiała  projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo, będące tematem poszczególnych sesji 

Rady Gminy Bądkowo. 
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7. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

a) Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży w Gminie Bądkowo 

W 2020 r. na stypendia w ramach realizacji Lokalnego Programu wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo wydatkowano 48 000,00 zł. Stypendia 

są przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bądkowo Nr XXIV/147/2017 z dnia 

28 grudnia 2017r.  

Stypendia otrzymało 7 uczniów, w tym: 

Nazwa stypendia Ilość uczniów 
Roczna wartość 

stypendiów 

Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za 

osiągnięcia naukowe 
40 48 000,00 zł 

Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za 

osiągnięcia sportowe 
- - 

Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za 

osiągnięcia artystyczne 
- - 

Łączna wartość 40 48 000,00 zł 

 

b) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Bądkowo na lata 2019-2023. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bądkowo na lata 2019-2023. 

(Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bądkowo na lata 2019-

2023). Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia 

lokalu mieszkalnego osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób 

Gminy Bądkowo jest położony na terenie Gminy, który zarządzany i administrowany przez Gminę 

Bądkowo.  

Gmina Bądkowo na dzień 31 grudnia 2020r. jest właścicielem 51 lokali mieszkalnych 

zlokalizowanych w 10 budynkach, co przedstawia tabela poniżej: 
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Lp. Adres Budynku 

Stan na 31 grudzień 2020 Łączna 

powierzchnia 

użytkowa w m
2
 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

1. Toporzyszczewo Stare 20 9 374,50 

2. Kolonia Łowiczek 19 13 515,00 

3. Kalinowiec 15b 1 71,60 

4. Toporzyszczewo 46 6 196,67 

5. Toporzyszczewo Stare 21 4 176,90 

6. 
Bądkowo, ul. Wojska 

Polskiego 12 
5 326,69 

7. 
Bądkowo, ul. Wojska 

Polskiego 4 m 3 
1 54,30 

8. Kwiatkowo 25 8 339,39 

9. Łowiczek 15 3 49,68 

10. Łowiczek 17 1 57,90 

Ogółem 51 2162,63 

Gmina w swoim zasobie mieszkaniowym nie posiada lokali socjalnych. Lokalami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy Bądkowo. 

Zarządzanie lokalami i budynkami zasobu gminy obejmuje podejmowanie decyzji  

i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania lokali i budynków w stanie nie 

pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem w zdatności do użytkowania na cele mieszkaniowe, a 

tym samym utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich instalacji i ich elementów 

konstrukcyjnych. 
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c) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

Na terenie Gminy Bądkowo występuje obowiązujący 

plan miejscowy dotyczący terenu urządzeń i budowli 

czyszczalni ścieków, terenu orientacyjnej strefy 

ochronnej wokół oczyszczalni ścieków oraz terenu 

drogi dojazdowej. Gminna Oczyszczalnia ścieków 

zlokalizowana jest na działkach o Nr ewidencyjnym 

46/2 oraz 43/2 w obrębie Kujawka. Przedmiotowy 

plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXII-114/97 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 1997r. 

Zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U 2018 poz.1945), plany 

miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995r. 

zachowują moc. Pozostałe zagospodarowanie 

przestrzenne na terenie Gminy Bądkowo opiera się o 

zapisy nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego 

Uchwałą Nr XXIV/136/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2020r. Tym samym stracił 

moc dokument przyjęty Uchwałą Nr II-16/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2002r. 

Analiza dotychczas obwiązującego studium oraz długi okres od jego obowiązywania 

wskazały na konieczność aktualizacji polityki przestrzennej gminy w wielu aspektach. Uznano, że 

przeprowadzenie zmiany jedynie fragmentów obowiązującego dokumentu wpłynie negatywnie na 

jego czytelność, a także może być wątpliwe pod względem prawnym. Z tego względu Wójt Gminy 

Bądkowo podjął decyzję o opracowaniu nowego dokumentu. Ze względu jednak na konieczność 

utrzymania ciągłości polityki przestrzennej gminy, która jest realizowana poprzez obowiązujące do 

czasu przyjęcia niniejszego projektu studium, zdecydowano się na utrzymanie zasadniczego 

podziału kierunków, obowiązującego w dotychczasowym dokumencie wraz ze wskazaniem 

nowych terenów rozwoju zabudowy w ramach wykonanego w trakcie prac bilansu terenów pod 

zabudowę, a także niezbędnych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
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 Gruntownej aktualizacji uległa natomiast część zawierająca uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego gminy, która zawierała dotychczas informacje nieaktualizowane 

od powstania studium. Oprócz przesłanek prawnych główną motywacją dla aktualizacji tej części 

było przekonanie, że tylko dobrze rozpoznane uwarunkowania mogą być podstawą do 

prawidłowego wyznaczenia kierunków rozwoju gminy. Dodatkowym pozytywnym aspektem 

uchwalenia nowego studium jest fakt, iż jest on sporządzony zarówno w klasycznej wersji 

papierowej jak też w formie cyfrowej. Poprzedni dokument był jedynie  

w formie papierowej. W ten sposób powstał całkowicie nowy dokument planistyczny. 
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Równocześnie Gmina Bądkowo podjęła na podstawie Uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr 

XIII/69/2019 z dnia 29 października prace nad sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 

110kV na terenie gminy Bądkowo w części obrębów geodezyjnych 

Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, Bądkówek, Kujawka. Prace 

nad przedmiotowym planem trwają cały czas. Z uwagi na konieczność prowadzenia przejrzystej 

i zrozumiałej dla mieszkańców polityki przestrzennej, podjęto decyzję, iż intensyfikacja prac nad 

planem będzie miała miejsce dopiero po zakończeniu procesu uchwalania studium uwarunkowań. 
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Koszty sporządzenia planu zgodnie z zawartą umową NR INV/401/19 z dnia 8 września 

2019r. pokrywa ENERGA Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy 

al. Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w  Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538935, REGON 360564590, 

W 2020r. nadal zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Bądkowo odbywało się 

na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2002r.  

Na podstawie nowego dokumentu decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu celu 

publicznego zaczęły być wydawane z początkiem roku 2021. 

W 2020 roku były wydawane 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego:  

1) Na wniosek Energa Operator Sp z o.o. dla zamierzenia inwestycyjnego budowy oświetlenia 

drogowego (ul. Słoneczna w Bądkowie) 

2) Na wniosek Gminy Bądkowo dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie 

sposobu użytkowania adaptacji) pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

oraz  27 decyzji o warunkach zabudowy. Z czego: 

- 8 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- 1 zabudowy usługowej 

- 18 innej zabudowy w tym w większości budynków garażowo – gospodarczych oraz innej 

związanej z produkcją rolną w indywidualnych gospodarstwach.  

 

d) Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bądkowo został przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/90/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016 r.  

Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych  

 i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych 

poprzez wyznaczone dla Gminy Bądkowo cele:  

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych, 

 redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, 

 redukcja zanieczyszczeń powietrza. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo użyteczności 

publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty 

będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty zarówno 

publiczne jak i prywatne. 

e) Program ochrony środowiska  

Dbając o jakość środowiska naturalnego 

na terenie gminy, w ubiegłym roku podjęto szereg 

działań zmierzających do poprawy czystości 

powietrza oraz ograniczenia zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gruntowych. Zakres podjętych 

działań na rzecz ochrony środowiska był szeroki. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Bądkowo 

został przyjęty Uchwałą nr XV/82/2019 RADY 

GMINY BĄDKOWO z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 z perspektywą do roku 2026”. 

 Usuwanie azbestu 

W ubiegłym roku został opracowany i złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie ich usunięcia. 

Dobrze przygotowany wniosek został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 100% kosztów na pozbycie się wyrobów zawierających szkodliwy 

azbest z terenu gminy Bądkowo. Z dofinansowania skorzystało 34 właścicieli nieruchomości. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 29,4 tyś zł.  

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Kolejnym projektem związanym z ochroną środowiska była realizacja programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 29 października 2015r. W ramach dofinansowania mieszkaniec może otrzymać 

zwrot kosztów wybudowanej oczyszczalni ścieków w wysokości 50% kosztów poniesionych, lecz 

nie więcej niż 2.500,00zł. 

W 2020 roku z dofinansowaniem zostało wybudowanych 7 przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  
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f) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 

W 2020 roku za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Bądkowo  

z nieruchomości zamieszkałych odpowiedzialny był ZGK GRONEKO z Mikorzyna. Zmieszane 

(niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania zagospodarowywane były w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Służewie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bądkowo, rok 2020 był 

kolejnym rokiem, w którym wprowadzono segregację odpadów komunalnych na frakcje tj.:  

PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METAL, BIO, ZMIESZANE, POPIÓŁ.  

W 2020 roku z terenu całej Gminy Bądkowo zebrano łącznie ok. 1025Mg odpadów 

komunalnych, w tym zmieszanych odpadów komunalnych ok. 304Mg. Z odebranych odpadów 

komunalnych wysegregowano i przekazano do ponownego przetwarzania ok. 160Mg szkła, 

plastiku, metali i papieru.  

g) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy Bądkowo 

 Sieć wodociągowa w Gminie Bądkowo 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Urząd Gminy w Bądkowie.  

Na terenie Gminy Bądkowo eksploatowane jest jedno ujęcie wody na cele pitne  

i zlokalizowane jest w miejscowości Sinki. Dwie studnie o głębokości 65 metrów ujmują wodę 

z utworów czwartorzędowych. Ujęcie w Sinkach zaopatruje całą Gminą Bądkowo. Wykonana jest 

jeszcze trzecia studnia, obecnie zabezpieczona i przygotowana do wpięcia do stacji uzdatniania 

wody.  

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 

147,4 km, a ilość połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

wynosi 1149 szt. Na terenie gminy Bądkowo z usług wodociągowych korzysta ok. 98 % 

mieszkańców. 

W 2020 roku z ujęcia wody w Sinkach z dwóch istniejących studni wydobyto łącznie 244,3 

tyś m3 wody surowej.  W stacji uzdatniania wody w Sinkach uzdatniono 231,4 tyś m3 wody, 

natomiast sprzedano 184,8 tyś m3. Podczas procesu uzdatniania wody powstają wódy popłuczne – 

ścieki przemysłowe, które odprowadzane są drenażem rozsączającym bezpośrednio do gruntu 

i stawu. Z prowadzonego w 2020 roku monitoringu wody uzdatnionej i wody popłucznej nie 

odnotowano przekroczeń dopuszczalnych norm. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Bądkowo 
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W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Bądkowo 

odpowiedzialny jest Urząd Gminy w Bądkowie. Na terenie gminy działa jedna główna 

oczyszczalnia ścieków w Kujawce, która znajduje się na obszarze „aglomeracji Bądkowo” oraz 

kilka małych (Toporzyszczewo Stare, Kwiatkowo).  

 Oczyszczalnia ścieków w Kujawce. 

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z procesem nitryfikacji i denitryfikacji  

w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. W oczyszczalni prowadzona jest również 

przeróbka osadów ściekowych w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie osadów. 

Oczyszczalnia ścieków w Kujawce przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych gminy Bądkowo 

oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Bądkowo, 

Słupy Duże, Słupy Małe oraz częściowo miejscowości: Kujawka i Bądkówek. Ogółem długość 

eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 25,9 km, a ilość połączeń prowadzących do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  wynosi 409 szt. 

W 2020 roku z oczyszczalnia w Kujawce oczyściła 26,8 tyś m3 ścieków komunalnych  

i wytworzyła ok. 6,6 ton osadów ściekowych.  

Z prowadzonych badań ścieków oczyszczonych dochodziło do incydentalnych  przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń niektórych parametrów.  

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. 

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem jest zapewnienie 

niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług. 

W zakresie sieci wodociągowej planujemy również inwestycje rozwojowo-modernizacyjne, 

których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców. W obecnym 

roku planujemy wykonać uzbrojenie studni i podłączenie jej do ciągu technologicznego stacji 

uzdatniania w Sinkach. Kolejna zapasowa studnia zapewni nieprzerwane dostawy wody dla 

mieszkańców naszej gminy na długie lata. 

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na bieżąco podejmuje 

działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego  

i podniesienie poziomu świadczenia usług. W 2020 roku zrealizowaliśmy I etapu modernizacji 
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oczyszczalni ścieków Kujawce. Etap obejmował modernizację przeróbki osadu nadmiernego. 

Dotychczasowa prasa workowa nie zapewniała wystarczającego stopnia odwadniania osadu co 

powodowało wysokie koszty utylizacji powstającego osadu. Wartość inwestycji wyniosła 350,5 tyś 

zł.  

W obecnym roku planujemy kontynuację modernizacji w szerszym zakresie. Otrzymaliśmy 

na ten cel dotację w wysokości 1 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 

Urząd Gminy w Bądkowie w swej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, dąży 

do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez 

odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji 

wody, a także oczyszczania ścieków. 

Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa - montaż wodomierzy głównych 

u wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań.  

8. Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bądkowie za 2020 r. 

Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych 

potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 

życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie 

konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, która 

znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymieniona w ustawie, ma prawo zwrócenia się 

do Ośrodka o udzielenie pomocy . Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania 

pomocy nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego 

współudział w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości 

doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 

jak również zapobiegać w powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.  

 Zatrudnienie 

Na dzień 31.12.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie zatrudnia 9 osób na 

umowę o pracę tj: 

 kierownika 
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 głównego księgowego 

 3 pracowników socjalnych 

 2 opiekunki domowe 

 inspektora ds. świadczeń rodzinnych 

 referenta ds. świadczeń wychowawczych 

oraz 12 osób na umowę zlecenie, realizujących Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci z 

zaburzeniami psychicznymi i asystenta rodziny świadczącego pracę na podstawie umowy zlecenie. 

