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Projekt 

Protokół Nr XXIX/2021 

z obrad XXIX sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 8 lipca 2021 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 9:38. 

 

Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030. 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych w miejscowości Toporzyszczewo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2021/2022 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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8. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendiów 

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży  

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Przyjęty porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030. 

a) dyskusja, 

b)  podjęcie uchwały. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 

na 2021 rok. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych w miejscowości Toporzyszczewo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2021/2022 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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8. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży  

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na 

terenie Gminy Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała NR XXIX w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2021-2030; 

 Uchwała NR XXIX/171/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 

na 2021 rok; 

 Uchwała NR XXIX/172/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych w miejscowości Toporzyszczewo; 

 Uchwała NR XXIX/173/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

 Uchwała NR XXIX/174/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Bądkowie na rok szkolny 2021/2022; 

 Uchwała NR XXIX/175/2021/ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 

uzdolnionych dzieci i młodzieży; 

 Uchwała NR XXIX/176/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej 

na terenie Gminy Bądkowo; 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 
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Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności – 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXIX sesji 

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

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Urzędu Gminy, 

pracowników urzędu  oraz  oglądających transmisję sesji. 

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

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

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

Ad.2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad i zaproponowała zmiany porządku 

obrad, poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu o treści: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na 

terenie Gminy Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały”. 

Porządek obrad od pkt 1 do pkt. pozostaje bez zmian. 

Wobec tego pierwsza propozycja zmiany porządku obrad jaką przedstawiła Przewodnicząca 

Rady Gminy to punkt 9 porządku obrad, który otrzymuje brzmienie: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na 

terenie Gminy Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały.”. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o przegłosowanie pierwszej 

propozycji zmiany porządku obrad (dot. punkt 9 porządku obrad)i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 10 radnych, 

głosów przeciwnych  nie było, 2 „głosy wstrzymujące się”. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia pierwszej zmiany porządku obrad stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Druga propozycja zmiany porządku obrad jaką przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy to 

punkt 10 porządku obrad, który otrzymuje brzmienie: Wolne wnioski i zapytania. 

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

propozycji zmiany porządku obrad (dot. punkt 10 porządku obrad) i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 11 radnych, 

głosów przeciwnych nie było, 1 „głos wstrzymujący się”. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia drugiej zmiany porządku obrad stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Trzecia propozycja zmiany porządku obrad to punkt 11 o treści: Zakończenie obrad XXIX 

sesji Rady Gminy Bądkowo. 

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

propozycji zmiany porządku obrad (dot. punkt 11 porządku obrad)i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 12 radnych, 

głosów „przeciwnych” nie było, „głosów wstrzymujących się ” nie było  

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia pierwszej zmiany porządku obrad stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy 

Bądkowo po wprowadzeniu zmian i ogłosiła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W głosowaniu udział brał 12 radnych – „za” przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu 

zmian głosowało 11 radnych, 1 głos „wstrzymujący się” głosów „przeciwnych” nie było. 

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

Bądkowo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ab. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXIX/170/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2021-2030 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXIX/171/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Bądkowo 

na 2021 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Toporzyszczewo i otworzyła 

dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 
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Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z wnioskiem do Przewodniczącej 

Rady Gminy, by nie doczytywać projektów uchwał w całości, ponieważ każdy z radnych 

zapoznał się z otrzymanymi materiałami. 

Przewodnicząca Rady Gminy przychyliła się do wniosku radnej. 

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

działki te są podzielone na tyle działek geodezyjnych?. 

Kierownik Administracyjny Urzędu Gminy Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, że działki te 

od dawna są tak podzielone, dlaczego zostały tak podzielone to nie mamy takiej wiedzy. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że istnieje program pn. „scalanie działek”  

i możemy się z takim wnioskiem zwrócić do Starostwa Powiatowego i scalić działki w jedną. 

Kierownik Administracyjny Urzędu Gminy Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, że 

przedmiotowe działki tworzą całość i w zasadzie nie potrzebujemy scalenia tych działek 

 i w niczym na to nie przeszkadza. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości 

Toporzyszczewo. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXIX/172/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonych w miejscowości Toporzyszczewo stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Ad. 6. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  

i otworzyła dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 
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Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały W głosowaniu 

udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXIX/173/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2021/2022 i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały W głosowaniu 

udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXIX/174/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2021/2022 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia 

stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a) 

Wójt Gminy Bądkowo Pan Ryszard Stępkowski wyjaśnił, że zasadnicza zmiana w uchwale 

dotyczy podwyższenia średniej z 5,20 do 5,40 Ponadto w uchwale uaktualniono  

i dostosowano obowiązujące przepisy zgodnie z ustawą w której obecnie nie ma znaczenia 

miejsce zamieszkania dziecka a jedynie spełnia warunek uzyskania średniej. Wójt Gminy 

oznajmił, że ostatni rok zdalnego nauczania spowodował drastyczny wzrost stypendystów. 

