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Projekt 

 

Protokół NR XXXVII/2022 

z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 25 maja  2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, zakończono o godzinie 12:53. 

 

W sesji uczestniczyli radni, sołtysi oraz zaproszeni goście według list obecności – listy 

obecności stanowią załączniki od  nr 1  do nr 3 do niniejszego protokołu. 

Proponowany/przyjęty porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 roku. 

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

6. Raport o stanie gminy 

a) przedstawienie raportu o stanie gminy Bądkowo za 2021 rok,  

b) rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty nad raportem. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Bądkowo 

a) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok, 

a) przedstawienie Uchwały Nr 9/S/2022 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok  

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 



str. 2 

 

a) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo, 

b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy                       

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2021 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2022-2030. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2022 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bądkowo w 2022 roku” 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym 

„Chatka Puchatka” w Bądkowie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy 

Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz  

przystąpienie Gminy Bądkowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 
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16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Bądkowo 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 rok na dotacje dla OSP w Kujawce 

przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego 

samochodu pożarniczego 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z 

przedszkola i wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Bądkowo dzieci pochodzenia ukraińskiego w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał: 

⎯ Uchwała  NR XXXVII/237/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo 

wotum zaufania 

⎯ Uchwała NR XXXVII/238/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021 

rok 

⎯ Uchwała NR XXXVII/239/2022 w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Bądkowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 

⎯ Uchwała NR XXXVII/240/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 

⎯ Uchwała NR XXXVII/241/2022 w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2022 rok 
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⎯ Uchwała NR XXXVII/242/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bądkowo w 2022 roku” 

⎯ Uchwała NR XXXVII/243/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w Klubie 

Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie 

⎯ Uchwała NR XXXVII/244/2022 w sprawie  przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy 

Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok 

⎯ Uchwała NR XXVII/245/2022 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz  

przystąpienie Gminy Bądkowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia 

⎯ Uchwała NR XXXVII/246/2022 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bądkowo 

⎯ Uchwała NR XXXVII/247/2022 w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 rok na dotacje dla OSP w Kujawce 

przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego 

samochodu pożarniczego 

⎯ Uchwała NR XXXVII/248/2022 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z 

przedszkola i wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Bądkowo dzieci pochodzenia ukraińskiego w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXXVII sesji 

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

Gminy, Sekretarza Gminy, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz obecnych po długiej przerwie sołtysów i wszystkich oglądających 

transmisję sesji. 

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

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności a następnie stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 

radnych, ustawowy skład rady wynosi 15 osób, co stanowi pełne quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  
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Nieobecny radny Pan Marek Jankowski. 

Ad. 2  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji. Uwag do 

zaproponowanego porządku obrad sesji nie było.  

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania z sesji  Nr 

XXXV/2022 odbytej w dniu 24 lutego 2022r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny jest na 

stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt z radnych 

nie wniósł. 

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

odbytej w dniu 24 lutego 2022 roku. 

W głosowaniu udział brało 14 radnych. Protokół Nr XXXV/2022 został przyjęty jednogłośnie, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie 

przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXV/2022 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

Ad.4  

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania z sesji Nr 

XXXVI/2022  odbytej w dniu 31 marca  2022r. i wyjaśniła, że projekt protokołu dostępny jest 

na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Bądkowo. Uwag do protokołu nikt z radnych 

nie wniósł.  

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

odbytej w dniu 31 marca 2022 roku. 

Protokół Nr XXXVI/2022 został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

nie było – imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr 

XXXVI/2022 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5 

Wójt Gminy przedstawił informacje  z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 15 radnych. 

Ad.6 

Ad. a) 

Wójt Gminy na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy przedstawił informacje dotyczące raportu 

o stanie gminy za 2021 rok. 