W roku 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie podjął współpracę na umowę 

zlecenie z asystentem rodziny, który świadczył usługi od stycznia do grudnia 2020r. 

Od 10.02.2020r. do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie dodano 

Dom Seniora w Toporzyszczewie Starym.  

Powstanie Klubu Seniora było możliwe dzięki dofinansowaniu, które Gmina Bądkowo  

otrzymała  w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 105 399,98 zł 

oraz z dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, projekt pt. „Aktywni Bądkowianie!” w kwocie 375 516,00 zł. 

Klub Seniora działający w ramach programu „Aktywni Bądkowianie” został przekazany  

w struktury GOPS Bądkowo. Projekt zakłada funkcjonowanie klubu w takiej formie do 31 sierpnia 

2021 roku po tym okresie beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość utworzonych w projekcie 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

W celu prowadzenia Klubu Seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie 

otrzymał budżet 179.896,08 zł , z czego wydatkowano 138.605,35 zł. 

 Budżet  

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bądkowie według stanu na dzień 31.12.2020r. posiadał 

budżet w wysokości 7 969 485,02 zł.  

Wysokość dotacji, które wpłynęły na konto Ośrodka wynosi: 

 7.285 106,57 zł , 617.307,00 zł - środki własne Gminy ,  

 115.000,00 zł – środki z funduszy europejskich na realizację nowego zadania : „Aktywni 

Bądkowianie”  
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 6.000,00 zł – środki z funduszy europejskich w ramach projektu : „Wsparcie osób starszych 

i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.  

Łącznie dysponowano kwotą 7 969 485,02 zł z czego wydatkowano 7.845 524,59 zł. Zwrócono 

niewykorzystane dotacje w wysokości 30.027,17 zł, środki w ramach programu „Aktywni 

Bądkowianie” w wysokości 6.331,86 zł oraz środki na zadania własne w wysokości 9.222,95 zł.  
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 Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

łącznie wydatkowano kwotę 1.590 694,39 zł: 

- zasiłki rodzinne – 181.580,00 zł 

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 80.261,00 zł 

- zasiłki pielęgnacyjne –  1114 świadczeń – 240.445,76 zł 

- świadczenia pielęgnacyjne – 295 świadczeń – 538.508,00 zł 

- specjalny zasiłek opiekuńczy –   63 świadczeń – 38.846,30 zł 

- zasiłek dla opiekuna – 93 świadczeń – 57.380,00 zł 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczeń – 24.000,00 zł 

- świadczenia rodzicielskie – 91 świadczeń -  na kwotę 76.068,10 zł 

- „Złotówka za złotówkę” – 42.639.66 zł 

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za rok 2020r.( pomniejszenie wydatku) –  6.376,04 zł 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- korzystało 11 osób – wydatkowano-  58 901,61 zł.  

W związku z powyższym  od dłużników alimentacyjnych , którzy  są zobowiązani  do zwrotu  

organowi  właściwemu  wierzyciela  należności  w wysokości świadczeń wypłaconych  z funduszu 

alimentacyjnego osobie uprawnionej, wyegzekwowano środki na należność główną w kwocie 

7.280,67 zł (z czego 60% tj. 4.368,37 zł stanowi dochód budżetu państwa i 40%  tj. 2.912,30 zł 

stanowi dochód gminy) oraz na ustawowe odsetki w wysokości 15.761,65 zł.   

 

Kwota wymagalna na dzień 31.12.2020r. z tytułu zaległości z funduszu alimentacyjnego 

wynosiła 763.891,04 zł. Oprócz należności głównej dłużnik alimentacyjny obowiązany jest do 

zwrotu odsetek za opóźnienie. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu 

wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Kwota odsetek wymagalna na dzień 

31.12.2020r. wynosiła 297.132,05 zł.  

Od dłużników alimentacyjnych , którzy  są zobowiązani  do zwrotu  organowi  właściwemu  

wierzyciela  należności  w wysokości świadczeń wypłaconych  z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej, wyegzekwowano środki na należność główną w kwocie 7.280,67 zł (z czego 60% tj. 

4.368,37 zł stanowi dochód budżetu państwa i 40%  tj. 2.912,30 zł stanowi dochód gminy). 

Kwota wymagalna na dzień 31.12.2020r. z tytułu zaległości z funduszu alimentacyjnego – 

należności gminy wynosi 305.556,38 zł 
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Ponadto Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bądkowie opłacał składki zgodnie z art. 6 ust. 

2a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz. U.  

z 2020r. poz. 266 ze zm.), za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy przysługującego świadczenia. 

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ZUS  –  21 osób na kwotę 77.505,98 zł  

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS – 8 osób -  na kwotę 8.952,00 zł  

Łącznie na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 86.457,98 zł.  

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020r. 

wydatkowano kwotę 50.034,76 zł - ze środków z dotacji na zadania zlecone oraz kwotę 11.934,12 

zł ze środków własnych gminy.  Łącznie koszty obsługi wyniosły 61.968,88 zł.  

Dochody 

852-85228 § 0830- odpłatności usługi opiekuńcze 

 

Usługi opiekuńcze 2020 roku świadczyły 2 opiekunki domowe dla 12 osób. 

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze wynosi od 1,50 zł – 3,60 zł za 1 godzinę zgodnie z dochodem 

faktycznym osoby wymagającej opieki. 

 

Odpłatności za usługi opiekuńcze, wpłacone przez osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych 

5.075,85 zł. 

a) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bądkowo za rok 2020  

W roku 2020 realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny, głównie poprzez 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny, zapobieganie powstawaniu 

sytuacji kryzysowych wymagających interwencji i rozwiązywaniu problemów już istniejących.  

1. 6-ro dzieci  przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej, gdzie koszt ich pobytu wynosił 

18.626,62 . W tym: 

 1 dziecko przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej przez cały rok, 

 4-ro  dzieci od stycznia do czerwca w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj, 

natomiast od lipca do grudnia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 

 1 dziecko od  19 października do  29 grudnia w  Rodzinnym Domu Dziecka. 

2. Pracownicy socjalni prowadzą na bieżąco pracę socjalną w rodzinach z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi ( monitorowanie sytuacji w rodzinie, porady, rozmowy, 

kontakty ze szkołą, współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, kierowanie do 
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specjalistów zatrudnionych w PCPR  - psycholog, prawnik itp.) 

3. Na terenie szkół prowadzone były działania edukacyjne mające na celu profilaktykę 

uzależnień. 

4. 4-ro dzieci z rodzin problemami społecznymi uczestniczyło w specjalistycznym obozie 

socjoterapeutycznym,  gdzie zapewniony był stały kontakt z psychologiem i pedagogiem . 

Obóz finansowany był ze środków  p/a. 

 

5. Działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół 

Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku nie było 

interwencji w związku z przemocą w rodzinie, w której funkcjonowałoby nieletnie dzieci. 

