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PROJEKT 

Protokół Nr XXVII/2021 

z obrad XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 13:00, zakończono o godzinie 13:50 

Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Przyjęty porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024. 

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. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 
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 Uchwała NR XXVII/160/2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024, 

 Uchwała NR XXVII/161/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok. 

Sesja odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. Lista obecności radnych stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności – 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXVII sesji 

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

Gminy, pracowników Urzędu Gminy 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 ustawowy skład rady 

wynosi 15 osób, obecnych jest 8 radnych, co stanowi pełne quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad i oznajmiła, że w 

wyniku przeprowadzonego przetargu na: podłączenie trzeciej studni do stacji uzdatniana 

wody w m. Sinki oraz przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 160713C Zieleniec – 

Zieleniec okazało się, że zaplanowane w budżecie środki na te zadania są niewystarczające, 

dlatego należy dokonać zmian w uchwale budżetowej.  

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że główną zmianą w budżecie jest zwiększanie 

środków na budowę trzeciej studni w m. Sinki o kwotę 21 603,00zł oraz zwiększenie środków 

na przebudowę drogi gminnej Zieleniec – Zieleniec o kwotę 23 581,00zł. 
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W związku z tym, że sesja odbywa się w trybie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym – na wniosek Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z 

pytaniem do Wójta Gminy, czy wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w porządku obrad. 

Wójt Gminy wyraził zgodę na dokonanie zmian porządku obrad sesji. 

Pierwsza propozycja zmiany porządku obrad jaką przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 

to zmiana punkt 4 porządku obrad, który otrzymuje brzmienie: 

„Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 

na 2021 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały”. 

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

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 8 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 8 radnych, głosów 

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

przyjęcia pierwszej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Druga propozycja zmiany porządku obrad, którą przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 

dot. punkt 5 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 i ogłosiła głosowanie. 

W głosowaniu udział brało 8 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 8 radnych, głosów 

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

przyjęcia drugiej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Trzecia propozycja zmiany porządku obrad to punkt 6 porządku obrad o treści: Zakończenie  

obrad XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

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

propozycji zmiany porządku obrad i ogłosiła głosowanie. 
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W głosowaniu udział brało 8 radnych – „za” przyjęciem zmiany głosowało 8 radnych, głosów 

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

przyjęcia trzeciej zmiany porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy 

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

W głosowaniu udział  brał 8 radnych – „za” przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu 

zmian głosowało 8 radnych, głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych” nie było. 

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

Bądkowo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024. 

Ad. a)  

Radny Pan Roman Ciesielski zasugerował, że plany odnowy miejscowości należałoby podjąć 

w tych miejscowościach, które jeszcze takiego dokumentu nie mają i wtedy mieszkańcy 

mogliby ubiegać się o takie środki i również złożyć wniosek. 

Wójt Gminy stwierdził, że plany miejscowości można zrobić dla każdej z miejscowości, 

jednak nie jest to gwarancją uzyskania środków, ponadto nie zaszłaby konieczność 

zwoływania sesji na wniosek Wójta Gminy. Otwarta strefa aktywności w miejscowości 

Toporzyszczewo Stare została zaplanowana w budżecie, jednak aby nie stracić tych środków 

należy mieć plan odnowy miejscowości, ponieważ jest to warunek ubiegania się o środki z 

Urzędu Marszałkowskiego. 

Kierownik Administracyjny Urzędu Gminy w Bądkowie Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, 

że plan odnowy miejscowości jest dokumentem strategicznym i opracowując plany 

miejscowości dla poszczególnych sołectw nie zawsze może się udać, ponieważ są one 

ukierunkowane pod daną inwestycję. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że plan odnowy miejscowości Toporzyszczewo Stare został 

przygotowany w kierunki inwestycji pn.: Otwarta strefa Aktywności w Toporzyszczewie 

Starym. 

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

zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024. 

W głosowaniu udział brało 8 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 0 

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

wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały XXVII/1160/2021 Rady Gminy Bądkowo z 

dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości 

Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 13:5 ogłosiła krótką przerwę. 

Po przerwie o godzinie 13:30 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XXVII sesji 

Rady Gminy Bądkowo i przystąpiono do realizacji porządku obrad w składzie niezmienionym 

– 8 osób. 

Ad.4 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok. 

Ad. a) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński oznajmił, że radni zapoznali się z 

przedmiotowym projektem uchwały i wynika z niego, że uzyskaliśmy dofinansowanie na 

modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie w wysokości 500 000,00zł 

jak również  500 000,00zł na modernizację Stadionu sportowego w Bądkowie. Radny zwrócił 

się z pytaniem, jakie konkretnie prace będą realizowane w ramach otrzymanych środków. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na stadionie planuje się modernizację trybun i ogrodzenia, 2 ciągi 

komunikacyjne od strony ulicy Słonecznej, a jeśli wystarczy środków to również zostanie 

wymienione ogrodzenie. Wójt Gminy poinformował, że obecnie zlecony jest projektantowi 

do wykonania projekt na realizację tego zadania. Konstrukcja stalowa praktycznie pozostanie 

bez zmian. Ponadto zostanie zrobiona konsola dla didżeja oraz zamontowana zostanie 

skrzynka rozdzielcza z prądem. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie 

zostanie zmienione poszycie dachowe, ocieplony strop i ściany z elewacją, wymieniona  

zostanie stolarka okienna w pomieszczeniach piwnicy i część drzwi. Projekt na modernizację 

Gminnego Ośrodka Kultury już jest  i musimy tylko uaktualnić kosztorys. 

O godzinie 13:40 na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 9 radnych. 

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

W głosowaniu udział brało 9 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 

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

wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXVII/1161/2021 Rady Gminy Bądkowo z 

dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 

rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 5. 

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

sprawie wysypiska śmieci w Łowiczku?. 

Wójta Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym powstał ogromny pożar wysypiska w 

którym uczestniczyło 14 jednostek straży pożarnej w tym jednostka ratowania chemicznego i 

jednostka ochrony układu oddechowego. Na miejsce pożaru przybyła również Pani Lidia 

Tokarska – Starosta Powiatu Aleksandrowskiego. Ponadto Wójt Gminy przedstawił pismo z 

dnia 19.04.2021 Starosty Aleksandrowskiego tj. zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie: wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenu 

działki nr 152/2 położonej w miejscowości Łowiczek, gmina Bądkowo przez firmę TOMY 

Sp.o.o. oraz pismo firmy TOMY adresowane do Urzędu Marszałkowskiego tj. zażalenie na 

Postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 o 

odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych we wniosku z dnia 

05.03.2020r. Pan Ryszard Stępkowski – Wójt Gminy stwierdził, że miejsce składowiska jest 

w stanie tragicznym. 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 13:50 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXVII  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  
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