Wójt Gminy poinformował, że od 2019 roku władze miast i gmin mają obowiązek podczas 

sesji absolutoryjnej zaprezentować raport o stanie gminy. Wszyscy radni otrzymali raport w 

ustawowym terminie. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r., co roku do 31 maja 

organ władzy wykonawczej - w naszym przypadku Wójt musi przedstawić Radzie Gminy 

raport, w którym podsumowuje swoją działalność w poprzednim roku. Przedłożony raport 

zawiera najważniejsze informacje o stanie gminy. Raport tak jak w latach ubiegłych 

przygotowany został przez pracowników Urzędu Gminy w Bądkowie - bez korzystania z usług 

firm zewnętrznych i tym samym nie wygenerował dodatkowych kosztów. Forma raportu jest 

prosta, wolna od specjalistycznego nazewnictwa. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał Rady Gminy. W dniu 29 kwietnia 2022 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 30/2022 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2021. Przewodnicząca Rady Gminy 

przekazała raport radnym gminy w dniu 19 maja br.. Wszyscy radni otrzymali raport w 

ustawowym terminie. Raport o stanie gminy za 2021 rok został opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. Raport został również zamieszczony na stronie gminy 

wraz z informacją dot. raportu.  

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do dnia 22 czerwca br. do godziny 14:30 nikt 

z mieszkańców nie zgłosił swojego udziału w debacie nad raportem. Przewodnicząca Rady 

Gminy otworzyła debatę nad przedstawionym raportem i ogłosiła dyskusję.  

Radna Pani Agnieszka Sobiecka Podlewska stwierdziła, że dzień kiedy udzielane jest wotum 

zaufania Wójtowi Gminy i absolutorium jest dniem szczególnym i wtedy możemy dyskutować, 

nad tym co się działo w poprzednim  roku i nad raportem, który przedstawił nam Wójt Gminy 

.Radna skierowała swoje podziękowania wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do 

wszystkich sukcesów w minionym roku. 
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Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska oznajmiła, że ubiegłym roku Gmina Bądkowo 

pozyskała dużą ilość środków zewnętrznych, dofinansowań na inwestycje drogowe ale i nie 

tylko w tym: modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, modernizacja  stadionu, projekty 

miękkie. Za pozyskanie tych środków jak również pracę nad prawidłowym wykorzystaniem  

i wydatkowaniem ich radna w imieniu własnym  podziękowała tym wszystkim, którzy się do 

tego przyczynili szczególnie Panu Wójtowi, Skarbnik Gminy i wszystkim pracownikom gminy 

Radna podziękowała również kierownikom jednostek: Gminnego Ośrodka Kultury  

w Bądkowie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie 

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za działalność mimo panującej wówczas 

pandemii. Ponadto radna podziękowała wszystkim tym osobom, których nie ma wymienionych 

w raporcie, w tym członkom orkiestry działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury za występy 

we wszystkich wydarzeniach w gminie, zespołowi „Czerwone Róże”, dyrektorowi żłobka, 

kierownikowi Klubu Seniora, Prezesowi Klubu Sportowego PIAST Bądkowo, strażakom, 

paniom z KGW oraz sołtysom za organizowane w czasie pandemii pokazy i pikniki i ogólną 

działalność. 

Radna zwróciła się do Wójta Gminy  o wyjaśnienie następujących kwestii w zakresie informacji 

zawartych w raporcie: 

1) Na co zostały przeznaczone środki w wysokości 250 000,00zł pozyskane w ramach 

konkursu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pn.: „:Rosnąca odporność”? 

2) Inwestycja Modernizacja stadionu w 2021 roku: radna oznajmiła, że była na stadionie 

gminnym oraz rozmawiała z prezesem Klubu sportowego PIAST i są usterki w postaci:  

szyb z poliwęglanu, przeciekający zadaszenie, brak kawałka blachy od strony szkoły, 

brudzący beton na których posadowione są siedziskach, furtki, które praktycznie można 

odchylić i wejść, które w opinii prezesa klubu były wielokrotnie zgłaszane do Urzędu 

