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PROJEKT 

Protokół Nr XXVIII/2021 

z obrad XXVIII  sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 23 czerwca 2021 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00, zakończono o godzinie 14:15 

 

Proponowany Porządek XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 marca 2021 r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo 22 kwietnia 2021 r. 

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

6. Raport o stanie gminy 

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Bądkowo za 2020 rok,  

b) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty nad raportem. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Bądkowo 

a) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok, 

a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok wraz                           

z informacją o stanie mienia Gminy, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

a) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo, 
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b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2020 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały. 

10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy 

Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 

2020 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania 

przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko 

SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 
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16. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała NR XXVIII/162/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum 

zaufania, 

 Uchwała NR XXVIII/163/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok, 

 Uchwała NR XXVIII/164/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 

 Uchwała NR XXVIII/165/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok, 

 Uchwała NR XXVIII/166/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

 Uchwała NR XXVIII/167/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2021, 

 Uchwała NR XXVIII/168/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy 

Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok, 

 Uchwała NR XXVIII/169/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania 

przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko 

SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według list obecności – 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXVIII sesji 

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

Gminy, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz redaktora 

gazety Pana Stanisława Białowąsa, jak również wszystkich oglądających transmisję sesji.  

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

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności a następnie stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 

radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Nieobecna radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska oraz radny Pan Marek Jankowski, 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji. Uwag do 

zaproponowanego porządku obrad sesji nie było. Na obrady sesji dołączyła radna Pani 

Agnieszka Sobiecka – Podlewska – obecnych 14 radnych. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXVI/2021 z sesji odbytej w dniu 22 marca 2021r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny 

jest na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt z 

radnych nie wniósł. 

Protokół Nr XXVI/2021 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr 

XXVI/2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad.4  

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXVII/2021 z sesji odbytej w dniu 22 kwietnia 2021r. i wyjaśniła, że projekt protokołu 

dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu 

nikt z radnych nie wniósł. 
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Protokół Nr XXVII/2021 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr 

XXVII/2021 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 15 radnych. 

Ad.6 

Ad. a) 

Wójt Gminy na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy przedstawił informacje dotyczące 

raportu o stanie gminy za 2020 rok. 

Wójt Gminy poinformował, że od 2019 roku władze miast i gmin mają obowiązek podczas 

sesji absolutoryjnej zaprezentować raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), co roku do 31 maja organ władzy wykonawczej 

- w naszym przypadku Wójt musi przedstawić Radzie Gminy raport, w którym podsumowuje 

swoją działalność w poprzednim roku. Przedłożony raport zawiera najważniejsze informacje 

o stanie gminy. Raport tak jak w latach ubiegłych przygotowany został przez pracowników 

Urzędu Gminy w Bądkowie - bez korzystania z usług firm zewnętrznych. Forma raportu jest 

wolna od specjalistycznego nazewnictwa. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

Rady Gminy i funduszu sołeckiego. W dniu 12 maja 2021 roku zostało wydane Zarządzenie 

Nr 36/2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2020. Przewodnicząca 

Rady Gminy przekazała raport radnym gminy. Wszyscy radni otrzymali raport w ustawowym 

terminie. Raport o stanie gminy za 2020 rok został opublikowany w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Bądkowo. Raport został również opublikowany na stronie gminy wraz z 

informacją dot. raportu. Wójt Gminy przestawił konstrukcję raportu. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do dnia 22 czerwca br. do godziny 14:30 

nikt z mieszkańców nie zgłosił swojego udziału w debacie nad raportem. Przewodnicząca 
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Rady Gminy otworzyła debatę nad przedstawionym raportem i ogłosiła dyskusję. Nikt  

z radnych nie zabrał głosu w debacie. 

 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bądkowo wotum zaufania. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 15 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów wstrzymujących się – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/162/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum 

zaufania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 

2020 rok. 

Ad. a) 

Wójt Gminy Bądkowo Pan Ryszard Stępkowski zapoznał Radę Gminy z Uchwałą Nr 

8/S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

20 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Bądkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok  

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. c) 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W 

głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 

głosów przeciwnych 0 głosów „wstrzymujących się”– uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Ad. a) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo – Pan Adrian Hyży zapoznał 

Radę Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 maja 2021 roku 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2020 rok. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas zapoznała Radę Gminy                          

z Uchwałą Nr 9/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej                   

w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2021r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Bądkowo z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 

została przedstawiona w punkcie 8 porządku obrad sesji. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. d) 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W 

głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/164/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy Bądkowo. 

Wójt Gminy – Pan Ryszard Stępkowski podziękował Radzie Gminy za udzielone mu 

absolutorium. Szczególne podziękowania Wójt złożył Radzie Gminy, Pani Skarbnik, 

Kierownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom. W swojej wypowiedzi 

zaznaczył, że jest to wspólny sukces wszystkich wymienionych przez niego osób. 

Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w imieniu całej 

Rady Gminy Bądkowo złożyli Wójtowi Gminy - Panu Ryszardowi Stępkowskiemu gratulacja 

z tytułu uzyskania absolutorium za 2020 rok. 

Po zrealizowaniu punktu 9 porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 12:58 

ogłosiła krótką przerwę w obradach. 

Po przerwie o godzinie 13:16 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XXVIII sesji 

Rady Gminy Bądkowo i przystąpiono do realizacji porządku obrad w składzie 

niezmienionym, tj. 15 radnych. 

Ad. 10. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 

na 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek 

mieszkaniowy 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

Ad. a) 



str. 10 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 13.  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Wójta Gminy Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy 

Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 

2020 rok. 

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W 

głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy 

Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 
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Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów 

szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. 

Ad. a)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  

0 głosów przeciwnych, 1 głos „wstrzymujący się” – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania przez 

Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w 

razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Ad. 15 

Wójt Gminy Bądkowo Pan Ryszard Stępkowski zaproponował, by sprzedać równiarkę 

gminną i tym samym zwrócił się do radnych z pytaniem, czy radni wyrażają zgodę na 

sprzedaż równiarki, jeśli tak to zostaną podjęte działania w tej sprawie. Wójt Gminy wyjaśnił, 

że równiarka jest w posiadaniu gminy od 14 lat i jej koszty eksploatacji są bardzo wysokie. 

Wójt oznajmił, że cena rynkowa złomu to 1,25zł. za kg, waga sprzętu to około 10 ton, co daję 

kwotę ze sprzedaży około 12 000,00zł.  

Wójt Gminy zaproponował również, by w tym roku nie organizować dożynek gminno – 

parafialnych na stadionie, a jedynie ograniczyć do części sakralnej– w kościele. Wójt 

wyjaśnił, że powodem takiej decyzji są nadal panujące obostrzenia dotyczące pandemii jak 

również prace remontowe na stadionie i Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.  
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Radny Pan Marek Jankowski poparł propozycję Wójta Gminy w sprawie dożynek gminno – 

parafialnych i stwierdził, że panująca sytuacja tłumaczy taką decyzję. 

Radny Pan Roman Ciesielki poparł propozycję Wójta Gminy w sprawie sprzedaży równiarki 

gminnej. Pozostali radni również wyrazili zgodę na sprzedaż równiarki i poparli propozycję w 

sprawie nieorganizowania tegorocznych dożynek gminno – parafialnych na stadionie 

gminnym. 

Radny Pan Roman Ciesielski oznajmił, że można uzyskać od Rządu bonusy dla gmin, które 

zaszczepią jak najwięcej osób przeciw cnovid-19, w związku z tym zwrócił się z pytaniami, 

czy możemy namawiać mieszkańców do szczepień oraz czy mamy jakieś informacje i na 

jakim etapie jest zaczepiona nasza gmina. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że mamy na  ten cel środki w wysokości 10 000,00zł. 

Wójt Gminy poinformował, że nasza gmina jest zaszczepiona na poziomie 21%. Wójt Gminy 

zachęcił do szczepień i oznajmił, że sam jest już po dwóch dawkach szczepienia. Ponadto 

Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą, by radni zachęcali i mobilizowali mieszkańców 

do szczepień. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z pytaniem, czy są nowe informacje w sprawie 

działalności wysypiska śmieci w Łowiczku?. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski poinformował, że w dniu 9.06.2021 br. zostało 

wystosowane z urzędu pismo do Starosty Aleksandrowskiego w sprawie przyspieszenia 

działań mających na celu uprzątnięcia terenu wysypiska śmieci w Łowiczku, jednak do tej 

pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Wójt Gminy odczytał treść przedmiotowego 

pisma. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że wraz radną Panią Agnieszką Sobiecką – 

Podlewską byli świadkami rozmowy telefonicznej Starosty Aleksandrowskiego, która 

wykonała telefon do Miejskiej Spółki w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie utylizacji 

śmieci w Łowiczku. 

Radny Pan Adrian Hyży zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o udzielenie informacji nt.: 

- na jakim etapie są działania oraz kiedy realnie zacznie się coś dziać w temacie modernizacji 

ulicy Wojska Polskiego w Bądkowie, 
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- kiedy mieszkańcy mogą liczyć na wykonanie inwestycji w postaci oświetlenia ulicznego na 

ulicy Słonecznej?,  

- czy gmina Bądkowo przystąpiła, bądź przystąpi do programu realizowanego przez 

pływalnię w Radziejowie pn. „Wakacje za 2zł.”. 

Wójt Gminy oznajmił, że przystąpiliśmy do programu „Wakacje za 2 zł”.  

Kierownik Administracyjny Urzędu Gminy w Bądkowie Pan Jarosław Marchwiński 

poinformował, że umowa na oświetlenie ulicy Słonecznej została podpisana, termin realizacji 

to koniec lipca, jednak zapisy umowy dopuszczają możliwość wydłużenia tego terminu. 

