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I. Wstęp 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

II. Informacje ogólne 

a) Charakterystyka ogólna gminy Bądkowo 

Gmina Bądkowo jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej części 

województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie aleksandrowskim, 20 kilometrów 

na zachód od Włocławka przy drodze wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. 

Gmina ma charakter typowo rolniczy, a grunty rolne stanowią prawie 94% powierzchni. 

Rolnictwo jest podstawową formą utrzymania ludności. Gminę Bądkowo charakteryzują gleby 

o wysokiej jakości i przydatności do produkcji rolnej. Ogólna powierzchnia wynosi 

80 km2.  Struktura gruntów rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej jest korzystna dla produkcji 

rolnej. Użytki rolne klasy I-III stanowią 40,7% ogólnej powierzchni, a klasy IVA- IVB 47,8%. 

Zieleń urządzoną stanowią: parki podworskie w Bądkowie, Łowiczku, Toporzyszczewie 

Starym, Wysocinie i Łowkowicach. Obszarami wartościowymi przyrodniczo są tereny 

położone wzdłuż doliny rzecznej jak Kanał Bachorza, niewielkie ekosystemy wodne, 

torfowiska. Lasy zajmują zaledwie 9,8 ha. Niska lesistość jest cechą charakterystyczną 

dla obszaru Kujaw. Wody zajmują powierzchnię 33 ha, tereny komunikacyjne 159 ha, tereny 

osiedlowe 123 ha, a nieużytki 48 ha. 

Na terenie gminy znajduje się 26 miejscowości zgrupowanych w 24 sołectwa 

(Rysunek 1), zamieszkiwane przez blisko 4,5 tyś. mieszkańców w 1240 gospodarstwach 

domowych, w tym ok. 740 gospodarstwach rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 57 osób 

na km2. Gmina Bądkowo sąsiaduje z Gminami: Koneck, Waganiec, Lubanie, Brześć Kujawski, 

Osięciny, Zakrzewo. 
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Rysunek 1 
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b) Infrastruktura drogowa 

W układzie komunikacyjnym Gminy Bądkowo funkcjonuje 3–stopniowa hierarchia 

dróg: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Centralnie przez Gminę przebiega droga wojewódzka 

nr 252 Inowrocław – Rózinowo oraz droga wojewódzka 301 Lubanie- Osięciny, co stanowią 

największy szlak komunikacyjny w Gminie, o największym natężeniu ruchu.  

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Bądkowo:  

drogi krajowe              0 km 

drogi wojewódzkie      16,50 km 

drogi powiatowe       36,80 km 

drogi gminne    158,782 km 

Rysunek 2 
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c) Demografia 

Wykaz ludności 

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

stali czasowi razem 

ANTONIEWO 46 1 47 

BĄDKOWO 969 40 1009 

BĄDKÓWEK 115 4 119 

BIELE 115 13 128 

JARANOWO 116 0 116 

JARANOWO DUŻE 204 7 211 

KALINOWIEC 108 0 108 

KANIEWO 112 3 115 

KOLONIA ŁOWICZEK 225 4 229 

KRYŃSK 163 2 165 

KUJAWKA 190 6 196 

KWIATKOWO 114 2 116 

ŁOWICZEK 207 7 214 

ŁÓWKOWICE 262 20 282 

OLSZYNKA 39 4 43 

SINKI 69 0 69 

SŁUPY DUŻE 142 3 145 

SŁUPY MAŁE 120 1 121 

TOMASZEWO 63 1 64 

TOPORZYSZCZEWO 174 3 177 

TOPORZYSZCZEWO STARE 147 3 150 

WÓJTÓWKA 117 1 118 

WYSOCIN 175 4 179 

WYSOCINEK 69 3 72 

ZIELENIEC 41 0 41 

ŻABIENIEC 105 1 106 

Ogółem 4207 133 4340 

Tabela 1Wykaz ludności 
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      Migracja  

(wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GMINA 

BĄDKOWO 
4411 4356 4329 4286 4239 4207 

Tabela 2 Migracja 

     

Przyrost naturalny 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Urodzenia 38 38 31 32 41 35 

Zgony 54 51 55 43 58 73 

Tabela 3 Przyrost naturalny 

Seniorzy 

(stan na 31 grudnia 2021 r.) 

 Kobiety Mężczyźni 

60 + 592 445 

Tabela 4 Seniorzy 

    

 

d) Jednostki organizacyjne Gminy Bądkowo 

1. Gminny Ośrodek Kultury 

2. Gminna Bibliotek publiczna 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie 
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III. Budżet Gminy 

Budżet Gminy Bądkowo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bądkowo 

nr XXIV/135/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał: 

1. uzyskanie dochodów w kwocie 20 478 959,20 zł; 

2. realizację wydatków na poziomie 22 141 709,20 zł; 

3. pozyskanie przychodów w kwocie 2 422 750,00 zł; 

4. realizację rozchodów na poziomie 760 000,00 zł. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bądkowo zostało sporządzone zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: 

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; 

2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie 

mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: 

• dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 

określonej jak w uchwale budżetowej; 

• zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 

budżetowego; 

• stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 662 750,00 zł 

i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bądkowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok 

wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części 

została przeznaczona na rozchody. 

W 2021 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy 

Bądkowo i 45 zarządzeniami Wójta Bądkowo, co przedstawia tabela poniżej. 

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: 

1. plan dochodów wzrósł o 5 945 365,41 zł do kwoty 26 424 324,61 zł; 

2. plan wydatków wzrósł o 6 440 169,41 zł do kwoty 28 581 878,61 zł; 

3. plan przychodów wzrósł o 494 804,00 zł do kwoty 2 917 554,00 zł; 

4. plan rozchodów nie uległ zmianie. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Bądkowo zamknął się planowanym 

deficytem budżetowym w kwocie 2 157 554,00 zł stanowiącym różnicę między planem 

dochodów a planem wydatków. 

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 

31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono 

wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku. 

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego 

wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania 

za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli. 
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Wyszczególnienie Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Dochody 20 478 959,20 26 424 324,61 26 713 241,97 101,09% 

Wydatki 22 141 709,20 28 581 878,61 26 239 818,18 91,81% 

Wynik -1 662 750,00 -2 157 554,00 473 423,79 - 

Tabela 5: Podstawowe dane budżetowe. 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku 

na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. 

a) Wykonanie dochodów budżetowych 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 713 241,97 zł, a ich realizacja 

stanowiła 101,09% planu wynoszącego 26 424 324,61 zł. Realizację planu dochodów w 2021 

roku przedstawiają tabele poniżej. 

Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dochody bieżące 20 368 959,20 23 999 789,10 24 310 621,46 101,30% 91,01% 

Dochody 

majątkowe 
110 000,00 2 424 535,51 2 402 620,51 99,10% 8,99% 

RAZEM 

DOCHODY 

OGÓŁEM 

20 478 959,20 26 424 324,61 26 713 241,97 101,09% 100,00% 

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bądkowo. 

 

Dział 
Wyszczególnienie 

 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

758 Różne rozliczenia 6 580 373,00 9 270 641,78 9 270 641,78 100,00% 34,70% 

855 Rodzina 5 535 107,70 6 713 630,38 6 774 228,85 100,90% 25,36% 
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756 

Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

oraz wydatki związane 

z ich poborem 

5 813 337,00 5 897 129,12 6 138 653,31 104,10% 22,98% 

900 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

873 263,00 978 102,00 1 004 990,36 102,75% 3,76% 

852 Pomoc społeczna 670 105,00 865 379,69 862 928,45 99,72% 3,23% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 350,00 716 302,80 716 302,80 100,00% 2,68% 

801 Oświata i wychowanie 155 949,50 621 003,95 616 030,23 99,20% 2,31% 

400 

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, 

gaz i wodę 

498 852,00 498 852,00 475 084,67 95,24% 1,78% 

600 Transport i łączność 110 000,00 408 820,60 412 463,17 100,89% 1,54% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
188 322,00 214 322,00 224 963,44 104,97% 0,84% 

750 
Administracja 

publiczna 
50 800,00 125 968,05 137 882,05 109,46% 0,52% 

851 Ochrona zdrowia 0,00 42 302,00 36 430,60 86,12% 0,14% 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
0,00 34 000,00 26 300,16 77,35% 0,10% 

720 Informatyka 0,00 14 035,24 14 208,18 101,23% 0,05% 

751 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% < 0,01% 

921 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

0,00 420,00 576,07 137,16% < 0,01% 
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500 Handel 500,00 500,00 491,63 98,33% < 0,01% 

754 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

0,00 0,00 66,22 - < 0,01% 

926 Kultura fizyczna 0,00 21 915,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
RAZEM DOCHODY 

OGÓŁEM 
20 478 959,20 26 424 324,61 26 713 241,97 101,09% 100,00% 

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Bądkowo według 

działów klasyfikacji budżetowej. 

 

§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 26 424 324,61 26 713 241,97 101,1 

0010 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
2 546 113,00 2 755 995,00 108,2 

0020 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
17 551,00 21 927,65 124,9 

0270 

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym 

12 000,00 6 495,54 54,1 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 014 953,00 2 073 913,88 102,9 

0320 Wpływy z podatku rolnego 987 279,00 922 125,10 93,4 

0330 Wpływy z podatku leśnego 3 047,00 2 806,00 92,1 

0340 
Wpływy z podatku od środków 

transportowych 
98 770,00 101 896,66 103,2 

0350 

Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 

formie karty podatkowej 

1 500,00 1 824,00 121,6 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 072,00 18 047,00 871,0 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,09 - 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 335,00 18 499,00 106,7 

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
73 000,00 66 850,01 91,6 
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0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

780 891,00 800 809,35 102,6 

0500 
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
103 688,00 126 723,36 122,2 

0550 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
2 106,00 2 020,77 96,0 

0620 

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 

oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 

częstotliwości 

0,00 309,00 - 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
3 143,00 6 284,00 199,9 

0660 
Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 
17 325,00 10 497,00 60,6 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 

w jednostkach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego 

25 987,50 14 309,76 55,1 

0690 Wpływy z różnych opłat 20 913,24 40 045,04 191,5 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze 

98 889,23 101 587,44 102,7 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

26 000,00 26 000,00 100,0 

0830 Wpływy z usług 741 039,00 732 760,83 98,9 

0839 Wpływy z usług 54 000,00 44 020,00 81,5 

0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
12 195,12 12 195,12 100,0 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat 
2 823,12 3 752,85 132,9 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 1 602,52 64,1 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 176 156,00 181 962,76 103,3 

0950 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 
7 396,00 12 218,09 165,2 

0970 Wpływy z różnych dochodów 49 504,70 60 451,29 122,1 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

3 204 665,69 3 199 657,92 99,8 
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2030 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 

575 518,87 562 755,13 97,8 

2057 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

263 105,00 331 058,21 125,8 

2058 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

258 706,73 258 705,30 100,0 

2059 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

33 279,02 33 280,45 100,0 

2060 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci 

4 496 533,00 4 494 767,98 100,0 

2170 

Środki otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych 

296 646,00 297 646,00 100,3 

2180 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

42 302,00 36 430,60 86,1 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

4 285,00 5 494,17 128,2 
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2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