6. Zapewniono pomoc materialną  i rzeczową nisko sytuowanym rodzinom w ramach ustawy o 

pomocy społecznej, programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” między innymi 

poprzez przyznawanie zasiłków , a także w formie świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego 500+ i stypendiów szkolnych oraz Dobry Start 300+. 

7. Objęto w szkole dożywianiem 20 -ro dzieci . 

8. W 2020 roku zatrudniony był  na umowę zlecenie asystent rodziny, który obejmował swoją 

opieką cztery rodziny. 

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi  wyniosły 18.559,76 zł z tego z budżetu Gminy 

– 17.913,76 natomiast 646,00 zł  z Urzędu Wojewódzkiego. Wskazane jest zatrudnienie asystenta 

rodziny na rok 2021. 

 

b) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w rodzinie za rok 2020 

Głównym założonym celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy  

w rodzinie w gminie Bądkowo. W gminie Bądkowo w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Wójta Gminy 

Bądkowo Nr 71/2012, z dnia 27.02.2012r.  

W roku 2020 wpłynęło na Zespół Interdyscyplinarny 3 Niebieskie Karty założone przez Policję 

w 3 rodzinach. 
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 W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  odbyło: 

5 posiedzeń w pełnym składzie; 

- 3 posiedzeń grup roboczych, podczas których przeprowadzono zarówno rozmowy ze 

sprawcą jak i ofiarą przemocy; 

Pracownik socjalny oraz dzielnicowa monitorowali na bieżąco sytuację w rodzinach.  

Prowadzono również postępowanie  3 Niebieskich Kart z lat poprzednich. 

W Gminie Bądkowo funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem 

Alkoholowym i Członków Ich Rodzin oraz ds. Przeciwdziałania Przemocy. Punkt działa  

w każdą środę w godz. od 15.00 - 18.00, dyżurują specjaliści psychoterapii uzależnień ( od alkoholu  

i od narkotyków). 

W 2020 roku z porad Punktu korzystało 23  osoby,  w tym  5 osób korzystało po raz  

pierwszy. Udzielono łącznie 103 konsultacje na rzecz w/w osób, które korzystały także ze spotkań 

edukacyjno – wspierających, łączna liczba spotkań –  42 ). Na terenie gminy Bądkowo działa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół Interwencyjno –Motywacyjny 

Komisji P/A w roku 2020 zastosował działania interwencyjne wobec  1 osoby, w tym 

przeprowadził rozmowę z 1 osobą. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie występowała do sądu  

o zastosowanie zobowiązania do leczenia. 

c) Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii 

Celem priorytetowym ,,Gminnego Programu” w roku 2020 była profilaktyka 

przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy Bądkowo. 

Realizacji celu priorytetowego podporządkowanych jest 5 celów głównych oraz cele 

operacyjne, które ukierunkowały działania do osiągnięcia założeń ,,Gminnego Programu 

Profilaktyki” w roku 2020. 

Efektywność oddziaływań przedstawiają poniższe wskaźniki w poszczególnych założonych 

celach. 

Realizacja finansowa ,,Gminnego Programu” w 2020 roku wyniosła                              

- 33.821,69 zł, z tego wydatkowano na : 



RAPORT O STANIE GMINY BĄDKOWO ZA 2020 ROK 

 

67 

 

 Udzielanie pomocy i sukcesywne oddziaływania wobec osób uzależnionych oraz ich 

rodzin. 

Zrealizowano działania (realizacja celów operacyjnych) na łączną kwotę 14.980,05 zł,  

w ramach tych środków : 

1. Zapewniono mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp do poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym w Bądkowie- 5.004,00 zł; 

2. Zapewniono wsparcie poprzez: 

- udostępnienie pomieszczenia na spotkania grupy  AA ,,Przyszłość”- bezpłatnie; 

- Pogotowie Telefoniczne- ,,Niebieska Linia”- 216,05 zł; 

3. Pomoc i wsparcie mieszkańców gminy w dostępie do stacjonarnych placówek leczenia 

odwykowego – bezpłatnie; 

4. Podejmowano działania interwencyjno- motywacyjne wobec osób z problematycznym  

nadużywaniem alkoholu – 780,00 zł (posiedzenia ZIM); 

5. Udział dzieci w obozie socjo-terapeutycznym -3.580,00 zł; 

6. Wynagrodzenie koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 5.400,00 zł. 

 Upowszechnianie informacji dla szerokiego grona mieszkańców na temat działań 

profilaktycznych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem i 

ich rodzin 

Była to strategia informacyjna, której celem było dostarczenie adekwatnych informacji na temat 

problematyki uzależnień w postaci dostępu do ulotek, materiałów edukacyjnych dotyczących 

problemu alkoholowego, działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie profilaktyki.  

W roku 2020 Punkt Konsultacyjny nie prowadził działalności w kwietniu oraz w listopadzie ze 

względu na obostrzenia związane z obecną sytuacją epidemiologiczną (Covid-19).  

W pozostałe miesiące działał w pełnym reżimie sanitarnym (maseczka-dystans-dezynfekcja). Na 

stronie internetowej umieszczono również informację na temat placówek leczenia dla osób 

zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin. 

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne są ulotki i broszury dotyczące 

uzależnień, profilaktyki, działań pomocowych, funkcjonowania Niebieskiej Linii itp. 

 Systematyczne oddziaływania profilaktyczne na rzecz dzieci  

i młodzieży z terenu gminy Bądkowo. 
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Zrealizowano działania (realizacja celów operacyjnych) na łączną kwotę: 

10.681,64 zł. 

W ramach tych środków zapewniono: 

Dofinansowanie programu profilaktycznego ,,BONSAI’’ realizowanego przez GOK Bądkowo- 

8.211,42 zł;  

 

 Podnoszenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką  

i realizacją programu. 

 
Zrealizowano dwa szkolenia na łączną kwotę- 2.700,00 zł 

W lutym 2020 roku odbyły się dwa szkolenia: 

1. Dla sprzedawców napojów alkoholowych o tematyce „Regulacje prawne dotyczące sprzedaży 

alkoholu w Polsce”- 800,00 zł w szkoleniu wzięło udział 6 sprzedawców z Gminy Bądkowo. 

2. Dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o treści: „ Praca z 

rodziną w kryzysie w ramach KRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego”- 1.900,00 zł w szkoleniu 

wzięło udział 8 członków GKRPA w Bądkowie. 

 

 Kontrole punktów sprzedaży alkoholu, wydatkowano kwotę- 2.340,00 zł. 

 
3 – osobowy zespół przeprowadził kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości (zapobieganie niepożądanym zjawiskom m.in. sprzedaży alkoholu nieletnim i 

nietrzeźwym). 

W roku 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji P/A w pełnym składzie osobowym.  

