P R O T O K O Ł Nr XXVIII/2009
=====================================
z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 grudnia
2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 12ºº do godz. 14ºº.
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
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Radni Powiatowi
- sołtys wsi Dziewoklucz
- sołtys wsi Brzekiniec
- sołtys wsi Nowe Brzeźno

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Eugeniusz Koczorowski,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Marzena Walczak,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Tomasz Rybak.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w 2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla
obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń – rejon Osiedla Zielonego.

-215. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu i ustalenia cennika za
korzystanie z hali.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
19. Weryfikacja wniosków sołectw w sprawie zaplanowania przedsięwzięć w
budżecie gminy Budzyń na 2010 r. ze środków sołeckich ramach funduszu
sołeckiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2009 r.
21. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2010 rok.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie części roboczej obrad.
SPOTKANIE OPŁATKOWE.

-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXVIII 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 przedstawił informację z realizacji
wniosków zgłoszonych na ostatniej Sesji Rady Gminy .
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
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W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 22 – „ 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 radni nie zgłosili 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.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń z dnia 12 listopada 2009 r. – jednogłośnie.
Adn. 10 i 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwsze dwa projekty uchwał w
sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 r.
Szczegółowo projekty uchwał omówił radny i Pełnomocnik Wójta ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi p. Kazimierz Cembrowicz, który
poinformował, że przedstawione programy są ze sobą bezpośrednio powiązane ,
gdyż realizowane są w podobny sposób i przez te same osoby.
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Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi ma obowiązek corocznego
przedstawiania Radzie Gminy powyższych Programów, w celu
ich
zaopiniowania. W tym miejscu p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że
były one szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji
Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy , gdzie
wyjaśniano również wszelkie kwestie związane z problemami narkomanii
i alkoholizmu na terenie naszej Gminy. Programy te uzyskały akceptację
członków Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych Programów, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwały :
- Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii- jednogłośnie,
- Nr XXVIII/255/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
– jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 6 i 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w roku 2010.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej,
Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy p. Marian Bedyński, który
poinformował, że aby można było w naszej gminie korzystać z działalności
prowadzonej przez organizacje pozarządowe przy wykonywaniu zadań
własnych Gminy, konieczne jest uchwalenie co roku planu współpracy z tymi
organizacjami. W/w następnie szczegółowo omówił powyższy program,
przedstawiając cele programu, sposób jego realizacji, przedmiot współpracy,
a także sposób jego finansowania.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały został
przedstawiony na posiedzeniu Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy, gdzie otrzymał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/256/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Budzyń
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że do
Urzędu Gminy wpłynęły wnioski p. Jacka Kulupy i p. Szymona Banacha
właścicieli gruntów położonych w Budzyniu w rejonie ul. Leśnej,
zamieszkałych w Budzyniu, dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej,
poprzez uwzględnienie podziału nieruchomości na mniejsze działki budowlane,
z możliwością budowy budynków mieszkalnych i jednorodzinnych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt powyższej
uchwały był szczegółowo analizowany na posiedzeniu Komisji, przy udziale
p. architekt Heleny Bielasiewicz-Nowickiej, która radnym zobrazowała
sytuację dot. zmiany miejscowego plany w omawianym terenie, zgodnie
z koncepcją właścicieli gruntów i udzielała wyczerpujących wyjaśnień w tym
temacie. Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały
otrzymał akceptację radnych.
Ponieważ radni nie zgłosili uwag przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/257/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w
rejonie ulicy Leśnej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń – rejon
Osiedla Zielonego.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak.
W/w poinformował, że projekt ten był szczegółowo analizowany na posiedzeniu
Komisji, przy udziale p. architekt Heleny Bielasiewicz-Nowickiej.
Pani architekt poinformowała, że pomimo, że powyższy plan był omawiany w
czerwcu br., jednakże w wyniku zmian w przepisach konieczne było
uzgodnienie projektu mpzp z nowo powstałą instytucją – Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska. Sytuacja ta wydłużyła okres opracowania niniejszego
planu.
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uchwały zostały uwzględnione sugestie członków Komisji, w wyniku których
zostały wyznaczone tereny usługowe z prawem do realizacji budynków
użyteczności publicznej, takich jak szeroko pojęta administracja, oraz wjazd
równoległy do ul. Rogozińskiej , łączący ją z osiedlem Zielonym. Na terenie
oznaczonym symbolem MN wytyczono strefę ochronną od linii energetycznej
SN 15 kV, co skutkuje wyłączeniem dwóch działek z pod zabudowy, do
momentu jej przełożenia przez gestora sieci ENEA SA.
Radni, po wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień dot. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielonego , nie zgłosili uwag,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/258/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Budzyń- rejon Osiedla Zielonego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu i ustalenia cennika za korzystanie z hali.
