P R O T O K O Ł Nr XXIII/2009
=====================================
z XXIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2009r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 17ºº do godz. 19ºº.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- Komendant Gminny OSP Budzyń

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Wojciech Wrzeszcz,
- p. Ludwik Soloch.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Złożenie sprawozdań z działalności w 2008 r. przez poszczególne
Komisje Rady Gminy :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki,
- Komisję Rewizyjną.
11. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2008r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Komisariatu Policji w
Margoninie za 2008 r. z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem Gminy Budzyń.

-213. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2008 r. z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2009 r.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2008 r., a w tym:
- przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za
2008 r.
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o
wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za 2008 r.
16. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń, a w tym :
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń,
- przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Bogdan Łasecki, który powitał radnych
oraz zaproszonych gości.
Adn. 2
Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 15
radnych, co stanowi 100 % 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 przypomniał, że podczas obrad ostatniej
Sesji radni nie wysunęli wniosków do realizacji, a przedstawione problemy
zostały omówione bezpośrednio podczas obrad Sesji.
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W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 17 – „ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie ponownie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając ustną
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy.
Wójt poinformował, że podczas obrad XXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która
odbyła się w dniu 26 marca 2009 r. zostało podjętych ogółem 12 uchwał.
Ich wykonanie przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XXII/190/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2007 roku w
sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie
zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń – została
przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego. Po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia będą obowiązywać
zawarte w niej zmiany do uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Budzyń z dnia
28 czerwca 2007 r.
- uchwała Nr XXII/191/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie diet dla radnych
weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia
2009 r. – od tego dnia diety dla radnych wypłacane są w wysokości określonej
w tej uchwale.
- uchwała Nr XXII/192/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia diet
dla sołtysów - weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2009 r. – od tego dnia diety dla sołtysów wypłacane są w wysokości
określonej w tej uchwale.
- uchwała Nr XXII/193/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany w
podziale Gminy Budzyń na stałe obwody głosowania – weszła w życie z dniem
podjęcia i została przekazana Komisarzowi Wyborczemu w Pile oraz do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie
z tą uchwałą do stałych obwodów głosowania zostały dopisane nowo- powstałe
ulice na terenie Budzynia.
- uchwała Nr XXII/194/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2009 r. - weszła w życie z dniem podjęcia.
Budżet Gminy na 2009 r. realizowany jest zgodnie z zapisami tej uchwały.
- uchwała Nr XXII/195/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – weszła w życie z dniem
podjęcia. Gmina Budzyń zgodnie z tą uchwałą wesprze finansowo do kwoty
300 tys. zł. powiat chodzieski przy przebudowie ul. Dworcowej w Budzyniu.
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pomocy finansowej gminie Piła – weszła w życie z dniem podjęcia. Gmina
Budzyń zgodnie z podjętą uchwałą przekaże Gminie Piła pomoc finansową w
wysokości 2.201,- zł. z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.
- uchwała Nr XXII/197/2009 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2011weszła w życie z dniem podjęcia. Wieloletni program inwestycyjny jest
realizowany zgodnie z uchwalonymi zmianami.
- uchwała Nr XXII/198/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z
tą uchwałą zostanie zaciągnięta pożyczka do kwoty 150 tys. zł. z
przeznaczeniem na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Budzyniu.
- uchwała Nr XXII/199/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu - weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z
tą uchwałą zostanie zaciągnięta pożyczka do kwoty 500 tys. zł. z
przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe
Brzeźno /etap I/.
- uchwała Nr XXII/200/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Gminy Budzyń na lata 2010-2011 na
realizację projektu pn. „ Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym
we wsi Wyszyny” - weszła w życie z dniem podjęcia.
- uchwała Nr XXII/201/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Gminy Budzyń na lata 2010-2011 na
realizację projektu pn. „ Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka,
Dziewoklucz, Kąkolewice – Przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym
otoczeniem” – weszła w życie z dniem podjęcia.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
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 2 do
protokołu.
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Następnie ustną informację ze swojej działalności za okres od ostatniej
Sesji przedstawił Wójt Gminy. Również do tej informacji radni nie zgłosili
uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń z dnia 26 marca 2009 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z działalności swoich
Komisji za 2008 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 3 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji
Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i
Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 4 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Cembrowicz, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 5 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Małofiej, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 6 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte, nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 11
Przewodniczący obrad poprosił o omówienie następnego punktu obrad
dot. złożenia sprawozdań z działalności Komisji do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2008.