42 000,00 38 353,82 91,3 

2680 
Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 
9 370,00 9 370,00 100,0 

2690 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 

realizację zadań wynikających z odrębnych 

ustaw 

760,00 760,00 100,0 

2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

14 228,00 14 199,89 99,8 

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 415 235,00 415 235,00 100,0 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 483 173,00 6 483 173,00 100,0 

6090 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

104 100,00 104 100,00 100,0 

6100 
Dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 
1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 

6257 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

14 035,24 14 035,24 100,0 

6258 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

21 915,00 0,00 0,0 

6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

1 128 556,00 1 128 556,00 100,0 
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6330 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

17 962,91 17 962,91 100,0 

6630 

Dotacja celowa otrzymana z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

99 771,24 99 771,24 100,0 

Tabela 8 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bądkowo wg źródeł na dzień 

31.12.2021 r 
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Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

1 2 3 4 

Ogółem dochody, z tego: 26 424 324,61 26 713 241,97 

  Dochody bieżące 23 999 789,10 24 310 621,46 

  Dochody majątkowe 2 424 535,51 2 402 620,51 

Dotacje celowe ogółem, z tego: 8 985 492,70 9 011 994,38 

  dochody bieżące 8 831 808,31 8 880 224,99 

  dochody majątkowe 153 684,39 131 769,39 

a) 

Dotacje na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej 
7 701 198,69 7 694 425,90 

  dochody bieżące 7 701 198,69 7 694 425,90 

  dochody majątkowe: 0,00 0,00 

b) 

Dotacje na realizację zadań realizowanych na 

mocy porozumień                          z organami 

administracji rządowej 

0,00 0,00 

  dochody bieżące 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 0,00 0,00 

c) 

Dotacje na realizację zadań realizowanych w 

drodze umów i porozumień między j.s.t. 
99 771,24 99 771,24 

  dochody bieżące 0,00 0,00 

  dochody majątkowe 99 771,24 99 771,24 

d) 

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze 

środków UE 
591 040,99 637 079,20 

  dochody bieżące 555 090,75 623 043,96 

  dochody majątkowe 35 950,24 14 035,24 
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e) 

Pozostałe dotacje celowe 593 481,78 580 718,04 

  dochody bieżące 575 518,87 562 755,13 

  dochody majątkowe 17 962,91 17 962,91 

Tabela 9 Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Bądkowo na dzień 

31.12.2021 r. 

b) Wykonanie wydatków budżetowych  

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 239 818,18 zł, a ich realizacja 

wyniosła 91,81% planu wynoszącego 28 581 878,61 zł. Realizację planu wydatków 

w 2021 roku przedstawiają wykresy poniżej. 

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 019 528,48 zł, 

tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 104 187,59 zł. Wartości 

zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. 

     

Dział Opis Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 865 638,57 734 797,27 39,4 

400 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
520 886,61 507 339,47 97,4 

500 Handel 1 800,00 510,11 28,3 

600 Transport i łączność 2 270 168,31 2 165 532,63 95,4 

700 Gospodarka mieszkaniowa 297 426,52 238 382,96 80,1 

710 Działalność usługowa 14 400,00 7 398,20 51,4 

Wykres 1: Struktura wydatków ogółem Gminy Bądkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020. 
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720 Informatyka 93 585,00 16 858,25 18,0 

750 Administracja publiczna 2 323 025,64 2 208 819,66 95,1 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1 000,00 1 000,00 100,0 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
114 394,00 103 760,79 90,7 

757 Obsługa długu publicznego 36 000,00 26 996,32 75,0 

758 Różne rozliczenia 89 754,67 0,00 0,0 

801 Oświata i wychowanie 6 454 221,58 6 139 334,78 95,1 

851 Ochrona zdrowia 240 651,80 88 071,72 36,6 

852 Pomoc społeczna 1 556 126,52 1 540 898,19 99,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203 212,12 191 261,39 94,1 

855 Rodzina 7 006 736,25 6 921 915,81 98,8 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
3 708 557,00 3 622 984,68 97,7 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 079 821,00 1 034 292,83 95,8 

926 Kultura fizyczna 704 473,02 689 663,12 97,9 

 OGÓŁEM: 28 581 878,61 26 239 818,18 91,8 

Tabela 10 Wykonanie wydatków Gminy Bądkowo wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 

31.12.2021 r. 
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Wykres 2 Wydatki bieżące budżetu Gminy Bądkowo w 2021 roku wg działów w porównaniu 

do lat 2019-2020. 
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D
zi
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§ Wyszczególnienie 

Dotacje 

celowe podmiotowe przedmiotowe 

1 2 3 4 5 6 7 

OGÓŁEM: 165 494,45 357 360,67 0,00 

010   Rolnictwo i łowiectwo 18 476,65 0,00 0,00 

 01030  Izby rolnicze 18 476,65 0,00 0,00 

  2850 

Wpłaty gmin na rzecz izb 

rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku 

rolnego 

18 476,65 0,00 0,00 

720   Informatyka 346,20 0,00 0,00 

 72095  Pozostała działalność 346,20 0,00 0,00 

  2339 

Dotacja celowa przekazana do 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

346,20 0,00 0,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
0,00 0,00 0,00 

 75404  Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00 0,00 

  2300 
Wpłaty jednostek na państwowy 

fundusz celowy 
0,00 0,00 0,00 

851   Ochrona zdrowia 12 039,61 0,00 0,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 039,61 0,00 0,00 

  2330 

Dotacja celowa przekazana do 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

212,65 0,00 0,00 
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  2360 

Dotacja celowa z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, 

na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

0,00 0,00 0,00 

  2800 

Dotacja celowa z budżetu dla 

pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

11 826,96 0,00 0,00 

900   Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
17 500,00 0,00 0,00 

 90095  Pozostała działalność 17 500,00 0,00 0,00 

  6230 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

17 500,00 0,00 0,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
20 000,00 357 360,67 0,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 
0,00 242 333,67 0,00 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
0,00 242 333,67 0,00 

 92116  Biblioteki 0,00 115 027,00 0,00 

  2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
0,00 115 027,00 0,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
20 000,00 0,00 0,00 

  2720 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane 

jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

20 000,00 0,00 0,00 

926   Kultura fizyczna 97 131,99 0,00 0,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 
97 131,99 0,00 0,00 
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  2820 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

97 131,99 0,00 0,00 

   OGÓŁEM: 165 494,45 357 360,67 0,00 

Tabela 11 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Bądkowo 

na dzień 31.12.2021 r. 

 

Wydatki majątkowe Gminy Bądkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 

4 220 289,70 zł, tj. w 77,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 477 691,02 zł. 

Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia 

tabela poniżej. 

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. (w 

zł) 

Wykonanie (w 

zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
1 370 000,00 1 780 438,00 1 777 938,00 99,86% 42,13% 

600 Transport i łączność 1 012 534,00 1 096 715,00 1 093 839,57 99,74% 25,92% 

926 Kultura fizyczna 0,00 582 941,02 580 305,43 99,55% 13,75% 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
11 294,00 511 294,00 508 062,25 99,37% 12,04% 

400 

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

135 000,00 156 603,00 156 602,40 100,00% 3,71% 

720 Informatyka 92 044,00 92 044,00 16 512,05 17,94% 0,39% 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
0,00 25 000,00 5 000,00 20,00% 0,12% 
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010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 1 128 556,00 0,00 0,00% 0,00% 

 
Razem wydatki 

majątkowe 
2 620 872,00 5 373 591,02 4 138 259,40 77,05% 100,00% 

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Bądkowo wg 

działów klasyfikacji budżetowej. 

  

Wykres 3: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bądkowo w 2021 w 

porównaniu do lat 2019-2020. 
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Wykres 4:Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bądkowo w 2021 roku wg rozdziałów 

w porównaniu do lat 2019-2020. 
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Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

 I. Inwestycje kontynuowane   112 044,00 34 012,05 

1 Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 720 72095 92 044,00 16 512,05 

2 

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do 

sektora finansów publicznych 

900 90095 20 000,00 17 500,00 

3 Montaż klimatyzacji w GOK Bądkowo 921 92109 0,00 0,00 

 RAZEM   112 044,00 34 012,05 

 II. Inwestycje rozpoczynane   0,00 0,00 

1 
Modernizacja kanalizacji na terenie Gminy 

Bądkowo 
010 01010 1 128 556,00 0,00 

2 
Podłączenie studni nr 3 do stacji uzdatniania 

wody w m. Sinki 
400 40002 156 603,00 156 602,40 

5 
Przebudowa drogi gminnej Wójtówka-Wójtówka 

nr 160744C 
600 60016 349 673,00 348 299,32 

6 
Przebudowa drogi gminnej Jaranowo -Jaranowo 

Duże nr 160748C 
600 60016 294 900,00 294 900,00 

7 
Przebudowa drogi gminnej nr 160745C 

Łowiczek-Łowiczek 
600 60016 283 704,00 283 703,20 

8 
Przebudowa drogi gminnej Zieleniec-Zieleniec 

nr 160713C 
600 60016 168 438,00 166 937,05 

9 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków w 

miejscowości Kolonia Łowiczek 
700 70005 25 000,00 5 000,00 

10 Zakup wyposażenia "Laboratorium Przyszłości " 801 80101 104 100,00 82 030,00 

11 Modernizacja oczyszczalni ścieków ( II etap) 900 90001 1 710 438,00 1 710 438,00 

12 
Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. 

Bądkowo ul. Słoneczna 
900 90015 50 000,00 50 000,00 

13 
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bądkowie 
921 92109 511 294,00 508 062,25 

14 Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie 926 92601 546 000,00 545 865,43 

15 
Otwarta strefa Aktywności zlokalizowana w 

miejscowości Toporzyszczewo Stare 
926 92695 36 941,02 34 440,00 

 RAZEM   5 365 647,02 4 186 277,65 

 OGÓŁEM   5 477 691,02 4 220 289,70 

Tabela 13 Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Bądkowo na dzień 31.12.2021 r.  
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IV. Pozyskane środki zewnętrzne 

a) Fundusz Inwestycji Lokalnych 

1. Modernizacja stadionu sportowego 

w Bądkowie dofinansowanie 500 000,00 zł 

całkowity koszt 539 865,43 zł. 

2. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bądkowie dofinansowanie 

500 000,00 zł koszt inwestycji 508 062,00 

zł. 

b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Remont drogi gminnej nr 160714 C Zieleniec-Kwiatkowo o dł. 1278,12 m.b. wysokość 

dofinansowania 297 646,00 zł całkowity koszt zadania 595 293,79 zł. 

 

c) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Przebudowa drogi gminnej nr 160745C Łowiczek- Łowiczek w miejscowości Łowiczek 

o długości 0,610 km, o wartości brutto: 282 503,20 zł. Zadanie zostało współfinansowane przy 

udziale środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Pomoc w formie dotacji wynosi 99 771,24 zł. 
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d) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich powstała Otwarta Strefa Aktywności, 

która zlokalizowana jest obok Klubu Seniora w miejscowości Toporzyszczewo Stare. Koszt 

całkowity inwestycji wyniósł 34 440,00 zł brutto, a dofinansowanie stanowi 21 523,00 zł 

brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 

Gmina Bądkowo otrzymała dofinansowanie dla trzech złożonych wniosków o łącznej 

kwocie 6 340 000,00 zł.  
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f) Umiem Pływać 2021 

Program realizowany był we współpracy Urzędu 

Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz  gmin 

z naszego regionu. W tym roku w lekcjach pływania wzięło udział 

30 uczniów klas 1-3 z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. 

