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projekt 

Protokół Nr XXXVIII/2022 

z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 21 lipca 2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 10:27. 

 

Uchwalony porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 maja 2022 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 2022-2030 

a) dyskusja, 

a) podjęcie uchwały. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Bądkowo na 2022rok 

a) dyskusja, 

a) podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/234/2022 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022- 2025. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w 

części obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, 

Bądkowo, Bądkówek, Kujawka 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

9. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
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a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo. 

 

 

Zestawienie podjętych uchwał 

• Uchwała NR XXXVIII/ 249/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 

• Uchwała NR XXXVIII/250/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 

rok 

• Uchwała NR XXXVIII/251/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Bądkowo na lata 2022- 2025. 

• Uchwała NR XXXVIII/252/2022 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w części 

obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, 

Bądkówek, Kujawka  

• Uchwała NR XXXVIII/253/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
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• Uchwała NR XXXVIII/254/2022 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Łowiczek 

• Uchwała NR XXXVIII/255/2022 sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023 

 

W sesji uczestniczyli radni i sołtysi  według list obecności. Lista obecności radnych i sołtysów 

stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.  

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

nr 3 do protokołu.  

Ad.1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XXXVIII sesji 

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

Gminy, Sekretarza Gminy, radcę prawnego Urzędu Gminy w Bądkowie, kierowników 

jednostek organizacyjnych, sołtysów, 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 10 radnych, co stanowi pełne quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad XXXVIII 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 

XXXVII/2022 z sesji odbytej w dniu 25 maja 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 

XXXVII odbytej w dniu  25 maja 2022r. 
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W głosowaniu udział brało 10 radnych – „za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, 

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

głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVII/2022 stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Na obrady sesji o godzinie 9:26 dołączył radny Pan Marek Jankowski – obecnych 11 radnych. 

Ad. 5 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

przedstawionym projektem uchwały.  

Ad. a) 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że wszystkie projekty uchwał były omawiane podczas 

posiedzenia Komisji Rady Gminy Bądkowo, które odbyło się w dniu 19 lipca br. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenia po stronie dochodów wynikają głównie: ze 

zwiększonej subwencji oświatowej, uzyskanej dotacji na przebudowę drogi gminnej w 

miejscowości Kryńsk oraz wprowadzenia tzw. ”kapslowego” oraz środki z innych gmin za 

dzieci uczęszczające do szkoły. Łączna kwota zwiększeń po stronie dochodów to 214 357,29zł. 

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 11 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXVIII/249/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 roku w stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

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

Ad. a) 

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 11 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXVIII/250/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 21 lipca  2022 roku w sprawie  zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/234/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022- 2025 i ogłosiła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/234/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022- 2025. 

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

głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” nie było  – uchwała została podjęta.  
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Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXVIII/251/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/234/2022 Rady 

Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Bądkowo na lata 2022- 2025 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w części 

obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, 

Bądkówek, Kujawka  i ogłosiła  dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a) 

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w zmiany uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie 

gminy Bądkowo w części obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, 

Żabieniec, Bądkowo, Bądkówek, Kujawka. 

W głosowaniu udział brało 11 radnych – „za” przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXVIII/252 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie gminy Bądkowo w części 

obrębów geodezyjnych: Toporzyszczewo Stare, Toporzyszczewo, Żabieniec, Bądkowo, 

Bądkówek, Kujawka stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 9:43 ogłosiła krótką przerwę. 
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Po przerwie o godzinie 10:07 Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady XXXVIII sesji 

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

tj. 11 radnych. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ogłosiła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 

Ad. b) 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXVIII/253/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 21 lipca   2022 roku  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ogłosiła dyskusję nad przedstawionym 

projektem uchwały. stanowi załącznik nr 10 do  protokołu. 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek i otworzyła dyskusję nad 

przedstawionym projektem uchwały. 

Ad. a)  

Dyskusji nie było. 
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Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łowiczek 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały NR XXXVIII/254/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w miejscowości Łowiczek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. 11 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostkowej paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023 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 

średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023. 

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

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

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia uchwały NR XXXVIII/255/2022 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia  21 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w 

Gminie Bądkowo na rok szkolny 2022/2023 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 12 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy w tym roku odbędą się dożynki 

gminno – parafialne. 

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli sytuacja z pandemią nie spowoduje obostrzeń odgórnych 

to dożynki się odbędą. 

Radny Pan Marek Jankowski zwrócił się z pytaniem w jakim terminie odbędą się dożynki?. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że dożynki odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia tj. 28 sierpnia. 

Radny Pan Marek Jankowski  zwrócił się  z pytaniem, czy nie będzie gdzieś stała pusta wiata 

przystankowa aby przenieść w inne miejsce. 

Wójt Gminy oznajmił, że dokonamy przeglądu wszystkich wiat przystankowych, jeżeli nie 

będzie gdzieś wiaty to kupimy nową, bądź zrobimy we własnym zakresie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kobusiński w swojej wypowiedzi poruszył 

problem firmy LOGIQA  w Bądkowie  i stwierdził, że należałoby sprawdzić działalność firmy 

od strony prawnej i wyjaśnić, kto wydał decyzję na prowadzenie działalności tej firmy. Pan 

Piotr Kobusiński zawnioskował, aby sprawdzić jak to wszystko się odbywało od formy prawnej 

wydając decyzję i pozwolenie. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski wyjaśnił, że działalność tej firmy jest zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym i siedziba firmy mieściła się w Trąbkach Wielkich. Później 

działalność firmy została przeniesiona do Bądkowa. Wójt nie wydaje pozwolenia na tego typu 

działalności, ponieważ Wójt Gminy wydaje jedynie pozwolenia osobom indywidualnym. Wójt 

Gminy osobiście był w siedzibie firmy w Bądkowie i rozmawiał telefonicznie z prezesem 

firmy, który zapewniał, że działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest zgodnie z prawem, 

pozwoleniem i firma posiada certyfikaty. Jedynym niedociągnięciem ze strony firmy zdaniem 

Wójta Gminy jest niewłaściwe przechowywanie tych chemikaliów. Wójt Gminy podjął 

szerokie działania w sprawie działalności i podjęcia działań kontrolnych  w firmie LOGIQA 

powiadamiając Senatora RP Pana Józefa Łyczaka, WFOŚ, PSP w Aleksandrowie Kujawskim 

i z tego co mu wiadomo ma również zostać złożona ze strony mieszkańców Bądkowo petycja. 

Ponadto policja również wszczęła śledztwo z urzędu. 

Sołtys wsi Wójtówka Pan Stanisław Pacholski zainterweniował w sprawie nawierzchni drogi 

w miejscowości Wójtówka i zwrócił się z pytaniem, czy można by trochę kamienia na ten 

odcinek drogi. 

Wójt Gminy oznajmił, że zrealizujemy to. 

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

wysypiska śmieci w Łowiczku. 

Wójt Gminy Pan Ryszard Stępkowski oznajmił, że nie otrzymaliśmy żadnej w tej sprawie 

odpowiedzi, o czym informował w składanym przez siebie dzisiaj sprawozdaniu. 
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Ad. 13 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 10:27 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo da zamknęła obrady XXXVIII  sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządził:  

 

 

 

 

 

 

 

 
































