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Protokół Nr XXXV/2022 

z obrad XXXV sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 24 lutego  2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, zakończono o godzinie 11:46 

 

Uchwalony porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

1a. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIV/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku. 

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

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji rady i radnych za 

udział w pracach organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących 

organu wykonawczego jednostek pomocniczych 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bądkowo za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bądkowo na lata 2022-2030 

a) dyskusja, 
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b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 

2022 rok 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w 

piątki i w soboty przez rolników i ich domowników 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia 

handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na 

terenie Gminy Bądkowo. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 

22/7 o pow. 0,1609 ha położonej w obrębie 0009 Kalinowiec 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Bądkowo na 2022 rok. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bądkowie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Województwem Kujawsko- 

Pomorskim w realizacji i finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska ,,Niebieska 

Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

Zestawienie podjętych uchwał 

• Uchwała NR XXXV/211/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku  

w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego 
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Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji rady i radnych za udział w pracach 

organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych gminy 

• Uchwała NR XXXV/212/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek 

pomocniczych  

• Uchwała NR XXXV/213/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bądkowo za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 

• Uchwała NR XXXV/214/2022 2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej 

• Uchwała NR XXXV/215/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo środków 

stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku 

• Uchwała NR XXXV/216/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030. 

• Uchwała NR XXXV/217/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok 

• Uchwała NR XXXV/218/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników 

i ich domowników 

• Uchwała NR XXXV/219/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Bądkowo 

• Uchwała NR XXXV/220/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości nr 22/7 o pow. 0,1609 ha położonej 

w obrębie 0009 Kalinowiec 



4 
 

• Uchwała NR XXXV/221/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2022 rok 

• Uchwała NR XXXV/222/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie zmiany Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 

• Uchwała NR XXXV/223/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w 

sprawie współdziałania z Województwem Kujawsko – Pomorskim w realizacji i 

finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Sesja odbyła się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. Lista obecności radnych stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności – załącznik 

nr 2 do protokołu.  

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXXV sesji 

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

Gminy, Sekretarza Gminy, radcę prawnego rzędu Gminy w Bądkowie, pracowników 

obsługujących sesję oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  

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

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności, po czym stwierdziła, że ustawowy skład rady 

wynosi 15 osób, obecnych jest 11 radnych, co stanowi pełne quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 1a 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady 

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

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie protokołu bez odczytywania Nr 

XXXIV/2021 z sesji odbytej w dniu 15 grudnia 2021r. i wyjaśniła, że projekt protokołu 
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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 XXXIV 

odbytej w dniu  15 grudnia 2021 roku. 

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

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

głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXIV/2021 stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 3 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Na obrady sesji dołączył radny Pan Marek Jankowski. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla 

Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących 

stałych komisji rady i radnych za udział w pracach organów gminy oraz ustalenia należności z 

tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy i ogłosiła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia 

diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

Przewodniczących stałych komisji rady i radnych za udział w pracach organów gminy oraz 

ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 

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

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” nie było  – uchwała została podjęta.  
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXXV/211/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady 

Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji rady i radnych 

za udział w pracach organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet 

dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych i ogłosiła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy sołtysi nadal będą otrzymywać 9% 

od kwoty zebranego podatku?. 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że 9% od zebranego podatku dla sołtysa pozostaje bez 

zmian. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych. 

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 XXXVI/212/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego 

organu wykonawczego jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 6 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą 

na zmianie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków jednostek osp za każdą 

rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej z kwoty 13zł do kwoty 

15zł., tj. § 1 pdp.1 projektu uchwały. Wójt Gminy uzasadnił zgłoszoną autopoprawkę tym, że 

stawka ta nie była zmieniana od 2016 raku a także trudną sytuacją panująca obecnie na świecie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu 

gminy Bądkowo za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka - Podlewska w imieniu własnym ora strażaków podziękowała 

Wójtowi Gminy za zmianę decyzji i zgłoszoną autopoprawkę. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński  w swojej wypowiedzi stwierdził, że 

Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych nie zgłaszał nigdy wniosku o podwyższenie 

ekwiwalentu  i w jego opinii to  strażacy są najbardziej właściwymi osobami do złożenia 

takiego wniosku. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska wyjaśniła, że na prośbę strażaków został złożony 

wniosek podpisany przez 6radnych, który opiewał na kwotę 15 zł. za każdą godzinę udziału 

strażaków akcji ratowniczej. Na obrady sesji został przedstawiony projekt uchwały Wójta 

Gminy na kwotę 13zł. i ostatecznie Wójt Gminy w dniu dzisiejszym zmieniła tą kwotę na 15zł. 