Gminy w Bądkowie. W związku z tym radna zwróciła się z pytaniem, czy faktycznie 

były już zgłaszane te uwagi, a jeśli były to jaka jest reakcja ze strony Gminy i dlaczego 

się nic w tej sprawie nie dzieje. Radna oznajmiła również, że po sesji będzie chciała 

zapoznać się z dokumentacją tego przedsięwzięcia w zakresie terminu naprawiania 

usterek i reklamacji. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski wyjaśnił, że pozyskane środki w wysokości 250 000,00zł 

mogły zostać wydatkowane na szeroko pojęte działa w zakresie zwalczania COVID-19 i środki 

te zostały przeznaczone na opracowanie projektów dróg. 
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Wójt Gminy odniósł się do uwag i usterek dotyczących stadionu gminnego i wyjaśnił,  że furtki 

zostały już zabezpieczone i nie będzie można ich otworzyć, ponieważ dodatkowo zamontowano 

specjalne skoble, ponadto podczas wiatru został uszkodzony dach i zostało to już zgłoszone 

wykonawcy do naprawy jak również uszczelki  przy szybach z poliwęglanu. 

Wójt Gminy oznajmił również, że inspektor nadzoru podpisał protokół końcowy i nie wniósł 

uwag. W opinii inspektora beton pod siedziskami jest w porządku. Odnośnie przeciekającego 

dachu Wójt Gminy poinformował, że faktycznie jest kilka przecieków ale remont kapitalny nie 

obejmował wymiany poszycia dachowego i będziemy musieli dokonać naprawy we własnym 

zakresie. Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski oznajmił, że odbiór końcowy odbył się 

komisyjnie w obecności inspektora nadzoru, obecny był również przedstawiciel Klubu 

sportowego PIAST i nikt z obecnych przy odbiorze nie zgłosił usterek. Wójt Gminy 

przypomniał, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z Polskiego 

Ładu w wysokości 95% dofinansowania. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą, by po przerwie radna 

uzyskała informacje jaki jest  termin według umowy na usunięcie zgłoszonych niedociągnięć. 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński oznajmił że furtki zostały już zabezpieczone. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka - Podlewska poprosiła, by nie odbierać jej uwag jako słowa 

krytyki i wyjaśniła, że przychodzą do niej mieszkańcy i zgłaszają  uwagi, stąd jej wizyta na 

stadionie gminnym i dzisiejsze wystąpienie. 

Wójt Gminy oznajmił, że reagujemy na wszystkie uwagi i zgłaszamy je wykonawcom jak np. 

przy budynku GOK w Bądkowie, gdzie składaliśmy niejednokrotnie reklamacje.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński podsumował wcześniejsze 

wypowiedzi twierdząc, że dobra krytyka nie szkodzi a wręcz przeciwnie pomaga. 

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła debatę nad raportem o stanie gminy za 2021 rok. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bądkowo wotum zaufania. 

Ad. a) 
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 15 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów wstrzymujących się – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXXVII/237/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum 

zaufania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 

2021 rok. 

Ad. a) 

Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Hofman zapoznała Radę Gminy z Uchwałą Nr 9/S/2022 

Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 

2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bądkowo 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Dyskusji nie było. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

0 głosów przeciwnych 0 głosów „wstrzymujących się”– uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXXVII/238/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
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Ad. a) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo – Pan Adrian Hyży zapoznał Radę 

Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 maja 2022 roku  

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2021 rok. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas zapoznała Radę Gminy                          

z Uchwałą Nr 4/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej                   

w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Bądkowo z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu 

 z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 

została przedstawiona w punkcie 8 porządku obrad sesji. 

Ad. c) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dyskusję na przedstawionym projektem uchwały.  

Radny Pan Roman Kaszubski w swojej wypowiedzi stwierdził, że jeśli chodzi o absolutorium 

to istotą całej sprawy jest realizacja budżetu, której oprócz Pana Wójta pod nadzorem dokonuje 

wiele osób i to oni realizują i pracują  na rzecz gminy w danym roku budżetowym. W opinii 

radnego głównym beneficjentem i realizatorem budżetu jest Urząd Gminy z administracją na 

czele i to w dużej mierze od niektórych urzędników bardzo dużo zależy, w tym jak ten budżet 

na koniec roku od strony wykonawczej wygląda. Oprócz tego praktycznie w każdym budżecie 

są uwzględnione bardzo ważne dziedziny życia społecznego tj.: oświata, kultura związana 

głównie z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, Zespół Szkolno –Przedszkolny,  sport, 

zadania inwestycyjne a w tym firmy usługowe, które realizują przedsięwzięcia na terenie naszej 