Do omówienia sprawozdań przystąpił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych radny p. Kazimierz Cembrowicz, który w pierwszej
kolejności przedstawił sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W
swoim
sprawozdaniu w/w ujął informację z udzielanych usług psychologicznych,
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Profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Budzyniu.
Sprawozdanie to stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Następnie radny i Pełnomocnik Wójta p. Kazimierz Cembrowicz przedstawił
raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący zał. Nr 8
do protokołu.
Po przedstawieniu powyższych sprawozdań radni dyskutowali na temat ogólnej
pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że zgłaszają się coraz młodsze
osoby z problemami alkoholowymi. Prowadzone są z nimi rozmowy, ale
również stosowane jest leczenie szpitalne. Komisja nie posiada natomiast
wiedzy na temat osób uzależnionych od narkotyków, jednakże wiadomo, że
problem taki istnieje i jest rozpatrywany na bieżąco.
Przedstawione sprawozdania zostały przez radnych przyjęte.
Adn. 12
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Budzyń
za 2008 r.
Informację z tego zakresu przedstawił Komendant Komisariatu Policji w
Margoninie Pan Wojciech Wrzeszcz. Stanowi ona zał. Nr 9 do protokołu.
W/w w swoim sprawozdaniu przedstawił na wstępie ogólne sprawy
organizacyjne dot. Komisariatu Policji w Margoninie informując, że zasięg jego
działania obejmuje oprócz Gminy Budzyń, Gminy: Szamocin i Margonin.
Następnie w/w
poinformował o postępowaniach przygotowawczych
prowadzonych przez Komisariat Policji , ilościach wykroczeń i interwencjach,
ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych działań na terenie naszej
Gminy.
Po przedstawieniu powyższego sprawozdania przystąpiono do dyskusji nad
stanem bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń.
Wójt Gminy poprosił o dokonanie porównania skali przestępstw na terenie
naszej Gminy w odniesieniu do pozostałych gmin.
Komendant odpowiedział, że w skali powiatu sytuacja w Gminie Budzyń,
odnośnie odnotowywanych zdarzeń nie jest zła.
Następnie radny p. Józef Kasperczak zwrócił się z pytaniem o możliwość
szybkiego remontu Posterunku Policji w Budzyniu.
Wójt stwierdził, że we wspólnym interesie powinno być podjęcie działań, w
celu poprawy wyglądu tego budynku. Remontu wymaga nie tylko elewacja
wewnętrzna i zewnętrzna ale także dach oraz instalacje na terenie budynku.
Prowadzone są już wstępne rozmowy na ten temat. Wójt stwierdził, że w
najbliższym czasie do tego tematu należy powrócić.
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Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń za
2008 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Ludwik Soloch.
W/w na wstępie przedstawił stan jednostek działających w obrębie OSP oraz
stan ich wyposażenia. Następnie Komendant omówił działania jednostek OSP
na przełomie roku 2008 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
Na zakończenie Komendant przedstawił realizację budżetu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2008 r.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag i stanowi on zał. Nr 10
do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
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 :
- Gmina Budzyń otrzymała od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile
zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 5.762,- zł. z
przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie o
przyznaniu dotacji celowej w kwocie 2.900,- zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłaty dodatków na pracownika socjalnego realizującego
prace socjalną w środowisku w 2009 r.,
- W związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększono
dochody Gminy o kwotę 178.782,- zł. z następujących tytułów:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- podatek od nieruchomości,
- zaległości z podatków zniesionych,
- korekta udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł.
- Zwiększono przychody budżetu o kwotę 703.118,- zł.
W związku z powyższym wszystkie środki przeznacza się na realizację
następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 512.900,- zł.,
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- administracja publiczna – pozostała działalność – 3.000,- zł.,
- komendy powiatowe policji – zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej –
1.000,- zł.,
- ochotnicze straże pożarne – dotacja dla OSP Brzekiniec na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego – 120.000,- zł.,
- oświata i wychowanie - szkoły podstawowe – 65.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 11.000,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg
– 165.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i
paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa
się dochody w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 187.444,- zł., w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 21.895.229,- zł., również zwiększa się
wydatki w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 890.562,- zł. , w wyniku czego
wydatki ogółem wynoszą
: 24.308.697,- zł. Deficyt budżetu wynosi
2.413.468,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIII/202/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2008 r., przyjęte
Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 381/2009 z dnia 16 marca br. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2008 rok. Następnie w/w zwrócił się do Wójta Gminy o jego omówienie,
a Radę Gminy o jego ostateczne rozpatrzenie.