Projekt powyższej uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że w listopadzie
br. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od Gminnego Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe w Budzyniu, z prośbą o uwzględnienie w cenniku za
korzystanie z hali sportowej przy Gimnazjum w Budzyniu pewnej liczby godzin
zwolnionych z opłat - dla Kół LZS z terenu naszej gminy.
Pismo to zostało przekazane do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji Zdrowia,
Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący
powyższej Komisji
p. Kazimierz Cembrowicz, informując, że radni na posiedzeniu Komisji
analizowali przedstawioną prośbę i w wyniku przeprowadzonej dyskusji
zaproponowali, aby Ludowe Zespoły Sportowe zrzeszone w Gminnym
Zrzeszeniu LZS, mogły korzystać bezpłatnie z hali sportowej przez 10 godzin
w danym roku kalendarzowym, co zostało uwzględnione w dzisiejszym
projekcie uchwały.
Radni, po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili innych propozycji, przyjmując
zmiany w cenniku zaproponowane przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych , Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń. W związku z tym
przystąpiono do głosowania.
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Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu i ustalenia cennika za korzystanie z hali –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16, 17 i 18
Przewodniczący obrad przedstawił trzy kolejne projekty uchwał dot.
zaciągnięcia zobowiązań.
Wójt w tym miejscu poinformował, że uchwały te dotyczą wyrażenia zgody na
zaciągnięcie następujących zobowiązań na zadania inwestycyjne:
- w wysokości 303.000,- zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg
gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201515 ul. Przemysłowa w
Budzyniu”, które to zadanie realizowane jest na przełomie dwóch lat, przy czym
kwota przekraczająca granicę ustaloną w budżecie na 2009r.wynosi
100.000,- zł. ,
- w wysokości 500.000,- zł. na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi
gminnej Nr 201547P Budzyń – Os. Piaski”, które to zadanie realizowane jest
również na przełomie dwóch lat, przy czym kwota przekraczająca granicę
ustaloną w budżecie na 2009r. wynosi 250.000,- zł.,
- w wysokości 952.000,- zł. na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa zaplecza
socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny”, które to zadanie
realizowane jest na przełomie trzech lat, przy czym kwota przekraczająca
granicę ustaloną w budżecie na 2009r. wynosi 942.000,- zł.
Wójt poinformował, że zadania rozpoczęte w danym roku budżetowym mogą
przejść do realizacji na lata następne po uchwaleniu zaciągnięcia zobowiązań
pieniężnych w określonych kwotach.
Wójt przypomniał, że wymienione zadania ujęte są w wieloletnim planie
inwestycyjnym.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwały :
- Nr XXVIII/260/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań – jednogłośnie,
- Nr XXVIII/261/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań – jednogłośnie,
- Nr XXVIII/262/2009 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio załączniki Nr 12, 13 i 14 do protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad głos oddał Wójtowi Gminy, który
przedstawił weryfikację wniosków sołectw Gminy Budzyń, w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2010, ze
środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
Dokument omawiany przez Wójta przedstawiał wysokość funduszu
sołeckiego przypadającą na poszczególne sołectwa w 2010 r. oraz nazwę
zadania i kwotę należną na jego realizację w poszczególnym sołectwie.
Wójt poinformował, że w wyniku analizy planowanych zadań tylko zadanie
przewidziane do realizacji przez sołectwo Bukowiec, które przewiduje
udzielenie dotacji na remont kościoła w Bukowcu, nie spełnia wymogów
określonych w przepisach ustawy o funduszu sołeckim, w związku z czym
zostało odrzucone. Opinię taką wyraziła również Regionalna Izba
Obrachunkowa. Na zakończenie omawiania weryfikacji wniosków Wójt
przypomniał, że ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że środki z funduszu
sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami
własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju Gminy.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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 pismo wraz z decyzją z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w sprawie wypłaty kwoty
rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień za rok 2006 wraz
z odsetkami zwróconymi do Funduszu na podstawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego – w wysokości 74.220,55 zł.,
- w związku z realizacją zadań zwiększono dochody Gminy o kwotę 1.006,- zł.
z następujących tytułów:
- wpływy z usług – przedszkola – 1.000,- zł.,
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – 6,- zł.
- w związku z nie zaciągnięciem pożyczek i kredytów na realizację zadań
zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.501.300,- zł.
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następujących zadań :
- transport i łączność - drogi publiczne gminne – 8.477,- zł.,
- oświata i wychowanie – 6.000,- zł.,
- pomoc społeczna – 3.900,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34.750,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja do instytucji kultury –
2.100,- zł.
- kultura fizyczna i sport – 20.000,- 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 75.227,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 23.864.693,- zł., jednocześnie zmniejsza się
wydatki w budżecie Gminy na 2009 r. o kwotę 1.426.073,- zł. , w wyniku czego
wydatki ogółem wynoszą: 24.453.161,- zł. Deficyt budżetu wynosi
588.468,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/263/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił ostatnią i najważniejszą
pozycję dzisiejszej Sesji roboczej tj. projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy
Budzyń na 2010 r. Aby zachować prawidłowe procedury przy uchwalaniu
budżetu Przewodniczący obrad przedstawił tekst z Uchwały Nr XXXI/243/2006
Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą, w pierwszej kolejności głos zabrała
p. Skarbnik Honorata Lisiecka, która poinformowała, że zgodnie z procedurą
radni otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu na 14 dni przed dzisiejszą
Sesją, a następnie w/w przystąpiła do szczegółowego omówienia
poszczególnych załączników do projektu uchwały oraz projektowanych
dochodów i wydatków budżetowych na 2010 r., które wynoszą:

- 10 - dochody ogółem
- 20.646.493,- zł.
z tego :
dochody bieżące:
- 19.994.493,- zł.
dochody majątkowe
652.000,- zł.
- wydatki ogółem
- 25.890.850,- zł.
z tego :
- wydatki bieżące
- 16.661.948,- zł.
w tym :
- wydatki jednostek budżetowych
- 11.967.093,- zł.
- dotacje na zadania bieżące
962.419,- zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 3.381.646,- zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
205.590,- zł.
- wydatki na obsługę długu Gminy
145.200,- zł.
- wydatki majątkowe
- 9.228.902,- zł.
w tym :
- dotacje na zadania inwestycyjne
- 2. 020.000,- zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
730.839,- zł.
oraz deficyt budżetu ustalony w kwocie
- 5.244.357,- zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że w 2010 r. na realizację inwestycji planuje się
wydatkować 35,65 % ogółu wydatków budżetowych tj. kwotę :
9.228.902,- zł., która częściowo obejmuje również kwotę pożyczek na ten cel.
Po omówieniu powyższego p. Skarbnik przypomniała, że na wszystkich
posiedzeniach Komisji, gdzie omawiany był projekt budżetu została
przedstawiona również informacja o stanie mienia komunalnego.
Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby omawiania jej ponownie w dniu
dzisiejszym.
Po omówieniu przez p. Skarbnik powyższego projektu budżetu głos zabrał
Wójt Gminy przypominając, że był on szczegółowo omawiany i analizowany
przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Zdaniem Wójta zamierzenia projektu
budżetu są ambitne i chociaż co roku spełniane są oczekiwania znacznej grupy
mieszkańców Gminy, to i tak wszystkich oczekiwań nie zrealizuje się w danym
roku budżetowym.
Przewodniczący Rady Gminy radny p. Bogdan Łasecki stwierdził, że projekt
budżetu zawiera wszystkie najważniejsze pozycje i zadania inwestycyjne, które
w 2010 r. należy zrealizować.
Radni dyskutowali na temat realizacji inwestycji w 2010 r. nie zgłaszając uwag
do przedstawionego projektu budżetu.

- 11Następnie Przewodniczący obrad przedstawił niezbędne dokumenty konieczne
do uchwalenia budżetu.
W pierwszej kolejności, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
Przewodniczący obrad przedstawił otrzymane na piśmie opinie poszczególnych
Komisji Rady Gminy o projekcie budżetu.
Opinie te złożyli :
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
- Komisja Statutowo - Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych , Sportu i Turystyki
Rady Gminy.
W/w poinformował, że wszystkie opinie są pozytywne i stanowią odpowiednio
zał. od Nr 17 do Nr 19 do protokołu.
Następnie w/w przedstawił ostateczną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2010 r. Opinia ta została
wydana m. innymi w oparciu o opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy
i również jest opinią pozytywną.
Stanowi ona zał. Nr 20 do protokołu.
W następnej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił ostatnie niezbędne
dokumenty konieczne do podjęcia uchwały o budżecie Gminy Budzyń na
2010 r. tj. :
- uchwałę Nr SO – 0952/6/15/Pi/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 listopada 2009 r., w sprawie wyrażenia
pozytywniej opinii o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2010 r.,
- uchwałę Nr SO-0951/10p/15/Pi/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 listopada 2009r., wyrażającą pozytywną
opinię o prawidłowości prognozy długu publicznego przedstawionej w
Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Budzyń Nr 443/2009, z dnia
12 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Budzyń na
2010 r.
oraz
- uchwałę Nr SO-0951/11d/15/Pi/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 listopada 2009 r., wyrażającą pozytywną
opinię o możliwości sfinansowania przez Gminę Budzyń deficytu budżetu
ustalonego w projekcie budżetu na 2010 r., przedstawionego w Zarządzeniu
Wójta Gminy Budzyń Nr 443/2009, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
przyjęcia projektu budżetu Gminy Budzyń na 2010 r.

- 12 Powyższe uchwały stanowią odpowiednio zał. od Nr 21 do Nr 23 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących
uchwalenia budżetu Gminy Budzyń na 2010 r. nie zgłosili uwag, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy
Budzyń w sprawie budżetu Gminy Budzyń na 2010 rok- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach dyskutowano na tematy bieżące
dotyczące Gminy, nie zgłaszając wniosków do realizacji.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w
obradach i zakończył część roboczą XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Budzyń, po czym zaprosił wszystkich radnych oraz nowo przybyłych gości na
tradycyjne, coroczne Spotkanie Opłatkowe.

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