gminy. Mając to na uwadze  każdy radny ma nie tylko prawo a obowiązek obserwować jak ten 

budżet w ciągu roku jest realizowany przez podmioty wcześniej wymienione począwszy od 

kwestii finansowych aż po kwestie jakościowe. Radny przyznał, że jego przygoda  

z samorządem trwa dość długo, ale nigdy nie miał wątpliwości co do udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu, nie zależnie, kto wcześniej sprawował 

funkcję wójta. Dziś radny również postanawia udzielić Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.Zdaniem radnego wszyscy radni udzielili dziś Wójtowi 
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Gminy wotum zaufania a  uchwała w sprawie wotum zaufania powinna się zaziębiać z uchwałą 

w sprawie udzielenia absolutorium, bo w przeciwnym razie my jako radni moglibyśmy zostać 

posądzeni o cynizm. Radny w swoim imieniu oznajmił, że w pełni akceptuje wykonanie 

ubiegłorocznego budżetu, co nie oznacza, że rezygnuje ze znanego nam powiedzenia, że 

zawsze można by coś lepiej zrobić, dlatego liczy na to, że kolejne budżety będą wykonane 

jeszcze lepiej z jeszcze większą starannością i zaangażowaniem przez wszystkich realizatorów 

tego budżetu, przy pomocy radnych i sołtysów. Pan Roman Kaszubski chciałby, aby nasza 

gmina nigdy nie doświadczyła stagnacji życząc tego sobie i wszystkim mieszkańcom naszej 

gminy. 

Ad. d) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXXVII/239/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maj 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w imieniu całej 

Rady Gminy Bądkowo złożyli Wójtowi Gminy - Panu Ryszardowi Stępkowskiemu gratulacje 

z tytułu uzyskania absolutorium za 2021 rok oraz symboliczne kwiaty. Gratulacje oraz 

symboliczne kwiaty wręczono również Skarbnikowi Gminy Pani Aleksandrze Hofman. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy Bądkowo. 

Wójt Gminy – Pan Ryszard Stępkowski podziękował Radzie Gminy za udzielone mu 

absolutorium. Szczególne podziękowania Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski skierował do  

urzędników, bez których ten sukces nie byłby możliwy,  a  zwłaszcza swoje podziękowania 

skierował do Pani Skarbnik, Sekretarza Gminy, kierowników referatów a także sołtysów. Wójt 

Gminy za miłe słowa podziękował również radnej Pani Agnieszce– Podlewskiej, która zabrała 

głos w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz radnemu 

Panu Romanowi Kaszubskiemu. Wójt Gminy wyraził nadzieję, że ostatni rok pracy 

samorządowej minie w zgodzie w myśl przysłowia: „ zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. 

Po zrealizowaniu punktu 9 porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 11:31 

ogłosiła krótką przerwę w obradach. 
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Po przerwie o godzinie 11:52 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XXXVII sesji 

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

tj. 15 radnych. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XXXVII/240/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2022-203 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie 

Gminy Bądkowo na 2022 rok i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/241/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w 2022 roku” i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/242/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bądkowo w 2022 roku” stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 13.  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w Klubie 

Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W 

głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 

głosów przeciwnych, 1 głos „wstrzymujący się”  – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXVII/243/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
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pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” 

w Bądkowie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Wójta Gminy Bądkowo z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok i 

otworzyła dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska w swojej wypowiedzi oznajmiła, że Rada Gminy 

podjęła Uchwałę w sprawie współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2021 rok i do 

wykonania tej uchwały zobowiązała Wójta Gminy Bądkowo. Z przedstawionego sprawozdania 

wynika, że właściwie uchwała ta nie została zrealizowana. Radna zacytowała ostatni akapit 

załącznika do uchwały, z którego wynika, że nie wydatkowano żadnych środków finansowych 

na realizacje tego programu. W opinii radnej mogliśmy te środki w jakiś sposób 

rozdysponować, ponieważ zakres tej współpracy i forma realizacji są dość szerokie, dlatego 

radna zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy – Pana Ryszarda Stępkowskiego, dlaczego 