Wójt Gminy, przystępując do omówienia powyższego sprawozdania
przypomniał, że budżet gminy na 2008 r. został uchwalony uchwałą Rady
Gminy Nr XI/89/2007 w dniu 27 grudnia 2007 r. i wynosił po stronie dochodów
– 18.275.580,- zł., a po stronie wydatków – 18.933.952,- zł.
Wójt poinformował, że w ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany zarówno w
dochodach, jak i wydatkach budżetowych. I tak, budżet po stronie dochodów
wzrósł o kwotę 2.873.293,- zł .tj. o 15,72 % i po zmianach przewidywał
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o kwotę 4.346.920,- zł .tj. o 22,96 % i przewidywał realizację wydatków w
wysokości – 23.280.872,- zł.
Zmiany w budżecie gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej oraz dochodów
własnych gminy. Natomiast wzrost wydatków spowodowany był przede
wszystkim nałożeniem dodatkowych zadań na samorządy gminne.
Wójt poinformował, że dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości
– 20.754.700,39 zł., co stanowi 98,14 % planu, po uwzględnieniu wszystkich
zmian w ciągu roku.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów nieznacznie poniżej planu osiągnięto
z następujących tytułów , w działach :
- rolnictwo i łowiectwo,
- administracja publiczna,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
- ochrona przeciwpożarowa,
- dochody od osób prawnych,
- różne rozliczenia,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- edukacyjna opieka wychowawcza.
Wójt poinformował, że dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane w
całości lub nawet przekroczone.
W/w poinformował również, że w 2008 r. nastąpił wzrost zaległości w
stosunku do 2007 r. Stan zaległości w poszczególnych działach był następujący:
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - stan zaległości na koniec roku
wynosił 85.376,03 zł., w stosunku do 2007 r. wzrósł o kwotę 2.456,36 zł. tj.
o 2,96 %,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – stan
zaległości na koniec roku wynosił 657,32 zł.,
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem , w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległości wynoszą
37.940,74 zł.,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – stan zaległości na koniec roku wynosił 613.693,84 zł., w
stosunku do 2007 r. wzrósł o kwotę 81.291,23zł. tj. o 15,27 %,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od
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cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych – stan zaległości na koniec roku wynosił 823.283,80 i spadł
w stosunku do 2007 r. o kwotę 29.381,49 zł. tj. 3,45%.
Zaległości na koniec 2008 r. stanowiły 8,87 % wykonanych dochodów.
Po omówieniu dochodów oraz stanu zaległości w poszczególnych działach
Wójt przystąpił do omówienia wydatków i poinformował, że zrealizowano
je w wysokości : 21.583.581,33 zł. , co stanowi 92,71 % planu.
Z ogólnej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, przy zaplanowanej kwocie
6.616.698,- zł. została faktycznie zrealizowana kwota 5.498.266,48 zł., co
stanowi 25,47 % wykonanych wydatków ogółem.
Wójt przypomniał, że w 2008 r. zakres większych zadań inwestycyjnych
obejmował przede wszystkim dalszą budowę hali sportowo – środowiskowej
przy Gimnazjum w Budzyniu, termomodernizację budynku Przedszkola
Samorządowego w Budzyniu, budowę kanalizacji sanitarnej w Kąkolewicach,
a także przebudowę i modernizację dróg i chodników na terenie Gminy.
Wójt podsumowując przedstawione sprawozdanie stwierdził, że 2008 r.
gospodarka finansowa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została
zrealizowana bez większych problemów.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2008 r. radni przystąpili do dyskusji, w której głos
zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki, który podsumował
przedstawione sprawozdanie stwierdzając, że budżet Gminy w 2008 r. w całości
był realizowany prawidłowo. W/w stwierdził, że oprócz racjonalnych wydatków
podejmowane były wszelkie czynności w celu prawidłowego wykonania
zaplanowanych dochodów. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził również, że
Wójt i podległe służby finansowe włożyły wiele wysiłku w egzekwowanie
należności, wydatki natomiast były realizowane po gospodarsku i oszczędnie.
-Radny i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy p. Józef Kasperczak, który wyraził pozytywną opinię na temat realizacji
budżetu Gminy w 2008 r. W/w stwierdził, że realizacja zadań inwestycyjnych w
90 % świadczy o tym , że jesteśmy gminą rozwojową, natomiast nie wykonanie
w pełni tych zadań zostało uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi,
niezależnymi od Gminy.