Dotychczas przy średniej 5,20 stypendia otrzymało 14-15 uczniów a w tym roku stypendium 

uzyskało 34 uczniów. Wzrost stypendystów zdaniem Wójta Gminy jest wynikiem zdalnego 
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nauczania i zbyt hojnego ocenienia przez nauczycieli W opinii Wójta tak drastyczny wzrost 

stypendystów deprecjonuje tą nagrodę, dlatego aby przywrócić jej rangę zaproponowano  

w projekcie uchwały podwyższenie średniej ocen do 5,40. Pan Ryszard Stępkowski wyjaśnił 

również, że przy średniej 5,20 wystarczą tylko dwie oceny celujące, które czasami jest bardzo 

łatwo uzyskać. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy nie może być określona suma  

w budżecie i wtedy niezależnie od ilości stypendystów zostanie ona podzielona. 

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

to i wyjątkowo w tym roku jest więcej stypendystów i wydatki z budżetu na ten cel są 

większe, ale jest to pierwszy rok zdalnego nauczania. Radna oznajmiła, że jest przeciwnikiem 

zabierana raz danych przywilejów i nie zgadza się na podwyższenie średniej zwłaszcza, że 

jest to ogromna motywacja dla uczniów. 

Radna złożyła wniosek w sprawie zmiany zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały, w którym średnia 

ocen zostaje zmieniona z 5,40 do 5,20 – czyli tak jak było to dotychczas. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem z jakich przedmiotów jest najwięcej 

najwyższych ocen?. 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie udzielił odpowiedzi, że są to 

najczęściej przedmioty artystyczne oraz wychowanie fizyczne. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska oznajmiła, że nie tylko te przedmioty decydują 

o stypendiach i nie możemy tego tak uogólniać. Wysokie wyniki w nauce zdaniem radnej to 

ciężka praca dzieci, które zasługują na te stypendia. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski podzielił argumenty radnej Pani Agnieszki Sobieckiej – 

Podlewskiej, jednak zdaniem Wójta Gminy nagroda ze względu na jej masowość została 

rozdrobniona i zdeprecjonowana, stąd taka propozycja uchwały. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska stwierdziła, ze stypendium dla ucznia to 

wyróżnienie i prestiż, dlatego podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bądkowo stwierdził, że faktycznie czas pandemii jest 

nietypowy do zmian a uchwałę możemy zmienić po następnym półroczu.  

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie stawia się 

na rozwój człowieka i zawsze infrastruktura drogowa jest na pierwszym miejscu?. Radna 

oznajmiła, że jest jej przykro, że nie inwestujemy w oświatę i kulturę.  

Zdaniem radnego Pana Romana Ciesielskiego inwestujemy ogrom środków na oświatę 

 i kulturę. Są to środki zarówno z budżetu gminy jak również państwowe. 
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Radna Pani Ewa Dzieńska stwierdziła, że wstrzyma się podniesieniem średniej do 5,40, 

ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy liczba stypendystów wzrosła i nie wiadomo jak długo 

będzie trwać nauka zdalna. Radna zaproponowała, by poczekać z tą decyzją do następnego 

roku a teraz lobbuje za pozostawieniem średniej na poziomie dotychczasowym tj 5.20. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Figas poddała pod głosowanie wniosek radnej 

Pani Agnieszki Sobieckiej – Podlewskiej w sprawie obniżenia średniej ocen z 5,40 do 5,20. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad przyjęciem wniosku rannej w sprawie 

obniżenia średniej z 5,40 do 5.20. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 4 

głosy „przeciwne” i 3 głosy „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia wniosku stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały po wprowadzeniu 

zmian zgodnie z przyjętym wnioskiem. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych,  

4 głosy „przeciwne”, 1  głos„ wstrzymujący się” – uchwała została podjęta.  

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXIX/175/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uzdolnionych 

dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński stwierdził, że podwyższanie opłat 

nie jest niczym przyjemnym, jednak opłaty te nas zobowiązują aby zrównoważyć budżet. 

Opłaty z tytułu śmieci muszą się bilansować i gmina nie może na tym zarabiać. Pan Piotr 

Kobusiński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: 

- czy ktoś z urzędu kontroluje mieszkańców w zakresie zgłoszonych ulg z tytułu 

kompostowania odpadów?. 

- jak jest kontrolowany odbiór odpadów? czy  firma w jakiś sposób jest kontrolowana?. 