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie 

podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych 

uczestników tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas I-III 

szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się nakrytej pływalni w 

Radziejowie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć był 

sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Wkładem własnym 

gminy w projekcie było zapewnienie transportu dla dzieci, pozostałe zadania takie jak wynajem 

basenu, wynagrodzenia instruktorów, opiekunów zostały dofinansowane. Realizatorem 

projektu jest Kujawsko-Pomorski  Związek Pływacki.  

g) Promocja Produktów Lokalnych 

W dniu 7 sierpnia 2021 r odbył się w naszej gminie zorganizowany przez Wójta Gminy 

przy udziale Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie „Swojski Piknik”. Motywem 

przewodnim tej imprezy było promowanie produktów lokalnych. Panie z KGW Żabieniec 

przygotowały pyszne pierogi, chleb kujawski, jabłecznik kujawski oraz amoniaczki, które były 

serwowane wszystkim chętnym. 

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 

realizacji zadania: Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym Promocja 

produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Bądkowo. Zadanie 

Promocja produktów lokalnych zostało zrefundowane w kwocie 10 292,22 zł. 

h) Konkurs „Rosnąca odporność” 

Gmina Bądkowo zajęła 3 miejsce w powiecie aleksandrowskim w konkursie „Rosnąca 

odporność”. 

W związku z powyższym złożony wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 

o wypłatę nagrody w wysokości 250 000 zł. Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, 

które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 

1 sierpnia a 31 października 2021 r. Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę można 

przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą być to wszelkie 

czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. 

i) Gospodarka Kanalizacyjna  

Gmina Bądkowo otrzymała ok. 1mln 200tys. zł. na inwestycje wodno – kanalizacyjne  

puli 4mld zł. Podział nastąpił automatycznie na podstawie algorytmów oraz danych GUS 

na dzień 31 października 2021r. i samorządy mogą przeznaczyć te środki zgodnie ze swoimi 

potrzebami i wydać je w latach 2021-2024.  
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V. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gmina Bądkowo jest właścicielem mienia komunalnego w skład którego wchodzą:  

1. Grunty o powierzchni 106,99 ha,  

2. Grunty będące przedmiotem użytkowanie wieczystego gminy- 2,1369 ha, 

Na dzień 31.12.2021 r., Gmina Bądkowo posiada ustalone prawa do 361 działek gruntu 

o łącznej powierzchni 104,8531 ha, stanowiących:   

Lp. Sposób zagospodarowania Powierzchnia w ha 

1. Tereny zabudowane 9,9706 

2. Tereny niezabudowane 5,9727 

3. Tereny zieleni 2,9835 

4. Drogi 84,7229 

5. Rowy i wody 0,096 

6. Nieużytki 1,5132 

RAZEM 105,2589 

Tabela 14 Powierzchnia terenów zagospodarowanych 

Wśród powyższych nieruchomości znajdują się m.in. obiekty: 

1. Przekazane w trwały zarząd placówkom oświatowym:  

• Obiekt Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie o pow. 1,1132 ha 

• Budynki Klubowi Dziecięcemu „Chatka Puchatka” wraz z działką nr 232 o pow. 

0,2134 ha 

2. Przekazane w użyczenie: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie o pow. 0,6206 ha, 

• Ochotnicza Straż Pożarna- Łowiczek o pow. 0,1315 ha,  

• Ochotnicza Straż Pożarna- Łówkowice o pow. 0,9398 ha, 

• Ochotnicza Straż Pożarna- Kujawka o pow. 0,0481 ha,  

• Ochotnicza Straż Pożarna- Wysocin o pow. 0,1718 ha,  

• Ochotnicza Straż Pożarna- Słupy Duże o pow. 0,1849 ha,  

• Ochotnicza Straż Pożarna- Żabieniec o pow. 0,0516 ha.   
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VI. Rada Gminy Bądkowo 

a) Realizacja Uchwał Rady Gminy Bądkowo 

W 2021 roku Rada Gminy Bądkowo obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 

10 posiedzeniach/ (sesjach Rady Gminy Bądkowo). W sprawach należących do jej kompetencji 

podjęła 61 uchwał z czego: 

1. Wszystkie Uchwały przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko – 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

2. 26 Uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, 

3. Uchwały finansowe przekazano do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Numer 

i data sesji 
Numer Uchwały Przedmiot Uchwały 

XXV 

3 lutego 

XXV/149/2021 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 

roku 

XXV/150/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego 

„Chatka Puchatka”, dla którego organem Gmina Bądkowo jest 

organem prowadzącym oraz nadania statutu 

XXV/151/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2024 

XXVI 

22 marca 

XXVI/152/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

XXVI/153/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2021-2030 

XXVI/154/2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/135/2020 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok 

XXVI/155/2021 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Bądkowo na 2021 rok 

XXVI/156/2021 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bądkowo w 2021 roku” 

XXVI/157/2021 
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w 

miejscowości Bądkowo, stanowiącej własność Gminy Bądkowo 

XXVI/158/2021 

w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą 

Bądkowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi 

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 

XXVI/159/2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bądkowo 

XXVII 

22 kwietnia 

XXVII/160/2021 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024 

XXVII/161/2021 
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2021 rok 
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XVIII 

23 czerwca 

XXVIII/162/2021 
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum 

zaufania 

XXVIII/163/2021 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo 

za 2020 roku 

XXXVIII/164/2021 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

XXXVIII/165/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2021 rok 

XXXVIII/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 

XXVIII/167/2021 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

XXVIII/168/2021 

w sprawie przyjęcia sprawozdania  Wójta Gminy Bądkowo z 

rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok 

XXVIII/169/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskana przez Rząd 

RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek 

przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych 

odczynów  poszczepiennych 

XXIX 

8 lipca 

XXIX/170/2021 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Bądkowo na lata 2021-2030 

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

 

XXIX/172/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonych w miejscowości Toporzyszczewo 

XXIX/173/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Bądkowo oraz warunkó i zasad korzystania z tych 

przystanków 

 

XXIX/174/2021 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Bądkowo na rok szkolny 2021/2022 

XXIX/175/2021 
w sprawie zasad  udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci 

i młodzieży 

XXIX/176/2021 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

obowiązującej na terenie Gminy Bądkowo 
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XXX 

12 sierpnia 

XXX/177/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 154/3 

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

XXX/178/2021 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2021-2030 

XXX/179/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2021 rok 

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 

XXX/181/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bądkowo 

do realizacji zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności 

zlokalizowana w miejscowości Toporzyszczewo Stare 

XXX/182/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bądkowo 

do realizacji Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo”. 

 

XXXI 

17 września 
XXXI/183/2021 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2021 rok 

XXXII 

26 

października 

XXXII/184/2021 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej 

XXXII/185/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

XXXII/186/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Bądkowo na 

2021 rok 

XXXII/87/2021 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaranowo 

Duże na lata 2021-2024 

XXXII/188/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków lub 

zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

XXXII/189/2021 
w sprawie  przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Bądkowo na lata 2021-2025 

XXXII/190/2021 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022 

XXXII/191/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

XXXII/192/2021 
w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Bądkowo 

XXXII/193/2021 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bądkowo 

XXXIII 

25 listopada 
XXXIII/194/2021 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2021-2030 
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XXXIII/195/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2021 rok 

XXXIII/196/2021 
w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień  w tym podatku 

XXXIII/197/2021 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i 

zwolnień w tym podatku 

XXXIII/198/2021 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022 rok 

XXXIII/199/2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bądkowo 

XXXIII/200/2021 

w sprawie przyjęcia „informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bądkowie 

za rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Bądkowo 

XXXIII/202/2021 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania  odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 

XXXIV 

15 grudnia 

XXIV/203/2021 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2021-2030 

XXXIV/204/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2021 rok 

XXXIV/205/2021 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo 

na lata 2020-2030 

XXXIV/206/2021 w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na rok 2022 

XXXIV/207/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

XXXIV/208/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej w obrębie 0023 Wysocin 

XXXIV/209/2021 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

XXXIV/210/2021 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Tabela 15 Wykaz Uchwał Rady Gminy Bądkowo podjętych w 2021 roku 
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b) Działalność Rady Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie wybieranym 

na pięcioletni okres kadencji. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile  ustawy nie stanowią inaczej. Są to m.in.: 

uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania 

z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, podejmowanie uchwał 

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy 

nie rzadziej, niż raz na kwartał. Wszystkie posiedzenia Rady Gminy są transmitowane online, 

a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych pozwalających 

na odnotowanie sposobu głosowania przez każdego radnego. Nagrania obrad są udostępnienie 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Skład Rady Gminy liczy 15 osób. 

c) Działalność Komisji Rady Gminy 

1. Komisja Rewizyjna w 2021 roku odbyła 6 posiedzeń (18 marca, 21 maja, 10 czerwca, 

10 sierpnia, 21 października, 22 listopada 13 grudnia) podczas których realizowała zadania 

wynikające z planu pracy Komisji. W trakcie posiedzeń Komisja:  

• omawiała i opiniowała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo, 

• rozpatrzyła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Bądkowo za 2020 rok. Komisja przygotowała opinię o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Bądkowo sprawozdaniu oraz przygotowała wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo, 

• analizowała dokumenty dotyczące dochodów i wydatków świetlic wiejskich , remiz 

OSP oraz koszty ich utrzymania oraz sposób rozliczania organizowanych w nich imprez 

i innych uroczystości, 

• analizowała umorzenia, zwolnienia , udzielane ulgi oraz odroczenia  itp. w zakresie 

podatków i opłat w roku 2020, 

• zapoznała się z informacją na temat prowadzonych na terenie gminy Bądkowo 

inwestycji w zakresie budowy dróg i oświetlenia ulicznego. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku odbyła  2 posiedzenia w terminach: 

6 kwietnia oraz 12 października i rozpatrzyła 1 skargę i 1 petycję uznając petycję 

za niezasługującą na uwzględnienie a skargę za bezzasadną. 

3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2021 roku odbyła 7 posiedzeniach 

w terminach: 18 marca, 10 czerwca, 10 sierpnia, 7 października, 21 października, 

22 listopada, 13 grudnia, podczas których realizowała zadania wynikające z planu pracy 

Komisji. W trakcie posiedzeń Komisja omawiała i opiniowała projekty uchwał Rady Gminy 
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Bądkowo poprzez wspólne posiedzenia komisji  oraz zrealizowała tematy przyjęte planem 

pracy komisji.  

4. Komisja Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Komunalnej w 2021 roku odbyła 7 posiedzeń 

w terminach: 18 marca, 10 czerwca, 10 sierpnia, 21 października, 8 listopada, 

22 listopada, 13 grudnia, podczas których realizowała zadania wynikające z plany pracy 

Komisji. W trakcie posiedzeń Komisja: 

• opiniowała uchwały zwłaszcza dot. zmian w budżecie gminy Bądkowo w 2021 roku 

jak również uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,  

• zapoznała się z wnioskami mieszkańców Gminy Bądkowo do budżetu Gminy 

na 2022 rok. oraz zaopiniowała propozycje stawek podatków i opłat na 2022 rok, 

• opiniowała projekty uchwał z pozostałymi komisjami poprzez wspólne posiedzenia 

komisji. 

5. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2021 roku odbyła 7 posiedzeń 

w terminach: 18 marca, 10 czerwca, 10 sierpnia, 12 i 21 października, 22 listopada, 

13 grudnia. W trakcie posiedzeń Komisja: 

• przyjęła informację Wójta Gminy na temat działań kulturalnych, oświatowych 

 i sportowych na terenie Gminy Bądkowo oraz informację dotyczącą pozyskiwania 

środków zewnętrznych przez Gminę oraz gminne jednostki organizacyjne, 

• opiniowała projekty uchwał poprzez uczestnictwo we wspólnych posiedzeniach 

Komisji Rady Gminy Bądkowo. 

6. Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego w 2021 roku odbyła 7 posiedzeń 

w terminach 18 marca, 10 czerwca, 10 sierpnia, 8 października, 21 października, 

22 listopada, 13 grudnia. W trakcie posiedzeń Komisja: 

• omawiała i opiniowała projekty uchwał Rady Gminy Bądkowo poprzez wspólne 

posiedzenia komisji. Komisja zrealizowała najważniejsze tematy objęte planem pracy 

komisji. 

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym  

z koronawirusem SARS-CoV-2 w 2021 roku posiedzenia komisji zostały ograniczone 

do najpilniejszych spraw i przyjęte plan pracy komisji uległy nieznacznej zmianie. 
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VII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

a) Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży w Gminie Bądkowo 

Stypendium Wójta Gminy Bądkowo przyznawane jest dla uzdolnionych dzieci  

i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 8 lipca 2021r. 

W styczniu 2021r. wypłacona została ostatnia transza stypendium naukowego Wójta 

Gminy Bądkowo dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. Stypendium 

przyznane zostało za wyniki w nauce w semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 

dla 33 uczniów.  Kwota wypłaty piątej transzy stypendium wyniosła 6 600,00 zł. 

Po kolejnym naborze wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo 

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży którzy uzyskali w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 

najwyższą średnią, nie niższą niż 5,20, stypendium naukowe otrzymało 14 uczniów. Z tego 

tytułu zostało wypłacone 5 transz w okresie czasu marzec-czerwiec na łączną kwotę 14 000,00 

zł.  

W wyniku klasyfikacji semestralnej roku szkolnego 2021/2022 stypendium naukowe 

Wójta Gminy Bądkowo otrzymało 34 uczniów. W 2021r. wypłacono rodzicom dzieci 4 transze 

na łączną kwotę 27 200,00 zł. Piąta transza została wypłacona w styczniu 2022r. 

Łącznie na wypłaty stypendium naukowego Wójta Gminy Bądkowo w 2021r. zostało 

wypłacone 47 800,00 zł. 

b) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Bądkowo na lata 2021-2025. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bądkowo na lata 

2021-2025. (Uchwała nr XXXII/189/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2021 

roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2025). Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów 

zobowiązana jest do zapewnienia lokalu mieszkalnego osobom znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób Gminy Bądkowo jest położony na terenie Gminy, który 

zarządzany i administrowany przez Gminę Bądkowo.  

Gmina Bądkowo na dzień 31 grudnia 2021 r. jest właścicielem 50 lokali mieszkalnych 

zlokalizowanych w 9 budynkach, co przedstawia tabela poniżej: 
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Lp. Adres Budynku 

Stan na 31 grudzień 

2021 
Łączna 

powierzchnia 

użytkowa w m2 
Liczba lokali 

mieszkalnych 

1. Toporzyszczewo Stare 20 9 374,50 

2. Kolonia Łowiczek 19 13 515,00 

3. Kalinowiec 15b 1 71,60 

4. Toporzyszczewo 46 6 196,67 

5. Toporzyszczewo Stare 21 4 176,90 

6. 
Bądkowo, ul. Wojska 

Polskiego 12 
5 326,69 

7. Kwiatkowo 25 8 339,39 

8. Łowiczek 15 3 49,68 

9. Łowiczek 17 1 57,90 

Ogółem  50 2108,33 

Tabela 16 Mieszkaniowy zasób Gminy Bądkowo 

Gmina w swoim zasobie mieszkaniowym nie posiada lokali socjalnych. Lokalami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy Bądkowo. 

Zarządzanie lokalami i budynkami zasobu gminy obejmuje podejmowanie decyzji  

i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania lokali i budynków w stanie 

niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem w zdatności do użytkowania na cele 

mieszkaniowe, a tym samym utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich instalacji i ich 

elementów konstrukcyjnych.  

c) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

Na terenie Gminy Bądkowo występuje obowiązujący plan miejscowy dotyczący terenu 

urządzeń i budowli czyszczalni ścieków, terenu orientacyjnej strefy ochronnej wokół 

oczyszczalni ścieków oraz terenu drogi dojazdowej. Gminna Oczyszczalnia ścieków 

zlokalizowana jest na działkach o Nr ewidencyjnym 46/2 oraz 43/2 w obrębie Kujawka. 

Przedmiotowy plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXII-114/97 Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 18 kwietnia 1997r. Zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 2018 poz.1945), plany miejscowe uchwalone 

po dniu 1 stycznia 1995r. zachowują moc. 
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Pozostałe zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy Bądkowo opiera się o zapisy 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego Uchwałą 

Nr II-16/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2002r.  

Podstawą opracowania nowej polityki przestrzennej gminy jest Uchwała Nr VIII/43/2019 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo. 

Analiza dotychczas obwiązującego studium oraz długi okres od jego uchwalenia wskazały 

na konieczność aktualizacji polityki przestrzennej gminy w wielu aspektach.  

Uznano, że przeprowadzenie zmiany jedynie fragmentów obowiązującego dokumentu 

wpłynie negatywnie na jego czytelność, a także może być wątpliwe pod względem prawnym. 

Z tego względu Wójt Gminy Bądkowo podjął decyzję o opracowaniu nowego dokumentu. 

Ze względu jednak na konieczność utrzymania ciągłości polityki przestrzennej gminy, która 

jest realizowana poprzez obowiązujące do czasu przyjęcia niniejszego projektu studium, 

zdecydowano się na utrzymanie zasadniczego podziału kierunków, obowiązującego 

w dotychczasowym dokumencie wraz ze wskazaniem nowych terenów rozwoju zabudowy 

w ramach wykonanego w trakcie prac bilansu terenów pod zabudowę, a także niezbędnych 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

Gruntownej aktualizacji uległa natomiast część zawierająca uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego gminy, która zawierała dotychczas informacje 

nieaktualizowane od powstania studium. Oprócz przesłanek prawnych główną motywacją dla 

aktualizacji tej części było przekonanie, że tylko dobrze rozpoznane uwarunkowania mogą być 

podstawą do prawidłowego wyznaczenia kierunków rozwoju gminy. W ten sposób powstał 

całkowicie nowy dokument. 
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d) Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bądkowo został przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/90/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016 r.  

Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych 

poprzez wyznaczone dla Gminy Bądkowo cele:  

1. redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

2. zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych, 

3. redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej,  

4. redukcja zanieczyszczeń powietrza. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo 

użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) 

i podmioty będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając 

podmioty zarówno publiczne jak i prywatne. 
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e) Program ochrony środowiska  

Dbając o jakość środowiska naturalnego na terenie gminy, w ubiegłym roku podjęto 

szereg działań zmierzających do poprawy czystości powietrza oraz ograniczenia 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Zakres podjętych działań na rzecz 

ochrony środowiska był szeroki. Program ochrony środowiska dla Gminy Bądkowo został 

przyjęty Uchwałą nr XV/82/2019 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 30 grudnia 2019 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bądkowo na lata 2019-2024 

z perspektywą do roku 2026”. 

1. Usuwanie azbestu 

W ubiegłym roku został opracowany i złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie ich usunięcia na lata 

2021-2023. Przygotowany wniosek został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 100% kosztów na pozbycie się wyrobów zawierających 

szkodliwy azbest z terenu gminy Bądkowo. Z dofinansowania 2021 roku skorzystało 

32 właścicieli nieruchomości. Całkowita wartość zadania wyniosła 38,4 tyś zł.  

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Kolejnym projektem związanym z ochroną środowiska była realizacja programu budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady 

Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2015r. W ramach dofinansowania mieszkaniec może 

otrzymać zwrot kosztów wybudowanej oczyszczalni ścieków w wysokości 50% kosztów 

poniesionych lecz nie więcej niż 2.500,00zł. 

W 2021 roku z dofinansowaniem zostało wybudowanych 7 przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

f) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 

W 2021 roku za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Bądkowo z nieruchomości 

zamieszkałych odpowiedzialny był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa 

Sp. z o.o. z Baruchowa. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane 

były w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Służewie. Zgodnie 

z uchwałą Rady Gminy Bądkowo, rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym wprowadzono 

segregację odpadów komunalnych na frakcje tj.:  PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA 

SZTUCZNE I METAL, BIO, ZMIESZANE, POPIÓŁ.  
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W 2021 roku z terenu całej Gminy Bądkowo zebrano łącznie  987,5Mg odpadów 

komunalnych, w tym zmieszanych odpadów komunalnych 618,9Mg (w 2020 było 304Mg). 

Z odebranych odpadów komunalnych wysegregowano i przekazano do ponownego 

przetwarzania 185,3Mg szkła, plastiku, metali i papieru itp. Osiągnięto tym samym wymagane 

poziomy w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania.  

g) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Gminy Bądkowo 

1. Sieć wodociągowa w Gminie Bądkowo 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Urząd Gminy w Bądkowie.  

Na terenie Gminy Bądkowo eksploatowane jest jedno ujęcie wody na cele pitne 

i zlokalizowane jest w miejscowości Sinki. W 2021 roku podłączono trzecią studnię do stacji 

uzdatniania wody. Obecnie trzy studnie o głębokości 65 metrów ujmują wodę z utworów 

czwartorzędowych. Ujęcie w Sinkach zaopatruje całą Gminą Bądkowo.  

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 

147,4 km, a ilość połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania wynosi 1155 szt. Na terenie gminy Bądkowo z usług wodociągowych korzysta 

ok. 99 % mieszkańców. 

W 2021 roku z ujęcia wody w Sinkach z trzech istniejących studni wydobyto łącznie 

231,2 tyś m3 wody surowej.  W stacji uzdatniania wody w Sinkach uzdatniono 212,6 tyś m3 

wody, natomiast sprzedano 170,9 tyś m3. Podczas procesu uzdatniania wody powstają wódy 

popłuczne – ścieki przemysłowe, które odprowadzane są drenażem rozsączającym 

bezpośrednio do gruntu i stawu.  

Z prowadzonego w 2021 roku monitoringu wody uzdatnionej i wody popłucznej nie 

odnotowano przekroczeń dopuszczalnych norm.  

