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PROJEKT 

Protokół Nr XXX/2021 

z obrad XXX sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 12 sierpnia 2021 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 9:37 

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXVIII/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku. 

4. Przyjęcie protokołu sesji NR XXIX/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku. 

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

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż 

nieruchomości nr 154/3 o pow. 0,1244 ha położonej w obrębie 0023 Wysocin 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Bądkowo na lata 2021-2030 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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9. 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. 

10. Przedstawienie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bądkowo do realizacji zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana  

w miejscowości Toporzyszczewo Stare 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bądkowo do realizacji Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły 

Podstawowej w Gminie Bądkowo” 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała NR XXX/177/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 

154/3 o pow. 0,1244 ha położonej w obrębie 0023 Wysocin, 

 Uchwała NR XXX/178/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030, 

 Uchwała NR XXX/179/2021  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 

na 2021 rok, 

  Uchwała NR XXX/180/2021 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, 
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 Uchwała NR XXX/181/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bądkowo do realizacji zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana w 

miejscowości Toporzyszczewo Stare, 

 Uchwała NR XXX/182/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bądkowo do realizacji Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły 

Podstawowej w Gminie Bądkowo”. 

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 XXX sesji Rady 

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

pracowników Urzędu Gminy, redaktora gazety aleksandrowskiej 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 10 radnych, co stanowi pełne quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXX sesji Rady 

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

Na obrady sesji dołączyła radna Pani Mirosława Pawlak – obecnych 11 osób. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXVIII/2021 z sesji odbytej w dniu 23 czerwca 2021r. i wyjaśniła, że projekt protokołu 



 

 

4 

 

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 XXVIII 

odbytej w dniu 23 czerwca 2021 roku. 

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

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

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

niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXIX/2021 z sesji odbytej w dniu 8 lipca 2021r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny jest 

na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo.  

Radny Pan Roman Ciesielski w swojej wypowiedzi stwierdził, że na ubiegłej sesji przy jednej 

z uchwał było powtórzone głosowanie bez ogłoszonej reasumpcji głosowania i nie zostało to 

odnotowane w protokole. Radny nie wniósł uwagi do protokołu ale zwrócił się z prośbą, by na 

przyszłość to kontrolować, ponieważ są złe opinie od osób z zewnątrz pod adresem radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji NR XXIX 

odbytej w dniu 8 lipca 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 XXIX/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 dołączyła radna Pani Agnieszka Sobiecka - Podlewska– obecnych 12 radnych. 
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Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości nr 154/3 o pow. 0,1244 ha położonej w obrębie 0023 Wysocin. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyraże-

nia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 154/3 o pow. 0,1244 ha położonej w obrębie 0023 

Wysocin i ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXX/177/2021 Rady Gminy Bąd-

kowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 

154/3 o pow. 0,1244 ha położonej w obrębie 0023 Wysocin stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 i ogłosiła dyskusje nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030. 

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

sów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” nie było  – uchwała została podjęta.  
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXX/178/2021 Rady Gminy Bąd-

kowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budże-

towej Gminy Bądkowo na 2021 rok i ogłosiła dyskusje 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. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXX/179/2021 Rady Gminy Bąd-

kowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 9 

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 i ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o 
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dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o dodatek mieszkaniowy i ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXX/180/2021 Rady Gminy Bąd-

kowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku 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 9 do 

protokołu. 

Ad. 10. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Bądkowo do realizacji zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności 

zlokalizowana w miejscowości Toporzyszczewo Stare i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym  

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bądkowo do realizacji zadania pn. Otwarta Strefa 

Aktywności zlokalizowana w miejscowości Toporzyszczewo Stare. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXX/181/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Bądkowo do realizacji zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana w miejscowości 

Toporzyszczewo Stare stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Bądkowo do realizacji Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo” i ogłosiła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bądkowo do realizacji Projektu pn. „Rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo”. 

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 XXX/182/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Bądkowo do realizacji Projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły 

Podstawowej w Gminie Bądkowo” stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 12) 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski oznajmił, że obecnie nic się nie dzieje na wysypisku śmieci w 

Łowiczku, jednak jest problem z inwazją robaków w mieszkaniach bliskich mieszkańców, 

dlatego zaproponował by wykonać opryski, lub kogoś zmusić do podjęcia działań 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski poinformował, że około miesiąca temu zostało wysłane 

do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim pismo z zapytaniem jaki jest dalszy 

bieg sprawy i otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego odpowiedź /pismo informujące o 

odwołaniu się firmy TOMMY Sp. z. o. o od decyzji Urzędu Marszałkowskiego odnośnie 

dalszej działalności tej firmy i czeka na rozstrzygnięcie. Odnośnie problemu robactwa, ze 

strony urzędu zostało wysłane pismo firmy Tommy Sp. z. o. o z informacją do sołtysa wsi 

nakazujące firmie przeprowadzenie dezynsekcji robaków, jednak do chwili obecnej nie 

uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. 
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Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 9:37 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXX  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  

 

 

 

 

 

 


