Radna oznajmiła, że stawki dla strażaków nie były zmieniane od 6 lat ale radna zobowiązała 

się do tego aby to zmienić, pilotowała tą sprawę i tak jak obiecała strażakom wraz z grupą 

radnych został złożony wniosek do Rady Gminy Bądkowo o zmianę tych stawek. Radna 

poinformowała również, że strażacy mieli być na dzisiejszej sesji jednak  uznali, że nie wypada 

im przyjść i w swoi interesie wnioskować, ponieważ mogłoby to zostać źle odebrane, dlatego 

też nigdy nie złożyli wnioski w tej sprawie.  

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, dlaczego radna nie zebrała podpisów od 

innych radnych tylko od kilku? 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska wyjaśniła, że zebrała 6 podpisów, ponieważ jest 

to wystarczająca ilość do złożenia wniosku - zgodnie ze statutem gminy Bądkowo, który mówi, 

że z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić 5 radnych. 

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

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych 

z terenu gminy Bądkowo za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę. 

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 XXXV/213/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bądkowo za 

uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Stanowi załącznik nr 

7 do protokołu. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska  w imieniu własnym oraz strażaków 

podziękowała Radzie Gminy Bądkowo za przegłosowanie przedmiotowej uchwały i tym 

samym podwyższenie stawki. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

celowej i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji. 

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 XXXV/214/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022roku w sprawie udzielenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 

8 do protokołu. 
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Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 

roku i otworzyła dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że trafia do 

niej argumentacja Pana Wójta, dotycząca powodu dla którego rezygnujemy z funduszu 

sołeckiego, jednak zdaniem radnej mieszkańcy z jej okręgu wyborczego uczestniczyli w 

zebraniach podczas których był dzielony fundusz sołecki i mieszkańcy zawsze wiedzieli na co 

te środki przeznaczyć, dlatego radna oznajmiła, że w jej okręgu wyborczym mieszkańcy 

ubolewają nad tym i w tej sytuacji wstrzyma się od głosu. 

Wójt Gminy przedstawił frekwencję mieszkańców w spotkaniach na których był 

rozdysponowany fundusz sołecki w poszczególnych sołectwach w ostatnim roku 

funkcjonowania funduszu sołeckiego. Frekwencja we wszystkich sołectwach była znikoma i to 

kilka osób decydowało o przeznaczeniu środków w danym sołectwie. Większość sołectw 

faktycznie celowo wydatkowało środki, ale były sołectwa, które miały problem z 

wydatkowaniem tych środków. Bieżący fundusz sołecki to kwota około pól miliona złotych i 

opinii Wójta Gminy lepiej te środki przeznaczyć na jakaś drogę, jako wkład własny do 

dofinansowania. Ponadto najważniejsze i najbardziej pilne potrzeby sołectw zostały 

zaspokojone dlatego Wójt Gminy rekomenduje za niewydzielaniem funduszu sołeckiego. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska stwierdziła, że w większych miastach 

funkcjonuje budżet obywatelski i jest on reklamowany  a w gminach wiejskich jest to trochę 

kulą u nogi. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że było to reklamowane ponieważ było ogłoszenie na stronie 

internetowej jak również powiadomienie otrzymali sołtysi z prośbą o wysłanie do mieszkańców 

kurendy. 

Radny Pan Parek Jankowski zwrócił się z pytaniem jaka byłaby tu suma funduszu sołeckiego 

w następnym roku? 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi - 521 107,35zł. 
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Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących 

fundusz sołecki w 2023 roku. 

W głosowaniu udział brało 12 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,  

głosów „przeciwnych” nie było, „ głosy wstrzymujące się” -  1  – uchwała została podjęta.  

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXV/215/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy Bądkowo środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 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 ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 

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 XXXV/216/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 10 

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)  
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Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Bądkowo na 2022 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 XXXV217/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do 

prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników i otworzyła dyskusję 

nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały sprawie 

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich 

domowników. 

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 XXXV/218/2021 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu 

w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu 

określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich 
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domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Bądkowo i otworzyła dyskusję 

nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Bądkowo 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXV/219/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia 

handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na 

terenie Gminy Bądkowo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości nr 22/7 o pow. 0,1609 ha położonej w obrębie 0009 Kalinowiec i 

otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński wyjaśnił, że jest to działka w miejscowości 

Kalinowiec na której znajduje się staw. Działka usytuowana jest po tej samej stronie, co 

świetlica wiejska. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w  sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 22/7 o pow. 0,1609 ha położonej w obrębie 

0009 Kalinowiec. 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 XXXV/220/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
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nr 22/7 o pow. 0,1609 położonej w obrębie 0009 Kalinowiec stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

Ad. 14.  

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2022 rok i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było.  