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Bądkowo 

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy 

Bądkowo odpowiedzialny jest Urząd Gminy w Bądkowie. Na terenie gminy działa jedna 

główna oczyszczalnia ścieków w Kujawce oraz kilka małych (Toporzyszczewo Stare, 

Kwiatkowo).  

Oczyszczalnia ścieków w Kujawce mechaniczno-biologiczna z procesem nitryfikacji 

i denitryfikacji w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. W oczyszczalni prowadzona 

jest również przeróbka osadów ściekowych polegająca na odwadnianiu osadu nadmiernego. 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych gminy Bądkowo oraz ścieki 

dowożone wozami asenizacyjnymi. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: 

Bądkowo, Słupy Duże, Słupy Małe oraz częściowo miejscowości: Kujawka i Bądkówek. 

Ogółem długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 25,9 km, a ilość połączeń 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  wynosi 411 szt. 
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W 2021 roku z oczyszczalnia w Kujawce oczyściła 28,5 tyś m3 ścieków komunalnych 

i wytworzyła ok. 4 ton osadów ściekowych.  

Z prowadzonego w 2021 roku monitoringu ścieków oczyszczonych wprowadzanych 

do Kanału Bachorza i zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym nie odnotowano 

przekroczeń dopuszczalnych norm.  

W 2021 roku oczyszczalnia ścieków przeszła częściową modernizację. Realizacja 

zadania spowodowała osiągnięcie efektu ekologicznego w postać zmniejszenia ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanych wraz z oczyszczonymi ściekami do kanału Bachorza.  

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach. 

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem jest zapewnienie 

niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług. Planujemy 

inwestycje modernizacyjne, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości dostawy 

wody dla odbiorców.  

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na bieżąco 

podejmuje działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego 

i podniesienie poziomu świadczenia usług. W 2021 roku zrealizowaliśmy II etapu modernizacji 

oczyszczalni ścieków Kujawce.  

W obecnym roku planujemy kontynuację modernizacji oczyszczalni w Kujawce, 

instalację paneli fotowoltaicznych i zakup traktora z wozem asenizacyjnym. Otrzymaliśmy 

na ten cel dotację w wysokości 2 280 tyś. zł  

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 

Urząd Gminy w Bądkowie w swej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, dąży 

do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody 

przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania 

i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków. 

Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodomierzowa - montaż wodomierzy 

głównych u wszystkich odbiorców wody i kontrole wskazań. 

h) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Bądkowo rok 2021 

W 2021 roku  realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny głównie poprzez 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny, zapobieganie powstawaniu 

sytuacji kryzysowych wymagających interwencji i rozwiązywania problemów  już istniejących. 

5-ro dzieci przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej u rodziny spokrewnionej przez cały 

rok oraz opłacono koszt pobytu 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka za grudzień 2020 roku 

w wys.224,01 zł. 

Ogółem w 2021 roku wydano na pieczę zastępczą  kwotę 16.028,49 zł. 

Pracownicy socjalni prowadzili na bieżąco pracę socjalną w rodzinach z trudnościami 

opiekuńczo-wychowawczymi poprzez monitorowanie  sytuacji w rodzinie, porady, rozmowy, 

kontakty ze szkołą, współpracowali z kuratorami sądowymi i społecznymi. 

Na terenie szkół prowadzone były działania edukacyjne mające na celu profilaktykę 
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uzależnień. 

2-je dzieci z rodzin z problemami społecznymi uczestniczyło w specjalistycznym obozie 

socjoterapeutycznym, gdzie zapewniony był kontakt z psychologiem i pedagogiem. Obóz 

finansowany był ze środków p/a. 

Działa Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2021 roku nie było 

interwencji w związku z przemocą w rodzinie skierowaną na dzieci. 

Zapewniono pomoc materialną i rzeczową rodzinom nisko sytuowanym w ramach 

ustawy o pomocy społecznej, programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” między 

innymi poprzez przyznawanie zasiłków a także w formie świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego 500+ oraz stypendiów szkolnych. 

Objęto dożywianiem w szkole 13-ro dzieci. 

W 2021 roku zatrudniony był na umowę zlecenie asystent rodziny, który pracował 

z 4 rodzinami. 

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły 20.645,72 zł z tego z budżetu 

Gminy – 19.885,72 zł, natomiast z Urzędu Wojewódzkiego 760,00 zł 

i) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za rok 2021 

Głównym założonym celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy 

w rodzinie w gminie Bądkowo. W gminie Bądkowo w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Wójta 

Gminy Bądkowo nr 71/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. 

W 2021 roku  wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 6 Niebieskich Kart założonych 

przez Policję  w 3 rodzinach. W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się: 

• 7 posiedzeń w pełnym składzie, 

• 9 posiedzeń grup roboczych. 

Pracownicy socjalni oraz dzielnicowa monitorowali na bieżąco sytuację w rodzinie. 

W przypadku 2 sprawców wysłano zawiadomienia do Prokuratury w Aleksandrowie Kuj. 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W obu przypadkach Prokuratura oddaliła wnioski. 

W Gminie Bądkowo funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem 

Alkoholowym i Członków ich Rodzin oraz do spraw Przeciwdziałania Przemocy. Punkt działa 

w każda środę w godz. od 15.00 do 18.00, dyżurują specjaliści psychoterapii uzależnień 

od alkoholu i narkotyków. 

W 2021 roku z porad Punktu korzystało 28 osób, w tym po raz pierwszy 14. Udzielono 

łącznie 159 konsultacji na rzecz w/w osób, które korzystały także ze spotkań edukacyjno-

wspierających, łączna liczba spotkań 48. 

Na terenie Gminy Bądkowo działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zespół Interwencyjno-motywacyjny Komisji p/a w 2021 roku zastosował 

działania interwencyjne wobec 4 osób , w tym przeprowadził rozmowę z 3 osobami. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do Sądu 

o leczenie wobec 2 osób. 
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VIII. Działania prowadzone w 2021 roku (realizacje inwestycji 

i remontów) 

a) Oświetlenie na terenie gminy Bądkowo 

1. Oświetlenie uliczne 

Przy ulicy Słonecznej w Bądkowie zostało zamontowanych 10 punktów 

oświetleniowych LED. Koszt całej inwestycji wyniósł 50 000,00 zł brutto. Montażu 

oświetlenia dokonała Energa Oświetlenie. 

2. Lampy solarne 

Montaż 4 lamp solarnych na terenie gminy Bądkowo w miejscowościach:  

• Łówkowice: 2szt. 

• Wójtówka: 1 szt. 

• Kaniewo: 1 szt. 

Wybrana została oferta złożona przez: Ekosolary Ireneusz  Jóźwik z Kalisza cena brutto: 

27 050,00 zł brutto. 

Lampy solarne to ekonomiczny i przyjazny środowisku sposób na oświetlenie drogi. 

Energia elektryczna pozyskiwana z paneli słonecznych jest tzw. odnawialną energią 

elektryczną. W lampie zamontowane są akumulatory, które magazynują energię, by po zmroku 

móc ją wykorzystywać w postaci światła. Solarne lampy uliczne działają bez zasilania 

sieciowego. Całkowicie opierają się na energii słonecznej, co jest nieograniczone i bezpieczne. 

System składa się głównie z panelu fotowoltaicznego, źródła światła, kontrolera i akumulatora. 

Przybliżony czas pracy lampy wynosi od 6 do 12 h. Stosując rozwiązania solarne, dbamy 

o nasze środowisko i oszczędzamy na rachunkach za energię elektryczną 

b) Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie 

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja dachu, wymiana poszycia 

dachowego, remont kominów, termomodernizacja ścian, remont elewacji, odtworzenie 

okładzin schodów, wymiana balustrad zewnętrznych, wymiana zadaszeń nad wejściami  

do obiektu, wymiana okien piwnicznych, wymiana orynnowania, wymiana pieca centralnego 

ogrzewania na piec V generacji, wymiana drzwi wejściowych, wymiana balustrad 

wewnętrznych, remont okładzin schodów wewnętrznych, poprawa akustyki nad sceną, remont 

pomieszczeń biblioteki. Koszt modernizacji wyniósł 491 354,25 zł. Gmina Bądkowo uzyskała 

na realizację tego zadania dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji  

Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe Monimar Marcin Kucharuk, ul. Aleja Jana Pawła II nr 55, Włocławek. 



RAPORT O STANIE GMINY BĄDKOWO ZA 2021 ROK 

 

47 

 

c) Modernizacja stadionu sportowego w Bądkowie  

Wiodącym celem inwestycji była gruntowna przebudowa trybun. Wszystkie elementy 

betonowe zostały zdemontowane i zbudowane na nowo od podstaw. Zamontowano plastikowe 

siedziska i zmieniono układ komunikacyjny trybuny. Dotychczasowa tylna ściana, która była 

wykonana z blachy została zdemontowana, a na jej miejscu powstał murek oporowy z klinkieru 

oraz doświetlenia z poliwęglanu. Całość skarpy na której osadzona jest trybuna został 

umocniona płytami ażurowymi. Wykonano profesjonalną rozdzielnię elektryczną. Pozostałymi 

istotnymi pracami na stadionie była kompleksowa wymiana ogrodzenia obiektu 

po wcześniejszej regulacji granic. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 539 865,43zł. Gmina 

Bądkowo uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00zł. Prace modernizacyjne wykonało 

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowo Usługowe Paweł Piekarski, Lubanie 37B, 87-732 

Lubanie. 

d) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Toporzyszczewie Starym 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich powstała Otwarta Strefa Aktywności, 

która zlokalizowana jest obok Klubu Seniora w miejscowości Toporzyszczewo Stare. Koszt 

całkowity inwestycji wyniósł 34 440,00 zł brutto, a dofinansowanie stanowi 21 523,00 zł 

brutto. Wykonawcą została firma 4STB Sp. z o.o., Ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra. 

e) Kruszywo 

W roku 2021 Gmina Bądkowo zakupił 380 t kruszywa drogowego za łączną kwotę  

28 652,00 zł. Kamień został rozwieziony na gruntowe drogi gminne. Transportem  

i rozładunkiem zajmowała się firma Transport Handel Usługi Krzysztof Wasielewski  

z Dobrego. 

f) Dokumentacja projektowa 

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla: 

1. przebudowy drogi gminnej Wójtówka-Wójtówka nr 160748 C o dł. 610 m., 

2. przebudowy drogi gminnej nr 160 747 C w miejscowości Toporzyszczewo 

o dł.1,710 km., 

3. przebudowa ulicy Ogrodowej dz. Nr 215/1 o dł. 0,921 km., 

4. przebudowy drogi gminnej dz. nr 128 w miejscowości Kujawka o dł. 0,808 km., 

5. przebudowa drogi gminnej nr 160726C od km 0+000,00 do km 0+998,00, 

6. przebudowa drogi gminnej nr 160726C od km 0+999,00 do km 1+996,00, 

7. przebudowa drogi gminnej nr 160727C od km 0+000,00 do km 0+600,00, 

8. przebudowa drogi gminnej nr 160727C od km 0+601,00 do km 1+285,00, 

9. przebudowa drogi gminnej nr 160724 C od km 0+000,00 do km 0+700,00. 

