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PROJEKT 

Protokół Nr XXXIV/2021 

z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 13:00, zakończono o godzinie 13:58 

Porządek XXXIV sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku. 

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

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2021 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2022-2030 

a) przedstawienie Uchwały NR 4/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok 

a) przedstawienie Uchwały Nr 4/P/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022 rok. 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 
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a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w obrębie 0023 Wysocin 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

• Uchwała NR XXXIV/203/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 

• Uchwała NR XXXIV/204/2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Bądkowo 

na 2021 rok 

• Uchwała NR XXXIV/205/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2022-2030 

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

• Uchwała NR  XXXIV/207/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2022 

• Uchwała NR XXXIV/208/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w obrębie 0023 Wysocin 
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• Uchwała NR 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 

• Uchwała NR XXXIV/2010/2021 w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności – załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXXIV sesji 

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

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, radcę prawnego, pracowników Urzędu 

Gminy oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  

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

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności, po czym stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 

radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady 

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

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXXIII/2021 z sesji odbytej w dniu 25 listopada 2021 roku i wyjaśniła, że protokół dostępny 

jest w biuletynie informacji publicznej Gminy Bądkowo oraz w biurze rady. Uwag do protokołu 

nikt z radnych nie wniósł. 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji NR 

XXXIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku. 
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Protokół Nr XXXIII/2021 został przyjęty jednogłośnie, głosów „przeciwnych” i 

„wstrzymujących się” nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z 

sesji Rady Gminy Nr XXXIII/2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 12 radnych. 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami. 

Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do 

protokołu. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXIV/203/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

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

uchwały. 
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Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXIV/204/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Bądkowo na 2021 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy  przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030. 

Na obrady sesji dołączyła radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska – obecnych 13 radnych. 

Ad. a)  

Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 4/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo 

na lata 2022-2030. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji nie było. 

Ab. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było  – uchwała została podjęta.  
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXXIV/205/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2022-2030 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 

Bądkowo na rok 2022. 

Ad. a) 

Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 4/P/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022 rok. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czym różni się pożyczka od kredytu. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kredyty są zaciągane w bankach natomiast pożyczki w 

instytucjach, np. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu 

Gminy Bądkowo na 2022 rok. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXXIV/206/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na rok 2022 stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały. 



str. 7 

 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 rok. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXXIV/207/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021 rok. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 0023 Wysocin i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 0023 Wysocin. 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXXIV/208/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej w obrębie 0023 Wysocin stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11 



str. 8 

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXXIV/209/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a)  

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z pytaniem, czy od osób które nie płacą za odpady 

komunalne jest prowadzona egzekucja i w związku z tym jak to się odbywa oraz jakie są tego 

konsekwencje i jakiego okresu czasu to dotyczy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są wystawiane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, 

odsetki są naliczane tak jak od zaległości podatkowych.  
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Tytuły wykonawcze są teraz wystawiane elektroniczni i przyspiesza to realizację tytułów 

wykonawczych. Okres przedawnienia to okres 5 lat, tak jak w zaległościach podatkowych.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła również, że w przypadku umarzania tytułów wykonawczych przez 

Urząd Skarbowy zakłada jest  hipoteka. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W głosowaniu udział brało 13 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały XXXIV/2010/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 13 

Wójt Gminy Bądkowo złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne, życząc zdrowia oraz 

wszelkiej pomyślności w nowym 2022 roku. 

Ad. 22 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 13:58 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXXIV  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  

 

 

 


