P R O T O K O Ł Nr XXXI/2010
=====================================
z XXXI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2010r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 16ºº.
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
- Radny Powiatowy
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- Komendant Gminny OSP Budzyń
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Piotr Jankowski,
- p. Wojciech Wrzeszcz,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Paweł Szafranek.

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 2009 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 2009r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

-212. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Komisariatu Policji w
Margoninie za 2009 r. z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem Gminy Budzyń.
13. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2009 r. z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie ul. Leśnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla
obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej
i Wielkopolskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania samochodów pożarniczych na
rzecz jednostek OSP.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2010 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej gminie Piła.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic
obrębów geodezyjnych w jednostce geodezyjnej Budzyń.
22. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2009 r., a w tym:
- przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za
2009 r.
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o
wykonaniu budżetu Gminy Budzyń za 2009 r.
23. 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.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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XXXI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń p. Bogdan Łasecki, który powitał radnych
oraz zaproszonych gości.
Na wstępie Przewodniczący obrad poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci
ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem , w tym Prezydenta RP
p. Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką oraz Prezydenta na Uchodźctwie
p. Ryszarda Kaczorowskiego.
W tym miejscu Przewodniczący obrad przedstawił radnym pismo z
zaprzyjaźnionej Gminy Ahlerstedt, która wyraziła współczucie z powodu
tragicznej śmierci głowy Państwa oraz wszystkich osób , które zginęły w
katastrofie pod Smoleńskiem.
Pismo to stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
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 wraz z 3 dodatkowymi punktami, dotyczącymi podjęcia uchwał w
sprawach :
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w
rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej,
- zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych w
jednostce geodezyjnej Budzyń.
Porządek obrad wraz z powyższymi punktami został przyjęty jednogłośnie za
obowiązujący.
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W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji wniosków
zgłoszonych podczas obrad XXX Sesji Rady Gminy Budzyń w dniu 29 marca
2010 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili 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 24 – „ 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.
Również do tej 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. Również do tej 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 29 marca 2010 r. – jednogłośnie.
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Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z działalności swoich
Komisji za 2009 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 6 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 7 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 8 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Małofiej, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 9 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radnego p. Kazimierza
Cembrowacza o omówienie sprawozdań z działalności Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2009.
Pełnomocnik Wójta radny p. Kazimierz Cembrowicz 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, usług punktu
konsultacyjnego i usług terapeutycznych dla Gminnego Ośrodka Profilaktyki
i Ochrony Zdrowia w Budzyniu.
Sprawozdanie to stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Następnie w/w przedstawił raport z realizacji Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, stanowiący zał. Nr 11 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższych sprawozdań radni dyskutowali na temat ogólnej
pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.
Przedstawione sprawozdania zostały przez radnych przyjęte i nie zgłoszono do
nich uwag.
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Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Budzyń
za 2009 r.
Informację z tego zakresu przedstawił Komendant Komisariatu Policji w
Margoninie Pan Wojciech Wrzeszcz. Stanowi ona zał. Nr 12 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, a radny p. Stanisław Małofiej
o porównanie skali przestępstw w stosunku do poprzedniego roku.
-Komendant odpowiedział, że w skali powiatu w Gminie Budzyń odnotowuje
się najwięcej interwencji w lokalach, w wyniku bójek, co niekorzystnie wpływa
na średnią odnotowywanych zdarzeń w stosunku do pozostałych gmin, jednakże
średnia przestępstw statystycznie w odniesieniu do poprzedniego roku jest
porównywalna.
-Radny p. Kazimierz Cembrowicz podziękował Komendantowi za bardzo
prawidłową współpracę w rozwiązywaniu wielu problemów w ramach działania
Budzyńskiej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
-Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił się z pytaniem o znaczenie tzw.
niebieskiej karty.