- jak wygląda sprawa  ściągalności zaległości w naszej gminie?. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ściągalność z tytułu zaległości za opłaty jest niepokojąca i z 

roku na rok zaległości są coraz wyższe. Na koniec ubiegłego roku kwota zaległości to 

33 000,00 zł, na koniec I kwartału br. jest to kwota w wysokości 51 000,00zł. Na wszystkie 

osoby zalegające z opłatami są wystawiane tytuły wykonawcze i jest to jedyna forma 

ściągalności, jednak jeśli nie zostanie zmieniona ustawa i zaostrzone metody ściągalności to 

trudno nam będzie je ściągnąć. Ponadto są wysyłane pisma do Urzędu Skarbowego. Skarbnik 

Gminy oznajmiła, że może być jeszcze gorzej, ponieważ wysyłając tytuł wykonawczy oprócz 

kwoty zaległości wierzyciel będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 100zł., a jeśli tytuł 

wykonawczy będzie nie ściągalny wówczas za podjęte działania po wyżej kwoty 100zł. 

musimy zapłacić. 

Pan Jarosław Wochna - Kierownik ref. OŚGiW  Urzędu Gminy w Bądkowie wyjaśnił, że 

każdy transport co miesiąc jest weryfikowany na podstawie kart przekazania odpadów. 

Prawnie jest to kontrolowane przez centralną ewidencje w systemie i nie ma możliwości, by 

firma oszukiwała, ponieważ firma odpady te przekazuje innej firmie do utylizacji i ponosi 

koszty. Fizycznie jako gmina nie jesteśmy w stanie sprawdzić każdego transportu, ponieważ 

danego dnia jest kilka samochodów i zbierają kilka trakcji, które trafiają w różne miejsca. Pan 

Jarosław Wochna wyjaśnił, że w skali miesiąca ulga z tyłu kompostowania odpadów jest 

niewielka i jest to kwota w wysokości 4 000,00zł. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska stwierdziła, że uczciwi ludzie ponoszą 

konsekwencje tego, że ktoś postępuje nie uczciwie i uchyla się od obowiązków prawnych. 

Zdaniem radnej faktycznie trudno jest ściągnąć zaległości od tych osób, ale dzieje się tak 

wszędzie i nie jest to problem tylko naszej gminy. 

Pan Jarosław Wochna oznajmił również, że w zeszłym roku za tonę odpadów płaciliśmy 

842,00zł a w tym roku jest to kwota 1080,00zł. 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem, co w przypadku, gdy ktoś  

z mieszkańców zapłacił za odpady komunalne z góry za cały rok?. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w takiej sytuacji należy dopłacić. 

Radny Pan Roman Kaszubski w swojej wypowiedzi stwierdził, że jest to wina systemu  

i dopóki nie zostanie opracowany nowy system, to nie będzie uczciwego systemu opłacania 

za odpady komunalne  

Skarbnik Gminy poinformowała, że jest już przygotowywany nowy projekt ustawy w której 

przelicznikiem będzie ilość zużytej wody. 

Wójt Gminy oznajmił, że jest to problem całego kraju i nie dotyczy tylko naszej gminy.  
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Ad. b ) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały W głosowaniu 

udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 3 głosy przeciwne, 

5 głosów „wstrzymujących się”  – uchwała została podjęta.  

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXIX/176/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na 

terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 10 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska oznajmiła, że od 1 lipca br. można składać 

wnioski o dofinansowanie w ramach programu inwestycji strategicznych, dlatego zwróciła się 

z pytaniem do Wójta Gminy, czy będziemy składać wnioski w ramach tego programu?. 

Wójt Gminy poinformował, że samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tego programu każda gmina może 

złożyć maksymalnie trzy wnioski i na każdy z nich można uzyskać dofinansowanie  

w wysokości 95%. W związku z tym zostaną złożone trzy wnioski na: dofinansowanie jednej 

drogi, skatepark przy ulicy Sportowej w Bądkowie oraz na trzeci etap modernizacji 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, by zamiast sketpark wystąpić z wniosek na 

zakup ciągnika z osprzętem o który już kiedyś się ubiegaliśmy ale nie uzyskaliśmy 

dofinansowania. 

Wójt Gminy przyjął sugestię radnego Pana Piotra Kobusińskiego i oznajmił, że jeśli będzie 

taka możliwość to być może zmienimy jeden z wniosków. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska przypomniała, że młodzież pamięta ulotkę 

wyborczą Wójta Gminy Bądkowo w której jest zaplanowana budowa skateparku. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusińki poinformował, że uczestniczył  

w zebraniu OSP Żabieniec i strażacy interweniowali w sprawie śmietnika w Żabieńcu  

w którym od lat są śmieci a sprawa jest znana wójtowi, dlatego radny w imieniu mieszkańców 

i strażaków zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o podjęcie w tej sprawie działań. 

Wójt Gminy oznajmił, że sprawa ta jest mu znana i wskażemy miejsce wywozu. 

Ad. 11 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 10:38 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXIX  sesji Rady Gminy Bądkowo. 
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Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  

 

 

 


