P R O T O K O Ł Nr XXI/2009
=====================================
z XXI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 04 marca 2009r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 15ºº.
W Sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 87 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- sołtys wsi Dziewoklucz
- sołtys wsi Kąkolewice
- sołtys wsi Sokołowo Budz.
- Prezes Ludowych Zespołów Sportowych

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Marzena Walczak,
- p. Halina Moćko,
- p. Szczepan Antoniewicz,
- p. Roman Schlabs.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe – stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
Wnioski i interpelacje radnych.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Sokołowo Budzyńskie .
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Wyszyny.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Grabówka.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Dziewoklucz.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Kąkolewice.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, dla obszaru
położonego w rejonie Os. Piaski w Budzyniu.

-216. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń, w obrębie wsi
Budzyń, rejon ulicy Przemysłowej, działka nr 296/9.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń, w obrębie wsi
Kąkolewice, w rejonie drogi krajowej nr 11.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie
komunalne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na
mienie komunalne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie
komunalne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości
w najem na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników
wynagrodzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2009 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Budzyń.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zakończenie.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Bogdan Łasecki, który powitał radnych
oraz zaproszonych gości.
W tym miejscu wystąpił p. Roman Schlabs- Prezes LZS, który wręczył Wójtowi
Gminy Budzyń p. Marcinowi Sokołowskiemu puchar ufundowany przez Radę
Gminną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, w uznaniu za wkład w rozwój
sportu masowego w Gminie Budzyń.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 13
radnych, co stanowi 87 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, który został przyjęty jednogłośnie za obowiązujący.
Adn. 4
W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację z wykonania
wniosków zgłoszonych do realizacji podczas obrad ostatniej Sesji, w dniu
29 grudnia 2008 r. Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi
ona zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 26 – „ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie ponownie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 8
Następnie informację ze swojej działalności za okres od ostatniej Sesji
przedstawił Wójt Gminy. Również do tej informacji radni nie zgłosili uwag i
stanowi ona zał. Nr 5 do protokołu.
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W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. – jednogłośnie.
Adn. 10 - 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejne pięć projektów uchwał
dotyczących tego samego zagadnienia tj. :
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Sokołowo Budzyńskie,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Wyszyny,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Grabówka,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Dziewoklucz,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
Kąkolewice.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, informując, że istnieje możliwość
uzyskania w ramach programu unijnego dodatkowych środków finansowych na
realizację priorytetowych zadań na terenie Gminy. Jednym z niezbędnych
dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie jest
uchwalony plan odnowy miejscowości, w której dane zadanie ma być
realizowane. Plan taki musi zawierać elementy zgodne z zaleceniami
Ministerstwa. Urząd Marszałkowski natomiast będzie wnioski oceniał wg
odpowiednich zasad
i punktacji.
Wójt poinformował, że w ramach tego programu tylko cztery podmioty z terenu
Gminy mogą złożyć po jednym wniosku o dofinansowanie zadania .
Z zadań, które planuje się ująć w tych wnioskach to :
- modernizacja przebudowy świetlic wiejskich w Grabówce, Dziewokluczu
i Kąkolewicach,
- budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Wyszynach
oraz remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Sokołowie
Budzyńskim.
Po omówieniu przez Wójta powyższych projektów uchwał głos zabrał
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
i
Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższe projekty uchwał były
szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskały pozytywną
opinię radnych.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
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- uchwałę Nr XXI/174/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo Budzyńskie – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
- uchwałę Nr XXI/175/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
- uchwała Nr XXI/176/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Grabówka – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
- uchwała Nr XXI/177/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Dziewoklucz – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
- uchwała Nr XXI/ 178/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Kąkolewice – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował,
że powyższy projekt uchwały został omówiony przez Wójta Gminy na
posiedzeniu Komisji, na której uzyskał aprobatę radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Wójt Gminy wystąpił z inicjatywą
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obejmującym
teren przy Osiedlu Piaski, stanowiący obecnie własności prywatne. W/w
przypomniał, że omawiany projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, gdyż
dla terenów tych na gminie spoczywa obowiązek sporządzenia m.p.z.p. pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że należy
wyjść na przeciw oczekiwaniom społeczeństwa, zainteresowanego
budownictwem mieszkaniowym na terenie Budzynia. Aby plan
zagospodarowania omawianego terenu stał się realny, należy przeprowadzić
szereg procedur przygotowujących do jego uchwalenia. Dzisiejszy projekt
uchwały jest jednym z etapów tej procedury.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń,
w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Przemysłowej, działka nr 296/9.
Szczegółowo projekt uchwały omówił
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że
powyższy projekt uchwały został omówiony przez Wójta Gminy na posiedzeniu