Koszt pracy zespołowej  Komisji P/A  wyniósł- 3.120,00zł. 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 nie wydatkowano 

żadnych środków.  
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9. Inwestycje prowadzone w 2020 roku  

a) Oświetlenie na terenie gminy Bądkowo 

W 2020 roku zostało zamontowane 9 lamp solarnych na terenie Gminy Bądkowo  

w miejscowościach: Antoniewo, Bądkówek, Kryńsk, Łowiczek - Wójtówka 4 szt., Toporzyszczewo 

oraz Łówkowice. Lampy solarne to ekonomiczny i przyjazny środowisku sposób na oświetlenie 

drogi. Energia elektryczna pozyskiwana z paneli słonecznych jest tzw. odnawialną energią 

elektryczną.  

W lampie zamontowane są akumulatory, 

które magazynują energię, by po zmroku móc ją 

wykorzystywać w postaci światła. Solarne lampy 

uliczne działają bez zasilania sieciowego. 

Całkowicie opierają się na energii słonecznej, co 

jest nieograniczone i bezpieczne. System składa się 

głównie z panelu fotowoltaicznego, źródła światła, 

kontrolera i akumulatora. 

Przybliżony czas pracy lampy wynosi od  

6 do 12 h. Stosując rozwiązania solarne, dbamy o 

nasze środowisko i oszczędzamy na rachunkach 

za energię elektryczną. Koszt tej inwestycji to 

61 689,00 zł.   

 

 

W dniu 01 lipca 2020 roku została podpisana umowa na podniesienie standardu oświetlenia 

na terenie Gminy Bądkowo. Inwestycja polegać będzie na ustawieniu i podłączeniu łącznie 10 

punktów oświetleniowych LED przy ul. Słonecznej. Podniesienie Standardu Oświetlenia zostanie 

wykonane przez Energa Oświetlenie w terminie do 31 lipca 2021 roku.  Koszt realizacji inwestycji 

wynosić będzie 50 000,00 zł brutto..  

 

 

https://www.badkowo.gmina.pl/grafika,1268,dsc-3248.jpg
https://www.badkowo.gmina.pl/grafika,1267,dsc-3244.jpg
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b) Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych 
W dniu 14 grudnia, na parkingu przy Urzędzie Gminy stanął nowy samochód Ford Transit 

Custom, którego głównym zadaniem jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy 

do placówek oświatowych w Aleksandrowie Kuj. Auto jest również przystosowane do przewozu 

osoby niepełnosprawnej ruchowo i jeśli będzie potrzeba dowozu takiej osoby np. do placówki 

opieki zdrowotnej, Gmina będzie służyła pomocą Koszt samochodu to 138.800,00zł. 
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c) Plac przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie 

Na początku sierpnia została zakończona 

inwestycja polegająca na utwardzeniu placu przy 

Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Bądkowie.  

Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 

122.000,00 zł.  

Przedmiotowe utwardzenie placu kostką brukową, która zastąpiła dotychczasowe podłoże 

szutrowe  było zamierzeniem koniecznym z uwagi na bezpieczeństwo i komfort użytkowników 

(dzieci, młodzieży, kadry oświatowej, rodziców) oraz na estetykę całego kompleksu.  

Inwestycja spotkała się z dużą aprobatą 

społeczną. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż 

większość sołectw przekazała część swojego 

funduszu (sołectwo Bądkowo całość) na ten właśnie 

cel, rozumiejąc argumentację władz Gminy, że z tej 

inwestycji będzie korzystała cała młodzież szkolna 

z uwagi na fakt, że jest to jedyna na naszym terenie 

funkcjonująca placówka oświatowa.  
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d) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce 

Pod koniec czerwca ukończono pierwszy etap modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w 

Kujawce. W ramach zdania wykonano modernizację całego ciągu technologicznego 

odwadniającego osad nadmierny. 

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma EKOWATER Sp. z o.o. z Warszawy.   

Zadanie obejmowało wymianę przestarzałej 

prasy workowej z 1999 roku na nową prasę 

śrubową. Wymieniono również stację dozowania 

polimeru i zainstalowano podgrzewany 

przenośnik ślimakowy. Większość urządzeń 

wykonano z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej.  

Na zewnątrz budynku stacji odwadniania osadów wybudowano nową wiatę na osad i 

utwardzono teren o powierzchni 50 m2.  

Wartość całkowita zadania to 350 550,00 zł brutto. 

Modernizacja pozwoli na uzyskanie większej zawartości suchej masy osadu, a tym samym 

zmniejszy jego ilość do zagospodarowania 
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e) Wiaty przystankowe 

W trosce o bezpieczeństwo i komfort 

pasażerów komunikacji zbiorowej, którą w 

większości stanowią dzieci i młodzież szkolna, 

na terenie Gminy Bądkowo zamontowane 

zostały nowe wiaty przystankowe, finansowane 

ze środków własnych gminy. 

 

Mieszkańcy Słupów Małych przeznaczyli część funduszu sołeckiego na sfinansowanie zadania. 

Nowe wiaty zostały zamontowane w Słupach Małych oraz w Tomaszewie. Poprzedni przystanek 

autobusowy w miejscowości Tomaszewo musiał być zlikwidowany, z uwagi na warunki zawarte w 

uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich przy realizacji budowy drogi gminnej w 

miejscowości Tomaszewo.  

Natomiast wiata przystankowa w 

miejscowości Słupy Małe, została zamontowana 

przy nowo wybudowanej zatoce autobusowej w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – 

Rózinowo.  

 

 

 

 

 

https://www.badkowo.gmina.pl/grafika,1451,wiata-przystankowa-slupy-male.jpg
https://www.badkowo.gmina.pl/grafika,1452,wiata-przystankowa-tomaszewo1.jpg
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f) Wymiana kotłów C.O. w budynkach mienia komunalnego  

Jesienią 2020 roku nastąpiła wymiana kotłów w Budynkach Mienia Komunalnego  

w miejscowościach: Toporzyszczewo Stare, Kolonia Łowiczek i Kwiatkowo.  

Stare piece zostały wymienione na nowe z podajnikiem na ekogroszek. Zasypanie pojemnika 

ekogroszkiem następuję mniej więcej raz w tygodniu. Automatyczne podawanie opału zapewnia 

równomierne i ciągłe utrzymywanie założonej temperatury w pomieszczeniach, co powoduje 

oszczędności energii cieplnej, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.   

Kotły posiadają zabezpieczenia, które uniemożliwiają wydostanie się żaru na zewnątrz. Koszt 

tej inwestycji to 78 800,00 zł.  

g) Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego na Klub Dziecięcy 

Klub Dziecięcy "Chatka Puchatka" to pierwsza tego typu inicjatywa w gminie Bądkowo. 

Placówka mieścić się będzie w budynku po Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Bądkowie. Klub Dziecięcy (żłobek) rozpocznie swoje funkcjonowanie od 

01.03.2021 r. i  ma zapewnić miejsce opieki dla 20 dzieci od 1 roku życia do lat 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały obiekt został gruntownie wyremontowany i przystosowany do potrzeb małych dzieci. 