Dokumentację wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Progis, ul. Pogodna 

1/82, 87-800 Włocławek za łączną kwotę: 84 153,00 zł. 
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g) Rozgraniczenia dróg 

Wykonano rozgraniczenia dróg: 

1. droga nr 160733C Kaniewo – Łowiczek, dz. nr 130 o dł. ok. 180 m obręb 0014 

Łowiczek, dz. nr 85 o dł. ok. 550 m obręb 014 Łowiczek, dz. nr 27 o dł. ok. 410 m 

obręb 0007 Kaniewo, 

2. działka nr 139 o dł. ok. 600 m obręb 0002 Bądkowo- stanowiącą drogę gminną.  

Rozgraniczenia dokonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKALMIAR” za kwotę: 

13 554,60 zł. 

 

1. droga nr 160740C Łówkowice- Łówkowice dz. Nr 60 Łówkowice o dł. ok. 0,830 

km; 

Rozgraniczenia dokonała firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOPOL” 

za kwotę: 8 917,50 zł. 

 

1. droga nr 160709 C Słupy Małe – Kujawka dz. Nr 99 Bądkówek o dł. ok. 0,840 km, 

2. droga nr 160724 C Łówkowice -Tomaszewo dz. Nr 66 Tomaszewo o dł. 0,920 km.  

Rozgraniczenia dokonała firma Usługi Geodezyjne KonstAns za łączną kwotę: 

16 800,00 zł. 
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IX. Inwestycje drogowe w 2021 roku na terenie Gminy 

Bądkowo 
 

1. Remont drogi gminnej nr 160722C Łówkowice - Kalinowiec o długości 1,3 km, 

o wartości brutto: 309 146,56 zł. Przedmiotem zamówienia było wykonanie warstwy 

wyrównującej na istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym oraz 

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, wykonanie poboczy 

z kruszywa łamanego na krawędzi drogi, a także wykonanie zjazdów indywidualnych 

i publicznych z kruszywa łamanego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno - Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 160713C Zieleniec - Zieleniec o długości 0,510 km, 

o wartości brutto: 165 937,05 zł. Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polegały  

na sprofilowaniu i zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonaniu 

warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej w dwóch 

warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz 

wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.  Wykonawcą, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu było Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno - Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. 

3. Przebudowa drogi gminnej nr 160748C Jaranowo - Jaranowo Duże  

o długości 0,613 km, o wartości brutto: 293 700,00 zł. Wykonawcą prac wyłowionym 

w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Drogowe Sp. z o.o., 

Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Inwestycja wpłynęła na poprawę komunikacji  

oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 160745C Łowiczek - Łowiczek o długości 0,610 km, 

o wartości brutto: 282 503,20 zł. Zadanie zostało współfinansowane przy udziale 

środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Pomoc w formie dotacji wynosi 99 771,24 zł. 

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Drogowe Sp. z o.o., 

Olsza 3, 88- 300 Mogilno. 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 160744C Wójtówka - Wójtówka o długości 0,610 km, 

o wartości brutto: 347 099,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno - Drogowe Sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Roboty prowadzone w 

trakcie przebudowy polegały na sprofilowaniu i zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni 

drogi, wykonaniu warstwy podbudowy, nawierzchni  z mieszanki mineralno- 

bitumicznej w dwóch warstwach, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 

na krawędzi drogi oraz wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa 

łamanego. 

6. Remont drogi gminnej nr 160714C Zieleniec - Kwiatkowo o długości 1,278 km, 

o wartości brutto: 595 293, 79 zł. Na to zadanie Gmina Bądkowo otrzymała 

dofinansowanie  
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z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 297 646,00 zł, całkowity koszt 

zadania wyniósł 595 293,79 zł. Wykonawcą, który zrealizował inwestycje była Firma 

Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra8/10, 87-800 

Włocławek. 

7. Remont nawierzchni asfaltowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie, wartość 

brutto: 120 849,32 zł. Zadanie polegało na częściowym sfrezowaniu, oczyszczeniu 

i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej, następnie 

na ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch 

warstwach. W trakcie remontu dokonana również regulacji wysokościowej urządzeń 

obcych. Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn. 

8. Remont nawierzchni ulicy Mickiewicza w Bądkowie, koszt zadania 16 995,40 zł. 

Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II nr 787-853 Kruszyn.  
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X. Oświata i edukacja 

a) Szkoła Podstawowa 

Na koniec roku 2021  Szkoła Podstawowa w Bądkowie liczyła 18 oddziałów szkolnych. 

Do klas I-VIII uczęszczało  352 uczniów, Jednostka szkoły podstawowej zatrudniała 

nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników obsługi w łącznym wymiarze 43,01 

etatu. Wydatki na wynagrodzenie zatrudnionych w Szkole Podstawowej oraz jego pochodne 

w 2021 roku wyniosły łącznie 3 530 717,69 zł.  

W szkole od września 2021 realizowany jest projekt pt.: „Rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo” z tego tytułu wydatkowano 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9 393,78 zł.  

W jednostce prowadzone były prace zlecone przez dyrektora szkoły, do których należało: 

ogrzewanie budynku szkoły, prowadzenie kartotek żywieniowych ,przygotowanie uroczystego 

otwarcia stołówki szkolnej oraz przeprowadzenie zajęć dla dzieci. Łączna kwota wynagrodzeń 

bezosobowych wyniosła 12 052,94 zł.  Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 

141 903,67  zł. W ramach tej kwoty zakupiono olej opałowy i ekogroszek za 101 411,38 zł, 

artykuły biurowe za 7 763,80 zł, , artykuły gospodarcze za 6 029,26, środki czystości 

za 12 850,25 zł, artykuły malarskie i płytki na potrzeby bieżącego remontu za 6 103,61 zł, 

wyposażenie kuchni za 313,90 zł zasilacz do komputera za 147,20 zł, generator ozonu za 627,00 

zł, 2 parawany do rozdzielania powierzchni płaskich za 519,98, laminarkę i folię 

do laminowania za 511,50 zł, statyw i stelaż do nagrywania za 466,69 zł,  8 siatek do koszy 

na boisko i salę gimnastyczną oraz 7 piłek do siatkówki za 943,80 zł, , dynamometr za 270,60 

zł, gaz za 184,00 zł.  

W ramach BHP zakupiono dla pracowników materiały za kwotę 3 760,70 zł. Zakupiono 

art. spożywcze na kwotę 296,30 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 3 274,25 zł, był 

to koszt książek, mat i pomocy dydaktycznych. Na zakup energii i wody w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym wydano 34 798,24 zł. Na usługi remontowe szkoła wydała 11 000 zł i była 

to usługa położenia płytek. Na usługi zdrowotne dla pracowników przeznaczono 1 200,00 zł. 

Na zakup pozostałych usług w 2021 roku wydano łącznie 53 089,53.   

Na usługi związane w wywozem nieczystości stałych i płynnych wydano 7 782,74 zł, 

na obsługę bankową – 8 000,04 zł, na abonamenty roczne szkoła wydaje 13 362,60zł, 

na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 5 904 zł, na usługę remontową, montaż 

i demontaż drzwi oraz grzejników – 6 900,00 zł, na przeglądy wydano– 1 974,70 zł, na usługi 

pocztowe 1 279,80 zł, na usługę kolokacyjną 169,41 zł,  na koszty transportu i przesyłki – 

296,72 zł. na usługi archiwisty przeznaczono 3 870,00 zł, konserwacja pieca olejowego 

wyniosła 781,05 zł, podpis kwalifikowany 478,47zł, naprawa wyparzarki 700,00. Na wyjazdy 

uczniów na zawody sportowe wydani 1 302,00 zł. Pozostałe usługi  - 288,00 zł. Zakup usług 

pozostałych dotyczących projektu wynosił 15 457,60 zł kwota przeznaczona na opłatę 

za  zarządzenie projektem. Na usługi telefoniczne została przeznaczona kwota 5 975,71 zł. 

Na podróże służbowe krajowe 1 682,44 zł.  
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Suma wydatków na opłaty i składki wyniosła 9 306,80 zł, była to opłata środowiskowa – 

1 120,00 zł i opłata RTV – 282,30 zł. oraz ubezpieczenie sprzętu – 7 904,50 zł. Dokonano 

odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 117 572,48 zł. Na szkolenia pracowników 

niepedagogicznych wydano 1 469,00 zł Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający kosztowało jednostkę 3 803,40 zł.  Wpłaty PPK dotyczący projektu wyniosły 

6,28 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z „Laboratorium Przyszłości” przeznaczono 

82 030,00 zł.  Łącznie wydatki rozdziału 80101 wyniosły 4 035 030,11zł. 

b) Oddział Przedszkolny 

Na koniec 2021 roku było 5 oddziałów Przedszkolnych które liczyły 103 dzieci. Łączna 

liczba etatów zatrudnionych pracowników wyniosła 7,55. Kwota kosztów poniesionych 

na wynagrodzenia nauczycieli wyniosła 515 924,61 zł.  

W jednostce prowadzone były prace zlecone przez dyrektora szkoły, do których należało 

prowadzenie kartotek żywieniowych. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4 173,45 zł. 

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Zakupiono artykuły 

dekoracyjne i dyplomy na zakończenie roku szkolnego w wysokości 769,50 zł oraz materiały 

w ramach BHP dla pracowników w kwocie 230,50 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych 

wydatkowano 1 500,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

w wysokości 17 402,26 zł.  Łącznie wydatki rozdziału 80103 wyniosły 540 000,32 zł. 

c) Przedszkole Samorządowe 

Na koniec 2021 roku Przedszkole Samorządowe w Bądkowie składało się  z jednego 

oddziału, do którego uczęszczało 14 dzieci. Jednostka zatrudniała nauczycieli, pracowników 

administracji oraz pracowników obsługi w łącznym wymiarze 3,66 etatów. Wydatki 

na wynagrodzenie zatrudnionych oraz jego pochodne w wyniosły łącznie  

208 331,24 zł.  

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 4 510,00 zł. W ramach tej kwoty 

zakupiono gaz – 186,88 zł oraz art. biurowe i prenumerata „Bliżej Przedszkola” – 914,26 zł, 

na środki czystości i materiały w ramach BHP przeznaczono 429,61 zł.  Zakupiono również 

ekogroszek za kwotę 2 979,25 zł   Na zakup żywności dla dzieci uczęszczających 

do przedszkola przeznaczono 13 703,55 zł. Pomoce dydaktyczne dla dzieci zakupiono za kwotę 

527,01 zł. Na zużycie wody i energii wydano 2 100,00 zł.  Zwrócono za badania profilaktyczne 

pracownikom kwotę 200,00 zł. W obrębie paragrafu 4300 jednostka poniosła wydatki 

w wysokości 2 972,00 zł. Wywóz odpadów zwierzęcych, nieczystości stałych i płynnych  

kosztował 1 242,44zł, usługa cateringowa podczas remontu stołówki kosztowała 1 642,68 zł, 

usługa kolokacyjna kosztowała  i koszty wysyłki  to 86,88 zł. Opłacono ubezpieczenie sprzętu 

na kwotę 1 600,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 

7 917,34 zł. Razem wydatki rozdziału 80104 w 2021 roku wyniosły 241 861,14 zł. 

d) Kształcenie Specjalne - Przedszkole i Oddział Przedszkolny 

Na koniec 2021 roku Przedszkole oraz Oddział Przedszkolny w Bądkowie liczył 

103 dzieci, w tym 2 z potrzebami kształcenia specjalnego.  
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Wydatki na wynagrodzenie zatrudnionych oraz jego pochodne w wyniosły łącznie 

59 871,57 zł. Na zakup materiałów przeznaczono 250,00 zł za które zakupiono art. biurowe, 

środki czystości i materiały BHP dla pracowników. Zakup usług dystrybucyjnych i wody 

wyniósł 150,00 zł. W obrębie paragrafu 4300 jednostka poniosła wydatki w wysokości 78,61 

zł zł i był to wywóz nieczystości ciekłych i stałych. Za usługi telefoniczne zapłacono 36,68  zł. 