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bądkowo na 2022 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 XXXV/221/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Bądkowo na 2022 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 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 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie. W głosowaniu udział brało 12 

radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  głosów „przeciwnych” i  

„wstrzymujących się” nie było  – uchwała została podjęta. 
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXV/222/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bądkowie w stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 16 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie współdziałania  

z Województwem Kujawsko – Pomorskim w realizacji i finansowaniu zadania o nazwie 

Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Bądkowie  

i otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

współdziałania z Województwem Kujawsko – Pomorskim w realizacji i finansowaniu zadania 

o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Bądkowie. 

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 XXXV/223/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie współdziałania z Województwem Kujawsko – 

Pomorskim w realizacji i finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska 

Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Bądkowie w stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

Ad. 17 

Radny Pan Ryszard Wiśniewski zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, co dalej z 

wysypiskiem śmieci w Łowiczku, ponieważ śmieci nadal są i inwazja robaków również. Radny 

wyjaśnił, że mieszkańcy często go pytają o tą sprawę. Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się 

z pytaniem jak wygląda sprawa z równiarką na wiosnę?. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski przypomniał, że równiarka gminna została sprzedana a 

sprawa wysypiska śmieci w Łowiczku utknęła w martwym punkcie o czym na bieżąco 

informował na każdej z sesji i informował o podjętych działaniach. Ostatecznie sprawę przejęło 

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawski będące podmiotem, który wydało 

pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Najprawdopodobniej sprawa ta utknęła w 
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martwym punkcie na etapie proceduralnym, ponieważ każdy umywa ręce ponieważ zarówno 

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim jak i Urząd Marszałkowski nie chcą się 

podjąć  utylizacji tych odpadów, ze względu na olbrzymie koszty. Wójt Gminy zdeklarował, 

że wraz z radcą prawnym naszego Urzędu wystosują pismo do Urzędu Marszałkowskiego i 

Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskiem w przedmiotowej sprawie. Wójt Gminy 

oznajmił, że zrobiliśmy co mogliśmy i nasze możliwości zostały wykorzystane. 

Ponadto radny zwrócił się z pytaniem, czy w tym roku będzie wożony kamień na drogi?. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska stwierdziła, że Wójt Gminy zrobił wszystko co 

możliwe w tej sprawie a nawet nadto, jednak ustawodawca i przepisy na to pozwalają i do 

chwili obecnej problem wysypiska pozostaje nierozwiązany. 

Wójt Gminy przypomniał, że sprawa była nagłośniona w mediach jak również publikacje w 

prasie, jednak to nie rozwiązało sprawy. 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem jak się ma sprawa pomocy finansowej dla 

rodzin, które w wyniku klęski żywiołowej - wichury doznały szkód na budynkach 

mieszkalnych i gospodarczych, czy została komuś wypłacona kwota 6 0000,00zł na dom 

mieszkalny. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że na budynki mieszkalne zostały już przyznane środki a na 

budynki gospodarcze nie mamy jeszcze odpowiedzi i  najprawdopodobniej nie będzie na to 

przeznaczona pomoc finansowa. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jedna rodzina dostała zasiłek celowy w wysokości 6 000,00zł. 

Radna Pani Agnieszka Sobiecka – Podlewska zawnioskowała do Wójta Gminy, by prowadzona 

była strona Urzędu Gminy na facebooku i zwróciła się z prośbą, by rozważyć tą propozycję, 

ponieważ większość gmin ma taką stronę i jednak więcej osób korzysta i czyta informacje 

poprzez facebooka.  

Wójt Gminy oznajmił, że nie będzie z tym raczej żadnego problemu. 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński oznajmił, że musi to być oficjalna i zautoryzowana 

strona. 

Radny Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z prośbą  o udzielenie informacji w zakresie budowy 

napowietrznej dwutorowej linii energetycznej, na jakim etapie jest sprawa i zainterweniował, 
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by informować rolników i udzielić im informacji, żeby nie zostali wepchnięci w przysłowiowe 

bagno. 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Marchwiński oznajmił jest to dokument planu miejscowego  

i jest on ta etapie  uzgadniania, czyli przed etapem publicznego wyłożenia i zatwierdzenia. Po 

uzyskaniu akceptacji dokument  zostanie publicznie wyłożony a na chwilę obecną dokument 

jest procedowany i uzgadniany przez właściwe urzędy. Do wszystkich właścicieli gruntów, 

gdzie będzie przebiegać linia zostaną wysłane pisemne zawiadomienia i publicznym wyłożeniu 

dokumentu.  

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytanie, czy jest jakaś odpowiedź odnośnie 

złożonego wniosku w sprawie przedłużenia linii światłowodowej. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zostało napisane w tej sprawie pismo do firmy, jednak do chwili 

obecnej nie mamy żadnej odpowiedzi. 

Radny Pan Roman Ciesielski zwrócił się z pytaniem, czy fizycznie zostały już wykonane jakieś 

przyłączenia. 

Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi, ze tak zostały już fizycznie wykonane przyłączenia. 

Ad. 18 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 11:46 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo da zamknęła obrady XXXV  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  

 

 

 

 

 

 