Wszystko zostało wykonane zgodnie z wytycznymi, które obowiązują kluby dziecięce  

i żłobki. Powstały przestronne i przejrzyste sale zabaw, które będą służyły podopiecznym do 

radosnego spędzania czasu. Jest także jadalnia, toalety dostosowane do wieku dzieci, szatnia, 

wózkownia czy pomieszczenia kuchenne.  
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Placówka została kompleksowo wyposażona w meble oraz zabawki, które posiadają 

odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i wszystkie niezbędne atesty. Ponadto na terenie Klubu 

Dziecięcego „Chatka Puchatka” jest dostępny taras, ale także ogrodzony i zabezpieczony plac 

zabaw, będący świetnym rozwiązaniem dla małych podopiecznych, których roznosi energia.  

Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” 

powstał dzięki projektowi, który jest 

współfinansowany przez Regionalny 

Program Operacyjny oraz w ramach 

Resortowego Programu Rozwoju 

Instytucji Opieki Nad Dziećmi  

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. 

 

Projekt jest skierowany dla osób, które doświadczają trudności na rynku pracy w związku ze 

sprawowaną  opieką nad dzieckiem do lat 3. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 1137487,38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPORT O STANIE GMINY BĄDKOWO ZA 2020 ROK 

 

78 

 

10. Inwestycje drogowe w 2020 roku na terenie Gminy 

Bądkowo  

1. Przebudowa drogi gminnej nr 160713C w miejscowości Zieleniec o długości 0,54727 km, o 

wartości brutto: 182 449,31 zł.  

2. Przebudowa dróg gminnych 160704C oraz 160705C o długości 1,985 km, o wartości brutto: 

982 770,00 zł.  

3. Przebudowa drogi gminnej nr 160732C w miejscowości Sinki o długości 684,98 m,  

o wartości brutto: 239 232,45 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 160719C w miejscowości Toporzyszczewo – 

Toporzyszczewo Stare o długości 900 m, o wartości brutto: 306 893,86 zł. 

5. Remont drogi gminnej nr 160720C w miejscowości Kalinowiec - Toporzyszczewo Stare o 

długości 1,010 km, o wartości brutto: 168 637,06 zł. 

6. Remont drogi gminnej nr 160702C w miejscowości Słupy Duże – Kryńsk na odcinku od km 

2+359,00 do km 2+839,00 o długości 480 m, o wartości brutto: 104 279,40 zł. 

7. Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk w miejscowości Antoniewo oraz 

Kryńsk o długości 2,0784 km, o wartości brutto: 240 859,82 zł. 

8. Przebudowa drogi gminnej w Bądkowie działki nr 183 i 139 w miejscowości Bądkowo o 

długości 0,46687 km, o wartości brutto:179 663,37 zł brutto. 

9. Remont drogi gminnej nr 160702 C w miejscowości Słupy Duże – Kryńsk na odcinku od 

km 1+859,00 do km 2+359,00 o długości 500 m, o wartości brutto: 113 840,19 zł. 

10. Przebudowa drogi w miejscowości Kryńsk, działka nr 45 o długości 0,2216 km,  

o wartości brutto: 90 950,16 zł.    

11. Utwardzenie nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł blisko 122.000,00 zł. 

12. Montaż wiat przystankowych w Słupach Małych przy nowo wybudowanej zatoce 

autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Rózinowo  

i Tomaszewie. Wykonawcą była firma BIN sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego. Koszt 

inwestycji wyniósł 7 160,00 zł.   

13. Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Bądkowo  

o wartości 163 606,78 zł brutto. 

  

https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=193
https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=193
https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=200
https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=200
https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=187
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11. Oświata i edukacja 

a) Organizacja szkół i placówek oświatowych 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Bądkowie to jedyna szkoła w naszej gminie, co oznacza, że 

uczą się w niej dzieci z wszystkich gminnych miejscowości. W zespole w roku szkolnym 

2019/2020 funkcjonowało: przedszkole samorządowe, oddziały zerowe, osiem klas szkoły 

podstawowej. Warunki lokalowe to dwa połączone ze sobą łącznikiem budynki szkoły 

podstawowej i dawnego gimnazjum. . W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole mieściło się w 

oddzielnym budynku. Od września 2020 roku Przedszkole Samorządowe mieści się w budynku 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie. 

Liczba uczniów i liczba oddziałów według klas, stan na 30 września 2020 roku:  

Tabela 1 Struktura Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bądkowie w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. Szkoła Podstawowa 18 343 

2. Oddział zerowy 5 93 

3. Przedszkole 1 24 

Ogółem: 24 460 
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Tabela 2: Promocja uczniów kl. IV- VIII w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa 

placówki 

Liczba 

uczniów 

kl. IV-

VII 

Świadectwo z 

wyróżnieniem 

Egzaminy 

poprawkowe 

Niepromowani 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% 

uczniów 

Liczba 

uczniów 

% uczniów 

Szkoła 

Podstawowa 

w Bądkowie 

230 90 39 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

kl.Ia, Ib 

kl. IIa, IIb 

kl. IIIa,IIIb 

kl. IVa,IVb 

kl.Va,Vb 

kl. VIa,VIb,VIc 

kl.VIIa,VIIb,VIIc 

kl VIIIa,VIIIb 

Liczba uczniów wg klas 

38 uczniów

36 uczniów

37 uczniów

44 uczniów

39 uczbniów

55 ucznió9w

56 uczniów

36 uczniów
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b) Kadry 

Stan zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji  

w poszczególnych placówkach w roku 2020.  

 

Tabela 3 Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 

 

Liczba nauczycieli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bądkowie 

 

Stażyści 

 

Kontraktowi 

 

Mianowani 

 

Dyplomowani 

 

Razem 

 

3 

 

8 

 

10 

 

29 

 

50 

 

Tabela 4 Zatrudnienie pracowników administracji (stan na 30.12.2020r.) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bądkowie 

Wyszczególnienie 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Ogółem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w 

Bądkowie 

5 5 - - 5 5 

RAZEM 5 5 - - 5 5 

 

Tabela 5 Zatrudnienie pracowników obsługi (stan na 30.12.2020r.) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bądkowie 

Wyszczególnienie 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Ogółem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Zespół 

Szkolno – 

Przedszkolny 

w Bądkowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Bądkowie 

5 5 5 3,90 10 8,90 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Bądkowie 

1 1 1 0,78 2 1,78 

RAZEM 6 6 6 4,68 12 10,68 
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Tabela 6 Zatrudnienie kierowców i opiekunów autobusu szkolnego stan na 30.12.2020r 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bądkowie 

Wyszczególnienie 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Ogółem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Opiekunowie  - - 6 1,32 6 1,32 

RAZEM - - 6 1,32 6 1,32 

 

c) Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 

W roku szkolnym 2019/2020 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie uczyło się 531 

dzieci i uczniów, w tym: 

 w przedszkolu – 24 dzieci 

 w oddziałach zerowych – 93 dzieci 

 w szkole podstawowej – 343 uczniów 

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 czerwca do 18 czerwca przystąpiło 42 

uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, 

co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

 języka polskiego,  

 matematyki,  

 języka angielskiego.  