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 997,92 zł. 

Łącznie z rozdziału 80149 wydatkowano w 2021 roku 63 384,78 zł. 

e) Kształcenie Specjalne - Szkoła Podstawowa 

Na koniec 2021 roku Szkoła Podstawowa w Bądkowie liczyło 352 uczniów, w tym 21 

z potrzebami kształcenia specjalnego. Wydatki na wynagrodzenie zatrudnionych oraz jego 

pochodne wyniosły łącznie 670 260,14 zł.  

W ramach zakupionych materiałów  kwotę 500,00 zł przeznaczono na środki czystości, 

artykuły biurowe i materiały BHP dla pracowników. Pomoce dydaktyczne zakupiono na kwotę 

467,00 zł. Zakup usług dystrybucyjnych i wody wyniósł 1 000,00 zł. W obrębie paragrafu 4300 

jednostka poniosła wydatki w wysokości 288,45 zł i był to głównie wywóz nieczystości 

ciekłych i stałych. Za usługi telefoniczne zapłacono 200,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24 013,69 zł. Łącznie z rozdziału 80150 

wydatkowano w 2021 roku 696 729,28 zł. 

f) Dokształcanie nauczycieli 

W ramach dokształcania nauczycieli w 2021 roku szkoła w ramach dokształcania 

nauczycieli zakupiła art. biurowe na kwotę 7 132,36 zł oraz monitory, dyski baterie i zasilacze 

do komputerów wykorzystywanych przez nauczycieli w wysokości 4 632,37 zł  jednostka 

dofinansowała dokształcanie nauczycieli na kwotę 7 048,65 zł., zwróciła koszty podróży 

służbowych na kwotę 210,62 zł oraz zwróciła koszty kursów w wysokości 1 400,00 zł. Łącznie 

w ramach rozdziału 80146 wydatkowano 20 424,00 zł.   

g) Stołówka szkolna 

Na stołówce szkolnej 2021 roku zatrudniony był jeden pracownik obsługi. Wydatki 

na wynagrodzenie oraz jego pochodne wyniosły dla tej osoby łącznie 79,71 zł. Na zakup 

materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 676,02 zł . W ramach tej kwoty zakupiono gaz 

w butli – 1 360,32 zł, wentylator – 3 000,00 zł, , wyposażenie kuchni – 1 958,27; środki 

czystości – 225,28, oraz materiały w ramach BHP – 132,15 zł. Wydatkowano na wodę i energię 

kwotę 450,00 zł. Zakup usług kosztował jednostkę 1 181,76 zł. Wśród usług wykonanych dla 

stołówki był montaż wentylacji mechanicznej – 500,00 zł, naprawa wyparzarki – 200,00 zł, 

naprawa piekarnika – 250,00 zł, transport – 28,00 zł oraz śmieci za 203,76 zł.  Łącznie 

w ramach rozdziału 80148 wydatkowano 8 387,49 zł. 
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h) Dowożenie 

W 2021 roku w ramach dowożenia dzieci do szkół zatrudnionych było 6 opiekunów 

o łącznym wymiarze zatrudnienia 1,5 etatu.  Wydatki na wynagrodzenie zatrudnionych oraz 

jego pochodne wyniosły 68 610,37 zł. Zakup usług wyniósł jednostkę 109 029,90 zł i był 

to koszt dowozu uczniów do szkoły. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych w wysokości 1 038,67 zł. W roku 2021 zwrócono jednej osobie za kurs opiekuna 

dzieci dowożonych w kwocie 500 zł i wypłacono zwrot kosztów delegacji w wysokości 

41,79 zł. Łącznie wydatki rozdziału 80113 wyniosły w  2021 roku  179 220,73 zł. 

i) Pozostała działalność 

W 2021 roku w pozostałej w działalności jednostka łącznie poniosła  wydatki na kwotę 

73 987,02 zł. W kwocie tej zawiera się wypłata świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli  

kwocie 8 478,00, umowa zlecenie dotycząca dodatkowych zajęć z dziećmi na kwotę 761,60 zł  

zakup nagród konkursowych na kwotę 513,78 zł zakup książek na zakończenie roku szkolnego 

na łączną kwotę 2 965,20 zł, opłatę za udział w zawodach wojewódzkich oraz opłatę SKS  - 

320,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 948,44 zł.  

j) Świetlica 

W 2021 roku w świetlicy szkolnej pracowali nauczyciele w wymiarze 1,51 etatu. Wydatki 

na wynagrodzenie zatrudnionych oraz jego pochodne wyniosły 106 043,88 zł. Dokonano 

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 542,31 zł. Łącznie w ramach 

rozdziału 85401 wydatkowano 110 586,19 zł. 

k) Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji przez Zespół 

Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie w 2021 roku 

Zespół Szkolno–Przedszkolny w 2021 roku otrzymał dotacje celowe na zadania zlecone 

w zakresie paragrafu 2010 w rozdziale 80153 – 42 835,70 zł. Kwota ta w 98 % wnioskowanej 

kwoty dotacji została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe.  

W ramach paragrafu 2030 jednostka otrzymała dotację na realizację własnych zadań 

bieżących w poszczególnych rozdziałach i wartościach: 80103 – 88 260,00 zł,  

80104 – 35 304,00zł. W związku z niższą liczbą dzieci wg stanu SIO na 30 września 2021 

kwotę 4 413,00 należało zwrócić.  Całkowita wartość otrzymanych dotacji po zwrotach  

w zakresie tego paragrafu to 119 151,00 zł.  
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Dodatkowo Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzymał środki na organizację 180 godzin 

zajęć wspomagających wg § 10f ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 

2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1343) w wysokości 12 600,00.  

Zajęcia wspomagające realizowane były przez 15 nauczycieli  w trybie stacjonarnym od 02.09. 

do 17.12.2021r. W ciągu tego okresu zrealizowano 169 h. Kwota która wydatkowano wyniosła 

9 946,91. Zwrócono kwotę niewykorzystaną (tj. 2 653,09). 

W dniu 22. 10. 2021 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Bądkowo Zespół Szkolno– 

Przedszkolny w Bądkowie złożył wniosek o objecie wsparciem finansowym w ramach 

Programu Laboratoria Przyszłości do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na ten cel szkoła 

otrzymała 104 100,00 z obligatoryjnym wykorzystaniem budżetu  min 60% do końca roku 

2021. Wykorzystano kwotę 82 030,00 co stanowi 78% kwoty. Pozostałą kwotę tj. 22 070,00 

zwrócono na konto Gminy w Bądkowie, która zostanie wydatkowana w roku 2022. 

l) Dotacja podręcznikowa 

Dotacja podręcznikowa jest przyznawana na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.  

(Dz.U. z 2021, poz. 577.) 

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Bądkowie w 2021 roku za pośrednictwem Wójta Gminy 

Bądkowo złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego  dla 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, jak również wniosek o udzielenie dotacji celowej na 2021 

na wyposażenie szkół w podręczniki dla 144 uczniów oraz materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe dla 346 uczniów. Ogółem daje to kwotę 42 828,68 zł, w tym kwota 1% na koszty 

obsługi  424,04 zł.  

Kwotę dotacji 42 404,64 zł wykorzystano na zakup podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych natomiast kwotę 1% (tj. 424,04  zł) przeznaczono na zakup 

materiałów dla nauczycieli oraz art. biurowych potrzebnych do realizacji zadania. 
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XI. Gminna Ochotnicza Straż Pożarna 

a) Festyn Strażacki 

W niedzielę 26 września 2021 r. przy remizie OSP Łowiczek odbył się festyn 

strażacki organizowany przez Wójta Gminy oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Bądkowie. 

W trakcie festynu odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, które miały 

charakter pokazowy. W ramach zawodów przeprowadzono tzw. bojówkę oraz 

konkurencję indywidualną polegającą na pokonaniu toru przeszkód. W zawodach wzięły udział 

wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Bądkowo tj.: OSP Kujawka, OSP Łowiczek, OSP 

Łówkowice, OSP Słupy Duże, OSP Wysocin oraz OSP Żabieniec. Gmina ufundowała nagrody 

dla uczestników w postaci wężów strażackich W-52 oraz prądownic. Piknik był także okazją 

do obejrzenia sprzętu strażackiego, a najmłodsi mogli posiedzieć za kierownicą wozu 

strażackiego. Piękna pogoda, moc atrakcji a przede wszystkim wyjątkowe zaangażowanie 

druhen i druhów pozwoliło stworzyć wspaniałą atmosferę. Strażacy już planują organizację 

gminnych zawodów w przyszłym roku. 
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b) Remont w remizie OSP Wysocin 

W 2021 roku wykonano remont w remizie jednostki OSP Wysocin. W ramach prac 

wykonano remont łazienki: położono płytki ścienne, wymieniono drzwi oraz okna, 

zainstalowano sufit podwieszany. Prace remontowe obejmowały również kuchnie, gdzie 

założono płytki podłogowe oraz ścienne. Wykonawcą była firma Usługi Remontowe Maciej 

Andrzejewski. Koszt remontu to 15 388,43 zł. Prace wpłynęły na  estetykę obiektu oraz 

na poprawę jego stanu technicznego.  

c) Statystyki 

W 2021 roku jednostka OSP Żabieniec, która jako jedyna z gminnych jednostek 

ochotniczych straży pożarnych włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego  

brała udział w następujących wyjazdach do zdarzeń: pożary: 33; miejscowe zagrożenia: 55. 

Jednostki OSP Kujawka, OSP Wysocin i OSP Łowiczek, miały pojedyncze wyjazdy do działań 

ratowniczych.  
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XII. Kultura 

a) Gminny Ośrodek Kultury 

1. Dochody Gminnego Ośrodka Kultury: 

Łączna kwota dochodów   246.796,17zł 

• dotacja Gminy     242.333,67zł 

• wpłaty z wynajmu pomieszczeń  4.462,50zł 

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury:  

Łączna kwota wydatków:   242.333,67zł 

• wynagrodzenia osobowe   91.430,75zł 

− dyrektor 1 etat, 

− główna księgowa 1/3 etatu,  

− pracownik gospodarczy 3/4 etatu  

• wynagrodzenia bezosobowe   14.677,89zł 

− umowy zlecenie  

• koszty zużycia materiałów  66.881,70zł 

− ekogroszek, materiały dla KGW, kombatantów,  art. elektryczne, nagrody 

dla dzieci za udział w konkursach, materiały do świetlicy i modelarni, 

materiały biurowe, środki czystości, art. dla orkiestry dętej, zakup 

wyposażenia, drobny sprzęt gospodarczy 

• koszty zakupu energii elektrycznej  6.135,48zł 

• ubezpieczenia społeczne i inne   21.854,76zł 

− świadczenia pracownicze      

• usługi      38.096,09zł 

− instruktor orkiestry dętej, prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci, opłata 

inspektora ochrony danych osobowych, usługi telefoniczne, internetowe 

i pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę i ścieki, usługi 

na rzecz seniorów, zespołu „Czerwone Róże”, usługi transportowe, 

szkolenia, opłata za korzystanie ze strony internetowej, przeglądy gaśnic, 

kominów, aktualizacja programu do księgowości. 