Komisji, na której uzyskał aprobatę radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w pierwotnym
planie
zagospodarowania przestrzennego tego terenu z dnia 8 czerwca 1998r. działka, o
której mowa w dzisiejszym projekcie uchwały była przeznaczona pod budowę
zespołu garaży. W międzyczasie nastąpiła zmiana zainteresowań mieszkańców
takim zagospodarowaniem omawianego terenu, w związku z czym w dniu
27 grudnia 2007 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany tego planu.
Dzisiejszy projekt uchwały stanowi zakończenie procedury uchwalania zmiany
omawianego planu, w odniesieniu do działki nr 296/9, poprzez
przekwalifikowanie jej pod budownictwo mieszkaniowe.
Na zakończenie Przewodniczący Komisji poinformował, że proponowana na
posiedzeniu Komisji przez Wójta stawka procentowa w wysokości 15% służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej uchwaleniem planu, uzyskała aprobatę radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, wraz z
proponowaną wyżej stawką procentową, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/180/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń, w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Przemysłowej, działka nr 296/9 jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń,
w obrębie wsi Kąkolewice w rejonie drogi krajowej nr 11.
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Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy
projekt uchwały został omówiony przez Wójta Gminy na posiedzeniu Komisji,
na której uzyskał aprobatę radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że dzisiejszy projekt uchwały dotyczy
ostatniego etapu uregulowania zmiany planu zagospodarowania terenu w
obrębie wsi Kąkolewice przy drodze krajowej nr 11 i dotyczy obszaru działek
nr ewid. 42 i 435/4. Pierwotny plan zagospodarowania tego terenu został
uchwalony w dniu 25 czerwca 2001 r.
Projekt planu zmienia ustalenia w odniesieniu do terenu przeznaczonego pod
stację paliw, wyznaczając w tym miejscu pas zieleni izolacyjnej oraz rezerwę
terenu pod rozbudowę drogi krajowej nr 1, a także wprowadza możliwość
realizacji budynku mieszkalnego dla właściciela działki.
Na zakończenie Przewodniczący Komisji poinformował, że proponowana na
posiedzeniu Komisji przez Wójta stawka procentowa w wysokości 30% służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej uchwaleniem planu, uzyskała aprobatę radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, wraz z
proponowaną wyżej stawką procentową, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/181/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń, w obrębie wsi Kąkolewice w rejonie drogi krajowej nr 11 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia pierwszego projektu
uchwały związanej z gospodarką gruntami tj. w sprawie nabycia nieruchomości.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że projekty wszystkich uchwał
gruntowych zostały szczegółowo przedstawione przez Wójta Gminy
i rozpatrzone na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskały pozytywną opinię
radnych.
W/w poinformował, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
dotyczy odpłatnego przejęcia na własność Gminy Budzyń nieruchomości
położonych w Budzyniu przy ul. Wielkopolskiej, stanowiących własność osób
fizycznych, o nr ewid. 1004/8, 1003/8 i 1002/8. Wymienione działki położone
są wzdłuż drogi gminnej, z przeznaczeniem na pas zieleni łęgowej, ciągi
pieszo-jezdne oraz na zabezpieczenie dogodnego dojścia do urządzeń wodnościekowych, między innymi w celu ich konserwacji.
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czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/182/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie nabycia nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały gruntowej
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p.
Józef Kasperczak poinformował, że projekt uchwały dotyczy uregulowania
stanu własności dróg na ul. : Chodzieskiej, Rogozińskiej i Leśnej w Budzyniu ,
poprzez ich przejęcie na mienie komunalne, co pozwoli na prowadzenie
prawidłowej gospodarki tymi nieruchomościami.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że skomunalizowanie
wymienionych dróg, stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa w
administrowaniu Starosty Chodzieskiego, ułatwi nam wydawanie decyzji i
zezwoleń oraz prowadzenie uzgodnień w sprawach dotyczących ich
użytkowania.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/183/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały gruntowej w
sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p.
Józef Kasperczak poinformował, że w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszary wsi Budzyń rejon ul. Leśnej
nieruchomość o nr ewid. 2264/12, o pow. 769 m² i o szerokości 4 m,
stanowiąca własność p. Elżbiety Sobieraj stanowi teren zieleni izolacyjnej.
Aby uregulować sprawę pasa zieleni przy drodze należy wyodrębnić powyższą
działkę i przejąć ją odpłatnie na własność Gminy.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/184/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały gruntowej w
sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem na okres powyżej
3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, informując, że projekt tej uchwały
związany jest bezpośrednio z uchwałami dot. planów odnowy wsi, gdyż
wniosek na modernizację i przebudowę świetlic wiejskich we wsiach :
Grabówka, Dziewoklucz i Kąkolewice składany będzie przez Gminny Ośrodek
Kultury w Budzyniu. Jednym z załączników do wniosku jest udokumentowany
stan prawny do modernizowanych budynków. Podmiot składający wniosek o
dofinansowanie zadania musi być właścicielem lub dzierżawca obiektu, przy
czym stan prawny składającego wniosek w stosunku do obiektu musi pozostać
taki sam od rozpoczęcia inwestycji na okres minimus 7 lat. W związku z tym
Wójt proponuje oddać GOK w Budzyniu w najem na okres 11 lat i odstąpić od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wymienionych w
projekcie uchwały działek. Aby uregulować sprawę najmu pomiędzy GOK a
Gminą Budzyń niezbędne jest podjęcie uchwały w tej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, stwierdzając, że
jej podjęcie jest niezbędne do skompletowania dokumentacji, w celu uzyskania
środków finansowych na modernizację świetlic wiejskich.
W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/185/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem na okres
powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych
składników wynagrodzenia.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że zgodnie ze
znowelizowaną Kartą Nauczyciela organ prowadzący, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia ma obowiązek corocznego uregulowania
wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia dla nauczycieli,
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

