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Protokół Nr XXXI/2021 

z obrad XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 17 września 2021 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 9:08. 

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXX/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku.  

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok. 

a) dyskusja, 

a) podjęcie uchwały. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała NR XXXI/183/2021 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. 
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Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXXI 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 11 radnych, co stanowi pełne quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady 

Gminy Bądkowo. Uwag do porządku obrad nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXX/2021 z sesji odbytej w dniu 12 sierpnia 2021r. i wyjaśniła, że projekt protokołu 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 XXX 

odbytej w dniu 12 sierpnia 2021 roku. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych – „za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, 

głosów „przeciwnych” nie było , 1 „głos wstrzymujący się”––imienny wykaz głosowania w 

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

niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok i ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

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

uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok  

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXI/183/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 17 września 2021 zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok  

stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

Ad. 5 

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

wysypiska śmieci w Łowiczku. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski  poinformował, że zaskarżona decyzja prokuratury o 

umorzenie śledztwa została przez sąd podtrzymana. 

Ad. 6 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 9:08 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXXI  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  

 

 

 

 

 

 