• podatki i opłaty      3.257,00zł 

−  składki Zaiks, opłata za emisję CO2 , delegacje, ubezpieczenie mienia). 

3. Imprezy statutowe (cykliczne): 

Styczeń - XXX finał WOŚP. Z uwagi na pandemię nie odbywał się koncert z udziałem 

publiczności. Oprócz kwesty ulicznej wolontariuszy, jedyną formą atrakcji, na którą mogliśmy 

sobie pozwolić była sprzedaż fantów zgromadzonych od sponsorów i ludzi dobrej woli, która 

odbywała się w holu budynku. Kwota na rzecz WOŚP, którą udało się zebrać to  16.349,40 

złotych, tj. trochę ponad dwa tysiące mniej niż w roku poprzednim, kiedy odbywał się koncert 

z udziałem mieszkańców. 
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Marzec - Przed świętami wielkanocnymi odbył się konkurs na pracę przestrzenną 

o tematyce wielkanocnej, wykonaną z materiałów recyklingowych. Wpłynęło 13 prac dzieci 

w wieku 5-12 lat. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Maj - Pod koniec maja odbył się konkurs recytatorski w formie online. Dzieci recytowały 

wiersze o mamie. W konkursie wzięło udział zaledwie 9 osób w wieku 3-12 lat. Uczestnicy 

otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Czerwiec - Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano na placu przed budynkiem GOK 

imprezę z darmowymi atrakcjami, tj. Dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, malowanie twarzy, 

warsztaty tworzenia biżuterii, wata cukrowa, lody. 

Lipiec - W lipcu złagodzono nieco obostrzenia związane z organizacją wydarzeń 

kulturalnych , ale Gminny Ośrodek Kultury nie mógł wznowić zajęć, z uwagi na modernizację 

budynku. Prace remontowe były prowadzone na zewnątrz i wewnątrz obiektu.                                

Dla dzieci zorganizowano zajęcia wakacyjne w formie wyjazdowej, tzn. same wycieczki dla 

trzydziestoosobowej grupy. Wszystkie wyjazdy miały formę warsztatową. Dzieci, oprócz 

zwiedzania brały czynny udział w warsztatach przygotowanych przez organizatorów. Były 

to wyjazdy, min. do wioski indiańskiej w Solcy Małej, wioski zielarskiej w Macikowie oraz 

Doliny Skrzatów w Chociszewie. 

Dzięki dofinansowaniu  Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień, wycieczki dla 

wszystkich dzieci było nieodpłatne. 

Listopad - 11 listopada, w odremontowanym już budynku odbyła się uroczystość z okazji 

103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem władz gminy oraz 

mieszkańców. 

Grudzień - Zaplanowany przed Świętami Bożego Narodzenia  koncert świąteczny nie 

odbył się, z uwagi na zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego (bardzo duża ilość 

zachorowań w powiecie aleksandrowskim). 

Od 7 grudnia GOK realizował projekt "Sieć na kulturę w podregionie włocławskim", 

w którym sześcioro dzieci szkoliło się w formie zdalnej z projektowania gier mobilnych oraz 

zakładania stron internetowych. Po zakończeniu projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie trzy 

laptopy oraz trzy tablety. 

 Trwająca pandemia oraz obostrzenia z nią związane (zakaz prowadzenia działalności 

kulturalnej) oraz modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury spowodowały, że od lutego 

do końca października nie odbywały się żadne imprezy z udziałem publiczności oraz zajęcia 

popołudniowe dla dzieci i młodzieży. We wrześniu  zostały wznowione zajęcia orkiestry dętej, 

a na początku listopada zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Klub Seniora, Zespół 

"Czerwone Róże" oraz KGW zawiesiły działalność do momentu zakończenia pandemii, 

z uwagi na ryzyko zachorowań. 
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4. Zatrudnienie: 

W Gminnym Ośrodku Kultury w minionym roku zatrudnionych było 3 pracowników: 

Dyrektor 1 etat, Główna Księgowa 1/3 etatu, pracownik gospodarczy ¾ etatu, która pod koniec 

lipca 2021 wróciła do pracy po całorocznym zwolnieniu chorobowym. 

5. Modernizacja GOK 

W minionym roku budynek instytucji kultury został poddany gruntownemu remontowi, 

polegającemu na wymianie poszycia dachowego, dociepleniu dachu i elewacji. Prace 

remontowe były prowadzone także wewnątrz budynku. Nowy wizerunek zyskał hol oraz  klatka 

schodowa prowadząca na piętro. Został wymieniony piec w kotłowni, wyremontowane 

pomieszczenie w bibliotece. 

Na wykonanie w/w prac Gmina Bądkowo uzyskała dofinansowanie z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 złotych. 

Ze środków niewykorzystanych na działalność (pandemia) zostało zakupione 

wyposażenie, min. nowe stoły i krzesła do holu, półki na puchary, rolety (wertikale), kosze 

na śmieci, meble do świetlicy, wykładzina baletowa na scenę w sali widowiskowej oraz dwa 

klimatyzatory. 

b) Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie działa na terenie Gminy Bądkowo. Jest jedyną 

placówką obsługującą teren Gminy. Powołana i finansowana jest przez samorząd gminy.  

Od 01.01.2007 r. posiada status instytucji kultury. Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bądkowie realizuje zadania wytyczone przez Ustawę o bibliotekach, Statut i Regulamin 

Organizacyjny GBP oraz zadania wytyczone przez Ustawę o bibliotekach , Statut i Regulamin 

Organizacyjny GBP oraz zadania wytyczone w rocznym planie instytucji. Biblioteka 

zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych. Podstawowe zadania biblioteki to gromadzenie, przechowywanie 

i udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna. 

W 2021 roku GBP  w Bądkowie upowszechniała czytelnictwo we wszystkich grupach 

wiekowych. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie pozyskuje środki finansowe od Organizatora 

Wójta Gminy Bądkowo. Od osoby prywatnej otrzymaliśmy kwotę 2000 zł. 

1. Zbiory biblioteczne: 

Stan i struktura księgozbioru na koniec 2021 roku przedstawia się następująco: 

Ogółem ilość woluminów w GBP  18791 

w tym: 

• literatury pięknej dla dorosłych  10 355 

• literatury pięknej dla dzieci   7 143 
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• literatury popularno-naukowej   1293 

Wpływy nowych książek do biblioteki w roku 2021 wyniosły ogółem 161 wol.  

na wartość 4 195,54. 

Książki wpływające do biblioteki były na bieżąco opracowywane pod względem 

formalno - rzeczowym jak również okładane we folię w celu zabezpieczenia przed 

zniszczeniem. Opisy katalogowe tworzy się w komputerowym programie bibliotecznym MAK.  

W roku 2021 przeprowadzono selekcje książek w wyniku której wycofano 905 wol. 

Książek zniszczonych, wieloegzemplarzowych i nieczytanych. Konieczna była dokładniejsza 

selekcja z uwagi na to, iż od kilku lat wycofywane były wyłącznie książki przejęte po 

zlikwidowanej Filii w Łowiczku. Pozostałe książki  przekazano do antykwariatu. Sporządzono 

wymagana w tym zakresie dokumentację. 

W 2021 roku biblioteka prenumerowała 1 tytuł czasopisma był to tytuł ,,Poradnik Instytucji 

Kultury’’. 

Czasopisma i prasa czytane są  w chwili obecnej jedynie na miejscu w bibliotece przez 

pracowników na potrzeby własne. 

2. Czytelnictwo i wypożyczenia: 

W roku 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bądkowie zarejestrowano 259 czytelników. 

Struktura czytelników według wieku przedstawia się następująco:  

• do lat 5   4   czytelników 

• od lat 6 do 12  44 czytelników 

• od lat 13 do 15  27 czytelników 

• od lat 16 do lat 19  18 czytelników 

• od lat 20 do lat 24  14 czytelników 

• od lat 25 do lat 44  62 czytelników 

• od lat 45 do lat 60            34 czytelników 

• powyżej 60 lat  56 czytelników 

Struktura czytelników według zajęcia: 

• osoby uczące się  104 czytelników 

• osoby pracujące  80 czytelników  

• pozostali   75 czytelników 

Wypożyczenia: 

W roku 2021 zarejestrowano ogółem 3 983 wypożyczeń. 

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:  

• wypożyczenia książek na zewnątrz 3 983 

• wypożyczenia książek na miejscu 45 
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3. Działalność informacyjna 

  Biblioteka prowadziła działalność informacyjną. W roku 2021 udzieliła czytelnikom 

ogółem 3 141 informacji różnego typu. Były to informacje biblioteczne , bibliograficzne, 

rzeczowe i tekstowe. Czytelnicy korzystający z księgozbioru podręcznego na miejscu, mają 

możliwość wykonania kserokopii potrzebnych materiałów.  

4. Działalność Kulturalno-Oświatowa 

 Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową akcentując i uwzględniając 

przypadające święta i rocznice kulturalne i państwowe, mając na uwadze pozyskanie nowych 

czytelników i zaktywowanie czytelnicze już istniejących. 

W 2021 roku ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną , która niesie ze sobą 

ograniczenia w organizacji jakichkolwiek spotkań z udziałem osób z zewnątrz nie były 

przeprowadzane spotkania. 

5. Inne działania 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie oprócz wyżej wymienionej działalności,  

zajmuje się również sprawami administracyjno - gospodarczymi. Prowadzi sprawy kadrowe, 

księgowość. Opracowuje plany pracy i sporządza sprawozdania merytoryczne, finansowe 

i statystyczne. Prowadzi dokumentacje związaną z działalnością biblioteki. Zaopatruje 

bibliotekę w książki, czasopisma, druki, środki czystości, materiały kancelaryjne, sprzęt i inne. 

GBP dba o sprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarki oraz 

o czystość i estetykę pomieszczeń bibliotecznych. 

W roku sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w kwocie 116 436,83 zł .  

W ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Bądkowo w budynku GOK, 

wyremontowane zostało również pomieszczenie nr 2 biblioteki zawierające zbiór księgozbioru 

dla dorosłych. 

Położono gładź na ścianach, wymieniono podłogę i kaloryfery oraz lampy sufitowe. 

Zakupiono 40 regałów na książki oraz dwa profesjonalne krzesła obrotowe 

dla pracowników. 

6. Kadry 

Zatrudnienie w roku 2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:  

• Dyrektor – 1 etat   

• Księgowa – 1/4 etatu       
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