znowu nie zostały wydatkowane środki na ten cel w wysokości 10 000,00zł.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że na terenie gminy, nie pojawiła się żadna organizacja pożytku 

publicznego, która by chciała skorzystać z tych środków. W opinii Wójta Gminy są 

przeprowadzane różnego rodzaju akcje charytatywne, jak np. zbiórki dla obywateli z Ukrainy i 

podstawowe akcje charytatywne są wspierane przez urzędników, jak również indywidualnie 

przez mieszkańców. Wójt Gminy oznajmił, że jeśli ktoś w przyszłości przedstawi taki program 

i będzie chciał skorzystać  z tych środków, to nie widzi przeszkód. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą, by w przyszłym roku 

środki te zostały wydatkowane. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadania kultury fizycznej są realizowane pomijając tą formę 

organizacji pozarządowych  na zasadzie umowy  za zgodą rady są realizowane w innej uchwale. 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem, czy musi to być zarejestrowana 

organizacja? 
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Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi - że musi to być zarejestrowana organizacja. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska oznajmiła, że  organizacja nie musi być z terenu 

naszej gminy. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  

0 głosów przeciwnych, 2 głosy „wstrzymujące się” – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/244/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Bądkowo z 

realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok  stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

utworzenie oraz przystąpienie Gminy Bądkowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/245/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w  sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie 

Gminy Bądkowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 16  
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Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bądkowo i otworzyła 

dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska poprosiła Wójta Gminy o wyjaśnienie powodu, 

dla którego radni nie otrzymali uzasadnienia do projektu uchwały. 

Pracownik Urzędu Gminy w Bądkowie Pani Agata Dąbek wyjaśniła, że uzasadnienie do 

projektu uchwały zostało przedstawione i wydrukowane radnym na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy Bądkowo. Pani Agata Dąbek wyjaśniła, że zasady i tryb przeprowadzanie 

konsultacji społecznych należy do kompetencji rady gminy i jest to niezbędne  m.in. przy 

uchwalaniu sołectw gminy, które planujemy podjąć na następnej sesji. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka Podlewska oznajmiła, że wstrzyma się od głosu ponieważ ma 

wątpliwości, co do poprawności zapisów, jednak radca prawny zaakceptował uchwałę. 

Pracownik Urzędu Gminy w Bądkowie Pani Agata Dąbek wyjaśniła, że uwagi otrzymane od 

radnej zostały ponownie skonsultowane z radcą prawnym naszego urzędu, jednak radca stoi 

przy stanowisku, że zapisy są zgodne z prawem i nie zostały one uwzględnione. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  

0 głosów przeciwnych, 1 głos „wstrzymujący się” – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/246/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 17. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały intencyjnej w 

sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 rok na dotacje dla OSP w Kujawce 

przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu 

pożarniczego  i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 
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Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z pytaniem, co w przypadku, gdy braknie tych 

środków, czy wtedy będziemy musieli dołożyć? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że ze strony Gminy zabezpieczone są środki w wysokości 120 000,00zł., 

niezależnie jak wypadnie wartość po przetargu –  takie są zapewnienia, i jest to pula ta ze strony 

gminy, która nie ulegnie zmianie.  

Radny Pan Ryszard Wiśniewski przypomniał, że wcześniej do samochodu w Żabieńcu 

dokładaliśmy i był wtedy problem. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie 

przedmiotowej uchwały, ponieważ jest to szansa i jako jedyni w powiecie mamy taką 

możliwość. Nowy samochód dla jednostki byłby rozwiązaniem problemu na kolejne 

kilkadziesiąt lat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/247/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia 