-Komendant wyjaśnił, że w wyniku zgłoszonej interwencji policji, wynikającej
z przemocy w rodzinie osobie używającej przemocy zakładana jest „niebieska
karta”. Policja ma obowiązek poinformowania o tym fakcie GOPS , zakład
pracy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub inne
organizacje. Karta ta jest wykorzystywana przy postępowaniu karnym i jest
środkiem obciążającym dla danej osoby.
- Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi za prowadzenie
działań zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i porządku na
ulicach na terenie całej Gminy.
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czasie, ze względu na brak środków finansowych na utrzymanie budynku
Komisariatu Policji w Budzyniu, zapadnie decyzja o jego przekazaniu
Starostwu Powiatowemu w Chodzieży.
Radni podsumowali powyższą informację, stwierdzając, że budynek ten nie
tylko nie przeszedł remontów bieżących, ale również nie był remontowany
prawie w ogóle przez lata swojego istnienia i teraz wymaga bardzo dużych
nakładów finansowych, w celu doprowadzenia do prawidłowego stanu
technicznego.
Radni przypomnieli , że na temat remontu Komisariatu Policji w Budzyniu była
mowa w zeszłym roku, lecz nic nie zostało w tej sprawie wykonane.
Wójt stwierdził, że zadanie to przejdzie pod Starostwo Powiatowe, gdyż nie jest
to zadanie Gminy.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń w 2009 r. została
przez radnych przyjęta i stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń za
2009 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 w
roku 2009 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
Na zakończenie Komendant przedstawił realizację budżetu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2009 r.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag i stanowi on zał. Nr 13
do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń rejon ulicy Leśnej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że uchwała ta zmienia plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Budzyń w rejonie ul. Leśnej, na wniosek „Habendy” z o.o. i pozostałych
właścicieli gruntów.
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prowadzeniem działalności powyższej firmy, bądź pozyskanie nowych
inwestorów w branży kulturalno-rekreacyjnej. W/w zmiana planu również
reguluje istniejący stan i sposób użytkowania działek, który polega na
przeznaczeniu terenu objętego planem pod funkcje mieszkaniowo-usługowe
i usługowe
wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną i infrastrukturą
techniczną.
W/w poinformował, że omawiany projekt uchwały był przedstawiony na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, gdzie radni uznali za
słuszne dokonanie zmiany planu w omawianym wyżej zakresie.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który prosił o procentowe ustalenie
stawek służących naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla
terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Radni ustalili jednogłośnie następujące stawki:
- pod zabudowę mieszkalno-usługową :
nowo projektowane tereny- 20%,
- pod zabudowę usługową :
nowo projektowane tereny – 20%,
- dla pozostałych terenów – 10%.
Po omówieniu projektu uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag –
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/284/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu
melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że jest to
uchwała wywołująca zmianę planu w rejonie rowu melioracyjnego i ulic
Klonowej i Wielkopolskiej w Budzyniu. Uchwała ta została wywołana na
wniosek p. Józefa Kasperczaka oraz p.p. Magdaleny i Jarosława Marciniak.
Wójt przypomniał, że radny p. Józef Kasperczak na jednym z posiedzeń Komisji
Rady Gminy wnioskował, przy jednogłośnym poparciu radnych, o dokonanie
zmiany zapisu w powyższych planach zagospodarowania przestrzennego
poprzez odwrócenie frontu
budynków w kierunku ul. Klonowej
i Wielkopolskiej.
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melioracyjnego.
Wójt poinformował, że w związku z powyższym proponuje się, aby
podstawowym założeniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego było wprowadzenie nowego podziału na działki budowlane z
jednoczesnym ujednoliceniem formy i bryły budynków oraz układu
komunikacyjnego, nawiązującego do wyznaczonych w terenie dróg
dojazdowych. Jednocześnie proponuje się zlikwidować ciąg pieszo-jezdny
wzdłuż rowu melioracyjnego i przeznaczyć go na poszerzenie projektowanych
działek budowlanych, przy czym podstawowym układem komunikacyjnym dla
obsługi w/w terenów będzie ulica Wielkopolska i ulica Klonowa dojazdowa do
projektowanych działek, zakończona zwrotką.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego podjęto uchwałę Nr XXXI/285/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w
rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów pożarniczych.