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW W 2020 ROKU 

przedmioty 
średnia 

szkoły 

średnia 

w Polsce 

średnia 

w województwie 

średnia 

w powiecie 

język polski 61,86% 59% 56,21% 56,25% 

matematyka 42,34% 46% 42,57% 38,23% 

język angielski 45,6% 54% 50,20% 46,72% 

 

https://szkolabadkowo.pl/historia-1/historia-szkoly/rok-szkolny-2018-1/n,podsumowanie-roku-szkolnego-2018-2019
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d) Dochody budżetowe  

Na koniec 2020 roku do przedszkola uczęszczało 20 dzieci. Stawka żywieniowa od stycznia 

do sierpnia wynosiła 4,50 zł a od września do grudnia- 7,02 zł za dzień. Ta podwyżka 

spowodowana była remontem kuchni na stołówce. Obiady były dostarczane przez firmę 

cateringową z Bądkowa. Opłata stała za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin wynosi 1 

zł. Z tego tytułu wpłynęło 24 673,74 zł na dochody budżetu Gminy Bądkowo.  

Łącznie dochody budżetowe w 2020 roku wyniosły 25 832,27 zł, w tym: 

 Opłata stała 10 473,00 zł  

 Koszty żywienia 14 200,74 zł  

 Wynajem 1 158,53  

 

e) Dochody własne  

W ciągu 2020 roku na konto dochodów własnych wpływały środki za wydanie duplikatu 

legitymacji szkolnych, duplikatu świadectwa szkolnego oraz opłaty za korzystanie ze stołówki 

szkolnej. Wpłaty dzieci za wyżywienie na stołówce w pełni zostały wykorzystane zgodnie z 

przeznaczeniem. Kwota pozostała na 31.12.2020 r. to 71,00 zł, która została przeznaczona na 

artykuły gospodarcze na potrzeby kuchni na stołówce.   
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12.Gminna Ochotnicza Straż Pożarna 

a) Remont w remizie OSP Słupy Duże 

 W ostatnim czasie dokonano odbioru remontu wykonanego w remizie jednostki OSP Słupy 

Duże. Prace zrealizowane były w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego. Mieszkańcy 

Słupów Dużych zdecydowali, aby środki funduszu w wysokości 13 450,91 zł brutto przeznaczyć na 

remont remizy pełniącej jednocześnie funkcję świetlicy wiejskiej. W ramach prac wykonano 

remont łazienki: położono płytki podłogowe i ścienne, wymieniono muszle klozetowe oraz 

umywalki. Prace remontowe obejmowały również zaplecze, gdzie zamontowano panele sufitowe 

oraz założono płytki podłogowe. Ponadto dokonano przeróbki instalacji elektrycznej. Kolejnym 

etapem prac był remont holu, gdzie położono płytki ścienne oraz wymieniono drzwi wejściowe do 

obiektu. Wykonawcą była Firma Usługowo - Budowlana Tomasz Danielak. Prace wpłynęły na 

estetykę obiektu oraz na poprawę jego stanu technicznego. 

 

b) Wymiana stolarki w OSP Wysocin 

W remizie jednostki OSP Wysocin we wrześniu dokonano wymiany stolarki okiennej. Prace 

obejmowały demontaż starych okien, montaż wraz z obróbką 8 sztuk okien oraz parapetów 

zewnętrznych. Zadanie realizowała firma P.P.H.U. Transgaz z Osięcin. Inwestycja została 

sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego, koszt realizacji zadania to 7851,54 zł brutto. Nowe 

okna poprawią termomodernizację, zmniejszą się straty ciepła, poprawi się także estetyka obiektu  
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13. Kultura 

a) Gminny Ośrodek Kultury 

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury: 

Łączna kwota dochodów - 231.035,05zł  

dotacja Gminy - 193.484,50zł  

wpłaty z wynajmu pomieszczeń - 2.430,00zł  

-umorzona składka ZUS - 15.120,55zł 

dotacja celowa na realizację Programu Profilaktycznego BONSAI - 20.000,00zł 

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury: 

 koszty zużycia materiałów- 30.680,25zł   

(ekogroszek, materiały dla KGW, kombatantów,  art. elektryczne, nagrody dla dzieci za udział w 

konkursach, materiały do świetlicy i modelarni, materiały biurowe, środki czystości, farby do 

malowania urządzeń na placu zabaw, art. dla orkiestry dętej, zakup wyposażenia, drobny sprzęt 

gospodarczy)  

 koszty zakupu energii elektrycznej - 5.416,27 zł 

  koszty wynagrodzeń – 118.805,39 

(osobowe: dyrektor 1 etat, główna księgowa 1/3 etatu, instruktor kulturalny 1/2 etatu, pracownik 

gospodarczy ½ etatu i bezosobowe: umowy zlecenie) 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 23.958,05zł 

 usługi – 27.189,27zł 

(instruktor orkiestry dętej, prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, opłata inspektora ochrony 

danych osobowych, usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, wywóz nieczystości stałych, 

opłata za wodę i ścieki, usługi na rzecz seniorów, zespołu „Czerwone Róże”, usługi 

transportowe, szkolenia, koncert z okazji Dnia Kobiet, opłata za korzystanie ze strony 

internetowej, przeglądy gaśnic, kominów, aktualizacja programu do księgowości). 

 podatki i opłaty – 2800,79zł 

(składki Zaiks, opłata za zanieczyszczanie środowiska, delegacje, ubezpieczenie mienia) 
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Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie był organizatorem wielu imprez np.:  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Podczas koncertu w sali widowiskowej odbyły się występy dzieci i młodzieży zrzeszonej 

przy GOK: wokalistów, dziewczynek z kółka tanecznego, Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz 

zespołu „Czerwone Róże”. Całkowita kwota zebrana podczas koncertu to 18. 386,61 złotych. 

 Turniej Tenisa Stołowego 

29 lutego odbył się XI Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy 

Bądkowo. Został on rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: do 12lat, 13-18lat i powyżej 18 

lat. 

 Dzień Kobiet 

Z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich Pań z naszej gminy odbył się koncert w wykonaniu 

Jokolavie Band oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy GOK. 

          Ponadto, w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia wakacyjne oraz feryjne 

skierowane dla dzieci w wieku 6 - 12 lat, zajęcia popołudniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Z uwagi na ogłoszoną pod koniec marca pandemię koronawirusa wszystkie planowane imprezy 

oraz zajęcia popołudniowe zostały zawieszone. 

          Od wielu lat GOK współpracuje z Gminną Radą Kół Gospodyń Wiejskich, która wszystkie 

pokazy żywieniowe, konkursy kulinarne, a także wystawy stołów wigilijnych i wielkanocnych 

organizuje w miejscowym domu kultury.  