Dokumenty są na etapie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, ponieważ otrzymaliśmy do 

wiadomości informację w tej sprawie. My jako gmina wydaliśmy decyzję celu publicznego i 

tym samym dopełniliśmy ze strony gminy formalności. Obecnie firma otrzymała od 

Starostwa Powiatowego kilka uwag, braków do uzupełnienia i musi się do nich ustosunkować 

i uzyskać zgodę. 

Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, że w sprawie remontu ulicy Wojska Polskiego był 

wysłany szereg pism i co jakiś czas pisma te są ponawiane. Pan Jarosław Marchwiński 

oznajmił, że została wydana decyzją środowiskowa na budowę tej drogi. Konkretnej wiedzy 

na jakim etapie jest budowa tej drogi, nie mamy. 

Wójt Gminy stwierdził, że ulica Wojska Polskiego jest w fatalnym stanie i nie dziwi się 

mieszkańcom tej ulicy, że dopytują o remont. Wójt Gminy zapewnił, że robimy co możemy w 

tej sprawie, jednak nasz wpływ na te działania jest znikomy. 

Radny Pan Adrian Hyży zasugerował, by zaapelować w tej sprawie do Senatora RP z naszego 

terenu Pana Józefa Łyczaka. 

Wójt Gminy oznajmił, że Senator RP obiecał, przy najbliższej rozmowie z Marszałkiem 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego porozmawia i poprosi o wsparcie w tej sprawie. 

Wójt Gminy zwrócił się z pytaniem do radnej Pani Agnieszki Sobieckiej – Podlewskiej, na 

jakim etapie jest remont drogi powiatowej Łowiczek – Nieszawa, ponieważ według jego 

wiedzy został już rozstrzygnięty przetarg. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska poinformowała, że została uruchomiona 

procedura przetargowa na remont drogi powiatowej Łowiczek – Nieszawa, jednak jeszcze nie 

została zakończona. 
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Wójt Gminy przypomniał radnym, że Starostwo Powiatowe otrzymało na tą drogę 

dofinansowanie w wysokości 2mln. 350tys. zł, a my jako gmina dofinansowujemy to zadanie 

w wysokości 33% kosztów własnych ponoszonych przez powiat. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że interweniował do Starostwa Powiatowego w 

Aleksandrowie Kujawskim o obcięcie poboczy przy drodze powiatowej i na drugi dzień 

powiat podcinał rowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński oznajmił, że rowy zostały podcięte 

przez powiat, ale w 50%, ponieważ od Jaranowa do Bądkowa tylko po jednej stronie zostało 

to zrobione. 

Pan Piotr Kobusiński poinformował, że mieszkańcy zwrócili się do niego z prośbą o 

interwencję w sprawie linii światłowodowej na terenie naszej gminy. Budowa linii podzieliła 

mieszkańców, ponieważ światłowód został zaplanowany i niektóre miejscowości są 

całkowicie pominięte i nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowej linii. Radny oznajmił, 

że były kierowane pisma do wykonawcy tej inwestycji i się okazuje, że rozmowy na 

spotkaniu podczas jednej z sesji z przedstawicielem firmy były inne. Radny oznajmił, że 

uczestniczył wraz z Wójtem Gminy i dwoma mieszkańcami gminy w wideokonferencji na 

temat tego przedsięwzięcia. W opinii Wiceprzewodniczącego Rady Gminy jest to inwestycja 

komercyjna i gmina swoimi działaniami nic nie osiągnęła. Ponadto inwestycja  jest 

dofinansowywana w 80% i będzie ona rozliczona dopiero we wrześniu następnego roku, w 

związku z tym po rozliczeniu tej inwestycji można się spodziewać kolejnych działań w 

sprawie dalszego okablowania. 

W opinii Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie Pan Janusza Graczyka  

wszystkie te działania związane ze światłowodem powiązane są z rządowym programem 

„internet światłowodowy w każdej ze szkół”. W związku z tym, że szkoła nie ma 

światłowodu pozyskała 25 tabletów z dostępem do darmowego internetu, jednak jest to T-

internet. Dyrektor poinformował, że na szkole wisi światłowód i urządzenie, dlatego 

prawdopodobnie firma ta musi dotrzeć do szkoły, stąd też została tak zaplanowana linia 

światłowodowa. 

Radny Pan Adrian Hyży przedstawił propozycje umówienia bezpośredniego spotkania z 

przedstawicielem firmy. 



str. 15 

 

Radna Pani Ewa Dzieńska zwróciła się z pytaniem, o podanie przybliżonego terminu, kiedy 

będzie utwardzona droga w Kwiatkowie?. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że droga w Kwiatkowie została rozgraniczona, jest przygotowany 

projekt oraz został złożony do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek na dofinasowanie. 

Obecnie droga w Kwiatkowie jest na 25 miejscu listy rezerwowej, więc jest szansa, że 

uzyskamy wnioskowane dofinansowanie. 

Ad. 16 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 14:20 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził: 

 

 


