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PROJEKT 

Protokół Nr XXVI/2021 

z obrad XXVI sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 22 marca 2021 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 10:35. 

 

Porządek XXVI sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXV/2020 z dnia 3 lutego 2021 roku. 

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

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy  Bądkowo na lata 2021-2030 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/135/2020              

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2021 rok 

a) dyskusja,  

b) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bądkowo w 2021 roku” 

a) dyskusja, 
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b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 

położonej w miejscowości Bądkowo, stanowiącej własność Gminy Bądkowo 

a) dyskusja,  

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy 

Gminą Bądkowo, a pozostałymi gminami 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała NR XXVI/152/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej, 

 Uchwała NR XXVI/153/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030, 

 Uchwała NR XXVI/154/2021w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/135/2020  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok, 

 Uchwała NR XXVI/155/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Bądkowo na 2021 rok, 

 Uchwała NR XXVI/156/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo  

w 2021 roku”, 
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 Uchwała NR XXVI/157/2021 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 

położonej w miejscowości Bądkowo, stanowiącej własność Gminy Bądkowo, 

 Uchwała NR XXVI/158/2021 w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą 

Bądkowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny Torunia, 

 Uchwała NR XXVI/159/2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bądkowo. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli zaproszeni goście według listy obecności – załącznik nr 2 

do protokołu. 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXVI sesji 

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

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, pracowników obsługujących 

sesję oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o zalogowanie się 

na urządzeniach w celu sprawdzenia obecności, po czym stwierdziła, że w sesji uczestniczy 

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

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad. Nikt z radnych 

uwag do porządku obrad nie wniósł, wobec tego porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu Nr XXV/2021 z sesji 

odbytej w dniu 3 lutego 2021r. i wyjaśniła, że protokół dostępny jest na stronie biuletynu 

informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt z radnych nie wniósł. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji NR 

XXV/2021. 
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W głosowaniu udział brało 13 radnych - protokół Nr XXV/2021 został przyjęty jednogłośnie, 

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

sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXV/2021 stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił informacje z działalności w okresie między sesjami: - informacja ta 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka–Podlewska odniosła się do kwestii formalnej przedmiotowej 

uchwały w której w podstawie prawnej powołujemy się na § 7 Uchwały NR XXIII/131/2014 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014 roku a uchwała ta ma cztery paragrafy. Zdaniem 

radnej należy dokonać zmiany, że jest to „§ 7 załącznika do Uchwały NR 

XXIII/131/2014….”. 

Radca prawny Urzędu Gminy w Bądkowie wyjaśnił, że nastąpiła omyłka i zapis ten zostanie 

poprawiony. 

Radny Pan Roman Kaszubski w swojej wypowiedzi stwierdził, że proponowana pomoc jest 

wartością dodatnią ale nie nadrzędną i przyznana że strony Rady Gminy pomoc finansowa 

mogłaby być większa, ponieważ czym większa dotacja zewnętrzna, tym mniejszy udział 

środków ze strony parafian. Radny stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 

Gminy Bądkowo lobbował, że wyższą kwotą jednak większość zadecydowała, że kwota 10 

000,00zł. jest dobrą propozycją, dlatego  zgodnie z ustaleniami jakich dokonano na komisji 

nie będzie składał wniosku w te sprawie. 

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

w wysokości 10 000,00zł jest dobrą kwotą mimo, że proboszcz parafii wnioskował o większe 

środki. Radna w swojej wypowiedzi przypomniała, że w gminie mamy dwie parafie  

i dofinansowujemy jeszcze parafię w Bądkowie. Ponadto Gmina pokrywa inne koszty parafii 

m.in. koszty oświetlenia terenu przy kościele. Zdaniem radnej więcej możemy osiągnąć 
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 i działać małymi krokami, niż raz dużą kwotą. Radna oznajmiła, że w następnych latach 

również będziemy pamiętać i dofinansowywać zabytki na terenie naszej gminy. 

 

 

 

Ad. b) 

 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/152/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 13 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/153/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR 

XXIV/135/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok. 

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

Skarbnik Gminy sprostowała omyłkę pisarska dotyczącą zapisu § 2. 2 .uchwały.tj. Plan 

wydatków ogółem w wysokości - 22 402 405,89zł. w tym winno być: a) wydatki bieżące – 

19 665 222,39zł. i zwróciła się z prośbą o przyjęcie takiego zapisu. 