W minionym roku, z uwagi na zakaz organizowania imprez pokazy żywieniowe odbywały 

się w wąskim gronie ( 5 osób) w domach przewodniczących KGW. 

Klub Seniora „Stokrotka”, który organizuje w swoim gronie wycieczki  oraz  imprezy 

okolicznościowe tj.: Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Powitanie Lata, 

Andrzejki , w minionym roku również zawiesił swoją działalność, z uwagi na pandemię.  

Zatrudnienie: 

W Gminnym Ośrodku Kultury w minionym roku zatrudnionych było 4 pracowników: 

Dyrektor 1 etat, Główna Księgowa 1/3 etatu, instruktor ½ etatu, pracownik gospodarczy ¾ etetu. Z 

chwilą ogłoszenia w Polsce pandemii i zamknięciem instytucji kultury, wszyscy pracownicy 

wykorzystali zaległe i część bieżących urlopów. W maju pracownice wykonywały prace 

porządkowe w GOK. Z końcem lipca jedna z pracownic przeszła na emeryturę, druga zaś po 

przebytym zawale serca przebywała do końca roku na zwolnieniu lekarskim.  
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b) Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie działa na terenie Gminy Bądkowo . Jest jedyną 

placówką obsługującą teren Gminy. Powołana i finansowana jest przez samorząd gminy.  

Od 01.01.2007 r. posiada status instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna  

w Bądkowie realizuje zadania wytyczone przez Ustawę o bibliotekach, Statut i Regulamin 

Organizacyjny GBP oraz zadania wytyczone przez Ustawę o bibliotekach , Statut  

i Regulamin Organizacyjny GBP oraz zadania wytyczone w rocznym planie instytucji. Biblioteka 

zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych. Podstawowe zadania biblioteki to gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie 

zbiorów oraz działalność informacyjna. 

W 2020 roku GBP  w Bądkowie upowszechniała czytelnictwo we wszystkich grupach 

wiekowych. 

W celu pozyskania środków finansowych spoza dotacji organizatora, GBP aplikowała do 

programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek''. W ramach tego programu otrzymała dotację na zakup nowych 

książek dla biblioteki w kwocie 2150 zł. Od osoby prywatnej otrzymaliśmy kwotę 2000zł. 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE: 

1. Księgozbiór. 

Stan i struktura księgozbioru na koniec 2020 roku przedstawia się następująco: 

Ogółem ilość woluminów w GBP  19535 

w tym: 

- literatury pięknej dla dorosłych  10 398 

- literatury pięknej dla dzieci   7 143 

- literatury popularno-naukowej   1994 

Wpływy nowych książek do biblioteki w roku 2020 wyniosły ogółem 342 wol.  na wartość   

 7 458,51 zł, 83 wol. to książki zakupione za środki finansowe z dotacji BN w kwocie 2150 zł, 

środki od sponsorki – 1000 zł oraz z dotacji organizatora 4228,51 zł .  80 zł dar - książki 
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Książki wpływające do biblioteki były na bieżąco opracowywane pod względem  

formalno -rzeczowym jak również okładane we folię w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem. 

Opisy katalogowe tworzy się w komputerowym programie bibliotecznym MAK.  

    W roku 2020 przeprowadzono selekcje książek w wyniku której wycofano 1517 wol. Książek 

zniszczonych, wieloegzemplarzowych i nieczytanych. Konieczna była dokładniejsza selekcja z 

uwagi na to, iż od kilku lat wycofywane były wyłącznie książki przejęte po zlikwidowanej Filii w 

Łowiczku. Pozostałe książki  przekazano na makulaturę. Sporządzono wymagana w tym

 zakresie dokumentację.  

 

2. Czasopisma. 

W 2020 roku biblioteka prenumerowała 1 tytuł czasopisma za kwotę 540 zł. 

Był to tytuł ,,Poradnik Instytucji Kultury’’. 

Czasopisma i prasa czytane są  w chwili obecnej jedynie na miejscu w bibliotece przez 

pracowników na potrzeby własne. 

 

CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA: 

W roku 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bądkowie zarejestrowano 304 

czytelników. 

Struktura czytelników według wieku przedstawia się następująco:  

- do lat 15   - 113 czytelników 

- od lat 16 do 19  - 13 czytelników 

-od lat 20 do 24  - 12 czytelników 

- od lat 25 do lat 44  - 71 czytelników 

- od lat 45 do lat 60  - 39 czytelników 

- powyżej 60 lat  - 56 czytelników 

Struktura czytelników według zajęcia: 

- osoby uczące się  - 134 czytelników 

- osoby pracujące  - 86 czytelników  

- pozostali   - 84 czytelników 
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Wypożyczenia: 

W roku 2020 zarejestrowano ogółem 4577 wypożyczeń. 

 

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:  

- wypożyczenia książek na zewnątrz  - 4577 

- wypożyczenia książek na miejscu  - 45 

-  wypożyczenia czasopism na zewnątrz - 0 

-  wypożyczenia czasopism na miejscu - 101 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA: 

  Biblioteka prowadziła działalność informacyjną. W roku 2020 udzieliła czytelnikom ogółem 

4 554 informacji różnego typu. Były to informacje biblioteczne , bibliograficzne, rzeczowe  

i tekstowe. Czytelnicy korzystający z księgozbioru podręcznego na miejscu, mają możliwość 

wykonania kserokopii potrzebnych materiałów.  

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 

 Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową akcentując i uwzględniając 

przypadające święta i rocznice kulturalne i państwowe, mając na uwadze pozyskanie nowych 

czytelników i zaktywowanie czytelnicze już istniejących. 

 W 2020 roku ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną , która niesie ze sobą 

ograniczenia w organizacji jakichkolwiek spotkań z udziałem osób z zewnątrz nie były 

przeprowadzane spotkania. 

INNE DZIAŁANIA: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie oprócz wyżej wymienionej działalności,  zajmuje 

się również sprawami administracyjno - gospodarczymi. Prowadzi sprawy kadrowe, księgowość. 

Opracowuje plany pracy i sporządza sprawozdania merytoryczne, finansowe  

i statystyczne. Prowadzi dokumentacje związaną z działalnością biblioteki. Zaopatruje bibliotekę w 

książki, czasopisma, druki, środki czystości, materiały kancelaryjne, sprzęt i inne. GBP dba o 

sprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarki oraz  

o czystość i estetykę pomieszczeń bibliotecznych. 
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 W roku sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w kwocie 98 940,83 zł w tym ok. 91 % 

kosztów sfinansowano dotacją organizatora. W związku z ograniczoną działalnością  biblioteki w 

bieżącym roku z powodu pandemii, udało się zaoszczędzić trochę środków na bieżących wydatkach 

i dokonano wymiany wystroju pomieszczenia wypożyczalni. Zakupiono 12 regałów, szafę i fotel 

oraz profesjonalna ladę biblioteczna niezbędną w pracy bibliotecznej.  

 

KADRY 

Zatrudnienie w roku 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco :  

 Dyrektor – 1 etat   

Księgowa – ¼ etatu       