Powyższy projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że w Gminie
Budzyń jest 8 jednostek OSP, które użytkują 11 samochodów pożarniczych. Z
tej ilości pojazdów 8 stanowi własność OSP , natomiast 3 stanowią własność
Gminy Budzyń. Są to : samochód pożarniczy „Żuk” użytkowany przez
jednostkę OSP Brzekiniec, samochód pożarniczy
„Mercedes” 608 D”
użytkowany przez jednostkę OSP w Dziewokluczu i samochód pożarniczy
„Żuk” użytkowany przez jednostkę OSP Sokołowo Budzyńskie.
Wójt poinformował, że aby
ujednolicić
gospodarkę samochodami
pożarniczymi proponuje się , aby wymienione 3 pojazdy przeszły na własność
jednostek, które je użytkują. Ponieważ dysponowanie pojazdami przekracza
zwykły Zarząd majątkiem Gminy, dlatego też Wójt przekazuje powyższą
sprawę do kompetencji Rady Gminy.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/286/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów
pożarniczych – jednogłośnie.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata
2006-2012.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że na
podstawie
załącznika do tej uchwały, stanowiącego wykaz zadań
inwestycyjnych do realizacji przez Gminę na lata 2006 – 2012, przygotowywane
są wnioski w sprawie otrzymania dofinansowania na konkretne zadanie
inwestycyjne. Ponieważ Gmina Budzyń bierze udział w zadaniu inwestycyjnym
realizowanym przez Spółkę Kopaszyn dot. budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Nowe - Toniszewo - Kopaszyn konieczne jest umieszczenie tego
zadania w powyższym planie inwestycyjnym na najbliższe lata.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając konieczność uaktualnienia omawianego
programu.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXXI/287/2010 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2012 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2010 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o
zwiększeniu planu dotacji celowych:
- o kwotę 4.005,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu
pomocy społecznej,
- o kwotę 127.700,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III,
- w związku z podpisaną umową Partnerską z Gminą Miejską Chodzież na
wspólną realizację projektu „ Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość” –
zwiększa się środki o niewykorzystane w 2009 r. w wysokości 233.590,- zł.
oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej,
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- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 132.000,- zł. z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
z podpisanymi Umowami z Powiatem Chodzieskim,
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 56.000,- zł. z tytułu planowanych do
udzielenia pożyczek dla GOK na realizację zadań, na które zostaną złożone
wnioski,
- na kultywowanie tradycji wspólnego grania- działalność orkiestry dętej i
kapeli podwórkowej przeznacza się kwotę – 24.500,- zł.,
- na utworzenie sali komputerowej w WDK w Wyszynach w ramach programu
„Okno na świat” – przeznacza się kwotę - 14.300,- zł.,
- na Święto Plonów w Gminie Budzyń – przeznacza się kwotę 17.200,- zł.
Zwiększono dochody Gminy o kwotę 165.490,- zł. z następujących tytułów :
- wpływy z tytułu sprzedaży – 145.490,- zł.
- wpływy z różnych dochodów – 14.000,- zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,- zł.
oraz zmniejszono wydatki o kwotę 132.000,- zł.
W związku z powyższym wszystkie środki przeznacza się na realizację
następujących zadań bieżących i majątkowych :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 151.750,- zł.,
- działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego – 34.000,- zł.
- pomoc społeczna- domy pomocy społecznej – 9.620,- zł.
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność –
120,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg
– 10.000,- zł. oraz pozostała działalność – 2.000,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby – 34.000,- 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 2010 r. o kwotę 398.785,- zł., w wyniku
czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 22.078.847,- zł., również zwiększa się
wydatki w budżecie Gminy na 2010 r. o kwotę 342.785,- zł. , w wyniku czego
wydatki ogółem wynoszą: 27.085.670,- zł.