Przewodniczący Komisji podsumowując swoją wypowiedź dodał, że Jego
zdaniem na tak wysoką realizację budżetu również miała wpływ prawidłowa
współpraca Wójta z Radą Gminy.
- Radny i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
p. Stanisław Małofiej, który stwierdził, że Komisja Rewizyjna dokonała bardzo
szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2008 r. i nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadań budżetowych
przez Wójta Gminy Budzyń. Zdaniem radnego i całej Komisji wszystkie
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wykonane. W/w podsumował wypowiedź stwierdzając, że wszystkie
zaplanowane zadania zostały zrealizowane przez Wójta po gospodarsku,
przyczyniając się do rozwoju naszej Gminy.
Po przeprowadzonej dyskusji radni, w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r., które stanowi zał.
Nr 12 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonych przez Wójta Gminy Budzyń sprawozdaniach z wykonania
budżetu Gminy za 2008r.
Przedstawiona w powyższej uchwale opinia jest pozytywna.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
radny p. Stanisław Małofiej przedstawił opinię swojej Komisji o wykonaniu
budżetu gminy za 2008 r.
W/w poinformował, że jest to opinia pozytywna i wydana z pełnym
uzasadnieniem.
Powyższa opinia stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt dzisiejszych obrad,
informując jednocześnie, że jest on bezpośrednio związany z poprzednim
punktem obrad.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr 1/2009 Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2008 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że powyższa uchwała została podjęta na
podstawie analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za
2008 r. opracowanego przez Wójta Gminy Budzyń i wydanej pozytywnej opinii
przez Komisję, przedstawionej w poprzednim punkcie obrad.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń w
sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2008 rok.
Przewodniczący obrad poinformował, że opinia R.I.O. jest pozytywna, co
zostało uzasadnione faktem, że wniosek Komisji Rewizyjnej sformuowany
został po uprzedniej analizie i ocenie wykonania budżetu gminy Budzyń, tak po
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zmian dokonanych przez Radę Gminy w ciągu roku.
Uchwała R.I.O. stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Po
przedstawieniu
wszystkich
niezbędnych
dokumentów
i przeprowadzonej dyskusji radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń.
W wyniku powyższego w głosowaniu jawnym radni przyjęli
jednogłośnie uchwałę Nr XXIII/203/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Po przyjęciu powyższej uchwały głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski,
który podziękował Radzie Gminy za złożone zaufanie i za pozytywną ocenę
pracy Wójta w 2008 r.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał zaproszenie dla radnych na
V Spotkanie Samorządowców, które odbędzie się w Sanktuarium Maryjnym w
Górce Klasztornej w dniu 23 maja br.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski zgłosił, że w Wyszynach nie zostały
dokładnie wycięte gałęzie drzew, które wrastają się w linie energetyczne.
- Radny Powiatowy p. Piotr Jankowski poinformował, że zgłaszał już tę
sprawę, a w razie konieczności ponowi interwencję.
- Radny p. Wojciech Szejner wnioskował o przegląd tablic informacyjnych oraz
pozostałych znaków drogowych znajdujących się przy drogach powiatowych.
- Radny p. Wojciech Szejner wnioskował również o remont drogi powiatowej
biegnącej od drogi Budzyń – Wyszyny do wsi Ostrówki, która jest bardzo wąska
i zniszczona, co zagraża bezpieczeństwu ruchu. Jednocześnie radny prosił o
rozważenie możliwości wykonania na tej drodze tzw. mijanek.
- Radny p. Wojciech Szejner proponował także rozważyć możliwość ustawienia
radaru na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z drogą w kierunku Wyszyn.
Sugestię tę przyjął do wiadomości obecny na Sesji Komendant Komisariatu
Policji p. Wojciech Wrzeszcz.
- Radny p. Jerzy Koszny wnioskował o wykonanie oznakowania osi jezdni na
drodze powiatowej z Budzynia w kierunku Wągrowca.
- Radny p. Jerzy Koszny wnioskował również o ustawienie w ciągu tej drogi
znaku „ uwaga zwierzyna leśna”.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący obrad
p. Bogdan Łasecki - Przewodniczący Rady Gminy Budzyń podziękował
wszystkim za owocny udział w obradach i zakończył XXII Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Budzyń.

Protokołowała :
Damiana Jezierska
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogdan Łasecki