środków w budżecie gminy na 2023 rok na dotacje dla OSP w Kujawce przeznaczonej na 

wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu pożarniczego  

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 18 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienie z opłaty za 

korzystanie z przedszkola i wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bądkowo dzieci pochodzenia ukraińskiego w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i otworzyła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zgłosiła uwagi dotyczące nazewnictwa tytułu 

uchwały i zapisu w paragrafach uchwały. Zdaniem radnej zapisy te różnią się i należałoby je 

ujednolicić, ponieważ ustawa wyraźnie mówi o obywatelach Ukrainy a nie o dzieciach 
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pochodzenia ukraińskiego jak nazwano to w tytule uchwały. Ponadto radna zgłosiła uwagę 

dotyczącą zapisu §2 tejże uchwały, w którym mowa  o tym, że uchwała obowiązuje z mocą 

wsteczną. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że radca prawny faktycznie zaopiniował negatywnie zapis §2 

uchwały i został on zmieniony. Poprawiony projekt uchwały został radnym przedstawiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji, w którym radna nie uczestniczyła, stąd też nie otrzymała 

właściwego projektu uchwały po wprowadzeniu zmian. Pozostałe zapisy zostały nie zmienione, 

ponieważ w opinii radcy prawnego są one zgodne i nie wymagają zmian. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński wyjaśnił, że nad przedmiotową 

uchwałą była dyskusja na wspólnym posiedzeniu komisji. Radny oznajmił, że powinniśmy 

pomóc, ale co innego pomoc doraźna, a co innego utrzymywanie tego społeczeństwa bez 

szkody obywateli polskich. Radny stwierdził, że rządzący powinni działać w tym kierunku, aby 

to cała Europa pomagała. W opinii radnego pomoc humanitarna na świecie kuleje dlatego też 

radny zaapelował do rządzących, by konkretnie działali. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały.  

W głosowaniu udział brało 15 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  

0 głosów przeciwnych, 1 głos „wstrzymujący się” – uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVII/248/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zwolnienie z opłaty za korzystanie z przedszkola i 

wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo 

dzieci pochodzenia ukraińskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

w stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. 19 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zgłosił, że w ostatnim czasie zostały zamontowane lampy 

solarne i w wyniku opadów są one bardzo pochylone. 

Wójt Gminy oznajmił, że najprawdopodobniej zgłosimy to w ramach reklamacji. 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z pytaniem, czy jest jakaś odpowiedź odnośnie 

wysypiska śmieci w Łowiczku.? Radny poinformował, że zaczyna się cos dziać, ponieważ 

jeżdżą tam samochody. Ponadto radny poinformował, że nadal jest inwazja robaków. 



str. 19 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego i nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności a Wójt Gminy nie 

wydawał pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności. O sprawie były powiadamiane 

media, różne instytucje a nawet prokuratura. Koszty utylizacji byłyby olbrzymie, dlatego każdy 

umywa ręce. 

Radny Pan Roman Kaszubski oznajmił, że mieszkańcy Toporzyszczewa Starego mają coraz 

większe pretensje do niego jako radnego, Pani sołtys jak również Urzędu Gminy, że jest zbyt 

mały nacisk na władze powiatową odnośnie remontu drogi powiatowej, która przebiega przez 

miejscowość Toporzyszczewo Stare, dlatego radny zaapelował do Starosty 

Aleksandrowskiego, władz powiatu, zarządu  powiatu aleksandrowskiego i wszystkich radnych 

o to, aby zagospodarowano środki na remont tej drogi metoda „dywanika asfaltowego”. Radny 

oznajmił, że problem tej drogi nie trwa od dziś a od 8 lat. Dotychczasowe łatanie drogi jest 

krótkotrwałe i nie rozwiązuje problemu. 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński, wyjaśnił, że ze strony Urzędu Gminy  jesteśmy 

w stałym kontakcie z Zarządem Dróg  Powiatowych i jesteśmy na etapie podpisywania 

porozumienia co do opracowania bądź sfinansowania projektów na przebudowę dróg 

powiatowych i m.in. uwzględniona jest droga w Toporzyszczewie Starym. 

Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie z Senatorem RP Panem Józefem 

Łyczakiem, Wicestarostą Powiatu Aleksandrowskiego, Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych odnośnie dróg powiatowych. W najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne 

spotkanie i objazd dróg celem wskazania najgorszych odcinków. Wójt Gminy przypomniał, że 

piszemy pisma i ciągle reagujemy. Ponadto niestety nie mamy z terenu gminy Bądkowo 

żadnego radnego powiatowego, dlatego też nikt nie walczy o gminę Bądkowo. 