 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/135/2020 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2021 rok. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/155/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  

Rady Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 9 
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Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bądkowo w 2021 roku”. 

Ad. a) 

Skarbnik Gminy sprostowała swoją wypowiedź z dnia 18 marca br. z wspólnego posiedzenia 

Komisji Rady Gminy Bądkowo podczas którego zwrócono się z pytaniem jakie środki są 

zabezpieczone w budżecie na realizację zadań i wyjaśniła, że gmina podpisała dwie umowy, 

w tym jedna z gabinetem weterynaryjnym w Osięcinach i kwoty szczegółowo 

wyszczególnione są w uchwale a druga umowa została podpisana ze schroniskiem dla 

zwierząt bezdomnych z siedzibą w Wygodzie na kwotę 20 000,00zł. i jest kwota ryczałtowa 

płatna raz na kwartał. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z pytaniem, czy 

otrzymaliśmy od Powiatowego Lekarza Weterynarii opinię w sprawie projektu uchwały i czy 

opinia jest wiążąca dla Rady Gminy?. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że otrzymaliśmy pozytywną opinię. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/156/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w 2021 

roku” stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

niezabudowanej położonej w miejscowości Bądkowo, stanowiącej własność Gminy 

Bądkowo. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 
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Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/157/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 

położonej w miejscowości Bądkowo, stanowiącej własność Gminy Bądkowo stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 

współpracy pomiędzy Gminą Bądkowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi 

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/158/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą 

Bądkowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny 

Torunia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta 

Gminy Bądkowo. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b 
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 14 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVI/159/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy  Bądkowo 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 13 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, by udzielił informacji 

w sprawie bieżących działań dotyczących wysypiska śmieci w Łowiczku. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski przedstawił dokumentację dotyczącą działań w sprawie 

wysypiska śmieci w Łowiczku. Jest to korespondencja Wójta Gminy Bądkowo wysłana do: 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

Sanepidu, Starosty Powiatu Aleksandrowskiego, Prokuratury Okręgowej we Włocławku, 

Wiceministra Ochrony Środowiska, Senatora RP i właściciela firmy Tomy Sp. zo.o. .jak 

również korespondencja zwrotna od niektórych z w/w instytucji, ponieważ część pism została 

przyjęto milcząco. Wójt oznajmił, że przedmiotowa dokumentacja znajduje się w Urzędzie 

Gminy i osoby zainteresowane mogą się z nią zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy. 

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

ktoś z urzędników wydających decyzję jednak zawinił ponieważ w ocenie radnego inwestycja 

wymagała jakiś konsultacji społecznych i pozwolenia środowiskowego. 

Zdaniem radnego Pana Henryka Pasińskiego ktoś z pracowników Starostwa Powiatowego po 

wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności powinien przyjechać na miejsce i 

sprawdzić, czy działalność przestała być prowadzona. 

Radny Pan Roman Ciesielski oznajmił, że w 2020 roku podjęliśmy decyzję w sprawie 

odpłatności za odpady komunalne, jednak rozstrzygnięty przetarg w listopadzie 2020 roku 

opiewa na znacznie niższe kwoty i w związku z tym powinniśmy stawkę zmienić. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że jest rozbieżność między kwotami w ostatnich przetargach, ale są też 

zaległości z tytułu niepłacenia jak również ulgi w zakresie kompostowania, dlatego też stawka 

nie została zmieniona i oby kwoty się zbilansowały. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła również, że w innych gminnych powołane są do tego celu pełne 

etaty i są to też koszty. W naszej gminie tylko w część etatu pracownik realizuje te zadania i 

dzięki temu tniemy koszty. 

Wójt Gminy podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta 

Gminy.  

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy wiadomo już na jakie drogi 

otrzymamy dofinansowanie? 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi – ubiegaliśmy się o dofinansowanie 3 dróg z Funduszu Dróg 

Samorządowych i otrzymaliśmy na dwie tj. droga w Bądkówku oraz  Zieleniec – Kwiatkowo, 

natomiast nie otrzymaliśmy środków na drogę w Zieleńcu o dł. 500m, i jest to najkrótszy 

wnioskowany odcinek drogi. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 10:35 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  

 

 

 

 