Deficyt budżetu wynosi 5.006.823,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
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Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, która przypomniała, że
w wieloletnim programie zadań inwestycyjnych na lata 2010 – 2011 planowane
jest zadanie inwestycyjne pn. „budowa zaplecza socjalnego przy boisku
sportowym w Wyszynach”. Na zadanie to, zgodnie z zawartą umową o
przyznaniu pomocy z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymamy pomoc w kwocie
377.546,-zł. Aby zadanie to zostało wcześniej zrealizowane Wójt proponuje
ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile o pożyczkę w
powyższej wysokości na wyprzedzające finansowanie w/w zadania.
Spłata pożyczki nastąpi ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na
rachunek pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez pożyczkobiorcę.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego podjęto uchwałę Nr XXXI/ 289/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który przedstawił pismo
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
z coroczną prośbą o przekazanie środków w wyliczonej na ten rok kwocie
3.120,- zł., z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób
nietrzeźwych z tereny Gminy Budzyń.
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Wójt przypomniał, że udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła w powyższej
wysokości zostało już ujęte w uchwale Nr XXX/282/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2010 r.
i jest zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/290/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych w jednostce
geodezyjnej Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przedstawiając swój
wniosek kierowany do Starosty Chodzieskiego w sprawie konieczności
dostosowania aktualnego przebiegu granic obrębów geodezyjnych do przebiegu
granic następujących sołectw : Brzekiniec, Budzyń, Dziewoklucz, Kąkolewice
i Ostrówki.
Takie działanie ma na celu wyeliminowanie powstałych
rozbieżności pomiędzy dokumentacją prowadzoną przez Urząd Gminy, Wydział
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Chodzieży i dokumentacją występującą w księgach
wieczystych i wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa, który stanowi, że przebieg granic obrębu geodezyjnego powinien
się pokrywać z przebiegiem granic sołectw.
Następnie Wójt poinformował jakie nieruchomości przyłącza się lub odłącza od
do obszaru obrębu geodezyjnego wymienionych wyżej miejscowości.
Po przedstawieniu powyższego radni wyrazili pozytywną opinię o wniosku
Wójta Gminy Budzyń kierowanym do Starosty Chodzieskiego w sprawie
dokonania zmian przebiegu granic obrębów geodezyjnych w wymienionych
wyżej miejscowościach.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę Nr
XXXI/291/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zmiany granic obrębów geodezyjnych w jednostce geodezyjnej Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

- 14 Adn. 22
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2009 r., przyjęte
Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 468/2010 z dnia 17 marca 2010r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2009 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 2009 r. został uchwalony uchwałą Rady
Gminy Nr XX/173/2008 w dniu 29 grudnia 2008 r. i wynosił po stronie
dochodów – 20.306.065,- zł., a po stronie wydatków – 24.961.415,- 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 3.558.628,- zł .tj. o 17,52 % i po zmianach przewidywał
dochody w wysokości – 23.864.693,- zł., natomiast po stronie wydatków zmalał
o kwotę 508.254,- zł .tj. o 2,04 % i przewidywał realizację wydatków w
wysokości – 24.453.161,- zł.
Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej
oraz dochodów własnych Gminy.
Wójt poinformował, że dochody Gminy, po uwzględnieniu wszystkich zmian w
ciągu roku zostały zrealizowane w wysokości – 24.422.059,38 zł., co stanowi
102,34 % planu.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów nieznacznie poniżej planu osiągnięto
z następujących tytułów , w działach :
- rolnictwo i łowiectwo – 99,19 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91,31 %
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
93,19 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 55,84 %
- edukacyjna opieka wychowawcza – 87,52 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71,36 %
- kultura fizyczna i sport – 94,60 %
Wójt poinformował, że dochody z pozostałych tytułów zostały wykonane w
całości a w większości działów nawet znacznie przekroczone.