- 10 Następnie Wójt zapoznał radnych z poszczególnymi zapisami powyższego
projektu regulaminu, informując jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi
zapisami Karty Nauczyciela został on uzgodniony ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu regulaminu, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Następnie w/w poinformował, że jak co roku, zgodnie z obowiązującymi
przepisami Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu
6 lutego 2009 r. złożył wniosek do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który
zawiera również szczegółowe kalkulacje związane z kosztami eksploatacji
urządzeń wodnych.
Stanowi on zał. Nr 19 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że temat ten został
szczegółowo przeanalizowany na posiedzeniu Komisji, w której uczestniczył
również Kierownik Gminnego Zakładu wodociągów i Kanalizacji
p. Janusz Geisler. Przewodniczący Komisji poinformował, że w wyniku
przeprowadzonych dyskusji i wysuwanych argumentacji radni przychylili się
jednogłośnie do proponowanych przez GZWiK stawek opłat za wodę oraz za
odprowadzanie ścieków, stanowiących około 8 % podwyżkę, w stosunku do
obecnie obowiązujących taryf. Komisja nie wyraziła natomiast akceptacji
odnośnie proponowanej wysokości stawek opłaty abonamentowej tj. :
- dla odbiorców indywidualnych – stawka proponowana - 2,14 zł. brutto
miesięcznie, Komisja jednogłośnie zaproponowała pozostawić stawkę tę w
dotychczasowej wysokości tj. 1,11 zł brutto miesięcznie,
-dla pozostałych odbiorców– stawka proponowana – 3,51 zł. brutto miesięcznie,
Komisja jednogłośnie zaproponowała niższą stawkę w wysokości – 3, 06 zł.
brutto miesięcznie.

- 11 Proponowane stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wraz z opłatą stałą
abonamentową przedstawione są w dniu dzisiejszym zgodnie z propozycją
Komisji.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił poszczególne propozycje, w
cenach brutto za 1 m ³ :
- taryfy dla pobierających wodę :
a/ wykorzystywane na cele bytowe gospodarstw domowych – 2,06 zł.,
stawka opłaty abonamentowej – 1,11 zł. brutto miesięcznie,
b/ wykorzystywane na pozostałe cele – 3,31 zł.,
stawka opłaty abonamentowej – 3,06 zł. brutto miesięcznie,
- taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków :
a/ za ścieki dla potrzeb socjalno-bytowych – 2,94 zł.,
b/ za ścieki dla pozostałych odbiorców – 3,51 zł.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że jak co roku
przegłosowane w dniu dzisiejszym taryfy obowiązywać będą w okresie od
15 kwietnia 2009 r. do 14 kwietnia 2010 r. Wójt poinformował również, że na
proponowane wysokości cen za wodę i odprowadzanie ścieków mają wpływ
coraz wyższe koszty eksploatacji i zakupu urządzeń, związane m. innymi z
wysoką podwyżką energii. Ponieważ koszty te zwiększają się regularnie,
dlatego też co roku rosną stawki opłat. Aby GZWiK mógł prawidłowo
funkcjonować, to podwyżka taka jest niezbędna.
Po wysłuchaniu powyższych propozycji i wyjaśnień ze strony Wójta radni nie
zgłosili innych propozycji, przychylając się do opinii Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę Nr
XXI/187/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2009 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :

- 12 - Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o
ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2009 r. tj:
- poprzez zwiększenie o kwotę 700,- zł dotacji na świadczenia rodzinne,
zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego,
-poprzez zwiększenie o kwotę 22.000,- zł. dotacji na realizację własnych
zadań bieżących gmin, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- poprzez zmniejszenie o kwotę 500,- zł. dotacji na składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- poprzez zmniejszenie o kwotę 7.700,- zł. dotacji na zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację
zadań zleconych,
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o
przyznaniu dotacji celowej w kwocie 32.681,- zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów zawiadomienie o
ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2009 r. poprzez zmniejszenie o
kwotę 87.510,- zł. część oświatową subwencji ogólnej,
- Gmina Budzyń podpisała Umowę Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na
wspólną realizację projektu pn.” Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość –
zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego”, w ramach
wyrównywania szans edukacyjnych, w związku z niewykorzystaniem całości
środków na w/w cel w 2008 r. zwiększa się o kwotę 4.183,- zł. środki do
wykorzystania w br.,
- Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego tj. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Budzyniu, ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
na kwotę 176.100,- zł.,
- Gmina Budzyń otrzymała środki w ramach Umowy na dofinansowanie
projektu „Edukacja poprzez sport - budowa hali sportowo-środowiskowej przy
Gimnazjum w Budzyniu”.
W/w poinformowała, że w związku z powyższymi środkami zwiększa się
dochody o kwotę 382.910,- zł., z przeznaczeniem na :
- administrację publiczną – urzędy gmin – 20,- zł.,
- oświatę i wychowanie – gimnazja – 20 tys. zł.,
- dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 61.500,- zł.,
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
Budzyniu – 183.900,- zł.,
- budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny –
10 tys. zł. i pokrycie zmniejszenia części subwencji oświatowej – 87.510,- zł.

- 13 Dokonuje się również zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu
przeniesień pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa
się dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 522.864,- zł., w
wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 20.828.929,- zł., natomiast
wydatki ogółem wynoszą : 25.484.279,- zł.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był omawiany przez Wójta Gminy Budzyń i analizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał pozytywną opinię radnych.
Do przedstawionych przez p. Skarbnik zmian w budżecie Gminy Budzyń na
2009 r. radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/188/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 25
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że
właściciel obiektu wpisanego do rejestru zabytków może wystąpić do Gminy
Budzyń z wnioskiem o otrzymanie dotacji na jego remont.
Z wnioskiem o dotację celową na remont zabytkowego kościoła w Sokołowie
Budzyńskim, wpisanego do rejestru zabytków wystąpiła Parafia RzymskoKatolickiej p.w. Świętej Barbary w Budzyniu - do wysokości 61.425,17 zł.
Zakresem robót remontowych objęty jest remont pokrycia dachowego, poprzez
zakup niezbędnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu oraz
koszty robocizny.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały był omawiany przez Wójta Gminy Budzyń i analizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał pozytywną opinię radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXI/189/2009 Rady Gminy Budzyń
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

- 14 Adn. 26
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając następujące pisma:
- Pismo Departamentu Ochrony Zabytków z Warszawy informujące o
udzieleniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu
na 2008 r. – Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. MB Pocieszenia w Wyszynach
dotacji w wysokości 555.450,- zł. przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania
pn. „ Bukowiec, kościół filialny p.w. NMP Różańcowej: remont”.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
- Pismo Komisarza Wyborczego w Pile informujące, że na dzień 7 czerwca
2009 r. przewidywany jest termin wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Pismo stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
- Pismo Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie również informujące o
wyborach do Parlamentu Europejskiego, zobowiązujące Gminy do dokonania
przeglądu istniejącego podziału Gminy na stałe obwody głosowania.
Pismo stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 27
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący obrad
p. Bogdan Łasecki - Przewodniczący Rady Gminy Budzyń podziękował
wszystkim za owocny udział w obradach i zakończył XXI Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Budzyń.
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