Radny Pan Marek Jankowski zaproponował, by zaprosić radnych powiatowych na sesję, aby 

przedstawili sprawozdanie z planowanych i zrealizowanych remontów dróg powiatowych na 

terenie poszczególnych gmin w powiecie w obecnej kadencji. 

Sekretarz Gminy oznajmił, że możemy też pisemnie wystąpić o przedstawienie takiego 

zestawienia. 

Radna Podlewska stwierdziła, że jest wstydem to, że nie mamy żadnego radnego powiatowego 

z terenu naszej gminy. Radna zwróciła się z pytaniem, dlaczego w najbliższą sobotę są dwie 

imprezy jednocześnie, czy nie można było przełożyć którejś imprezy?. 



str. 20 

 

Wójt Gminy oznajmił, że Dyrektor GOK w Bądkowie już dawno zarezerwowała termin a 

strażacy nie chcieli przesunąć terminu, mimo prośby Wójta Gminy. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy, by na 

stronie bip Urzędu  Gminy w Bądkowie pojawiały się wcześniej retransmisje sesji, ponieważ 

pojawiają się one czasami bardzo późno. 

Pracownik Urzędu Gminy w Bądkowie Pan Jarosław Wochna oznajmił, że transmisje będą 

pojawiały się zgodnie z prośbą radnej. 

Radny Pan Piotr Kobusiński  odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi odnośnie stanu dróg 

powiatowych i oznajmił, że ze strony władz jest nacisk i to duży, ponieważ we wrześniu 

ubiegłego roku wystosowane zostało pismo  wspólnie z radną Panią Ewą Dzieńską jak również 

kilkoma sołtysami do władz powiatowych odnośnie remontu drogi powiatowej Jaranówek – 

Kaźmierzewo. Odpowiedź Starosty Aleksandrowskiego w przedmiotowej sprawie była 

enigmatyczna. Radny oznajmił, że również osobiście jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

skierował pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie doraźnej naprawy tej 

drogi i po kilku dniach została naprawiona droga. Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo wystosowała pismo odnośnie remontu drogi powiatowej w Słupach Dużych, jak 

również wspólnie z radnym Panem Adrianem Hyżym odnośnie drogi wojewódzkiej. 

Radny Pan Adrian Hyży zwrócił się z pytaniem, czy jest jakaś odpowiedź odnośnie złożonej 

petycji? 

Wójt Gminy oznajmił, że nie ma żadnej odpowiedzi w sprawie złożonej petycji. 

Radny Pan Adrian Hyży zwrócił się z pytaniem, czy było z Urzędu Gminy wysłane jakieś 

dodatkowe pismo. 

Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że dostaliśmy pismo i miało odbyć się spotkanie  

w Toruniu ale w miedzy czasie zostało odwołane. 

Radny Pan Adrian Hyży  zaapelował do Wójta Gminy, aby może Pan Wójt Gminy poprosił 

 o zorganizowanie wspólnego spotkania  w Toruniu z władzami odnośnie chodników na ulicy 

Wojska Polskiego w Bądkowie. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zwróciła się z pytaniem, czy jest jakaś 

perspektywa w przyszłości dot. remontu drogi wojewódzkiej nr 301. 



str. 21 

 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński oznajmił, że jest to dłuższa perspektywa  

w granicach 2026 roku. 

Radny Pan Henryk Pasiński w swojej wypowiedzi stwierdził, że jeżeli chodzi o naprawę 

chodników wzdłuż ulicy Wojska Polskiego to należy zacząć od usunięcia samochodów 

parkujących, ponieważ w zasadzie po całej długości parkują samochody i ciężko jest wręcz 

czasami przejechać. 

Radny Pan Roman Ciesielski poinformował, że obecnie trwa remont drogi powiatowej Ujma 

Duża – Niszczewy. 

Sołtys wsi Kwiatkowo zgłosiła, że droga w Kwiatkowie jest popękana i niejednokrotnie to już 

zgłaszała. 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński  zdeklarował, że zostanie wysłanie do firmy 

pisemne wezwanie do usunięcia wad i takie pismo do wiadomości otrzyma również Pani sołtys. 

Ad. 19 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 12:53 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XXXVII sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził: 