W/w poinformował również odnośnie stanu zaległości na koniec 2009 r. który w
poszczególnych działach był następujący :
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - stan zaległości na koniec roku
wynosił 96.004,92 zł.,
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zaległości na koniec roku wynosił 897,90 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
25.685,84 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 527.949,65 zł.,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – stan zaległości na koniec roku wynosił 919.583,16 zł.
Zaległości na koniec 2009r. stanowiły 7,71 % wykonanych dochodów
i zmniejszyły się w stosunku do wykonanych dochodów w 2008 r. o 1,16 %.
Po omówieniu dochodów oraz stanu zaległości w poszczególnych działach
Wójt przystąpił do omówienia wydatków i poinformował, że zrealizowano je
w wysokości : 22.556.004,60 zł. , co stanowi 92,24 % planu.
Z ogólnej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, przy zaplanowanej kwocie
6.949.331,- zł. została faktycznie zrealizowana kwota 6.041.789,01 zł., co
stanowi 26,79 % wykonanych wydatków ogółem.
Wójt przypomniał, że w 2009 r. zakres większych zadań inwestycyjnych
obejmował przede wszystkim: I etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Nowe Brzeźno i Brzekiniec, termomodernizację budynków Ośrodka Zdrowia w
Budzyniu oraz
Przedszkola Samorządowego w Wyszynach, budowę
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu,
budowę oświetlenia ulicznego, a także : budowę ogrodzeń nieruchomości
komunalnych, przebudowę i modernizację dróg i chodników na terenie Gminy.
Wójt podsumowując przedstawione sprawozdanie stwierdził, że 2009 r.
gospodarka finansowa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została
zrealizowana bez większych problemów, przy czym jednocześnie udało się
pozyskać wiele środków unijnych na realizację inwestycji gminnych.
Do wypowiedzi Wójta dołączyła się Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
która dodała, że rok 2009 zakończył się małym zadłużeniem Gminy, gdyż nie
było potrzeby zaciągania pożyczek komercyjnych.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2009 r. radni przystąpili do dyskusji, w której głos
zabrali :
- Radny i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy p. Józef Kasperczak, który wyraził pozytywną opinię na temat realizacji
budżetu Gminy w 2009 r. W/w stwierdził, że wydatkowanie środków
inwestycyjnych w prawie 90 % w stosunku do planu świadczy o przemyślanym
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wizerunek Gminy Budzyń. Również Przewodniczący Komisji stwierdził, że na
pozytywną uwagę zasługuje fakt nie przekroczenia normy zadłużenia naszej
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 zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który
poparł wypowiedź poprzednika, dodając, że właściwe wykonanie budżetu daje
naszemu społeczeństwu gwarancję prawidłowego rozwoju Gminy Budzyń.
Radny wypowiedział się również odnośnie zaległości w wymienionych przez
Wójta działach, wyrażając opinię, że prawdopodobnie wykonano wszystkie
możliwe czynności , aby zaległości omówione w sprawozdaniu uległy
zmniejszeniu.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki, który podsumował
przedstawione sprawozdanie stwierdzając, że Jego zdaniem budżet Gminy w
2009 r. w całości był realizowany prawidłowo. W/w stwierdził, że oprócz
wydatków obligatoryjnych, podejmowane były wszelkie czynności, w celu
prawidłowego wykonania zaplanowanych dochodów, włączając pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził również, że Wójt i podległe służby
finansowe włożyły wiele wysiłku w egzekwowanie należności, wydatki
natomiast były realizowane zgodnie z planem i oszczędnie.
- 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
2009 r. i nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadań budżetowych
przez Wójta Gminy Budzyń. Zdaniem radnego i całej Komisji wszystkie
zadania , które Rada Gminy określiła do realizacji zostały przez Wójta
wykonane w sposób prawidłowy i przemyślany, przyczyniając się tym samym
do prawidłowego rozwoju naszej społeczności.
Po przeprowadzonej dyskusji radni, w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 r., które stanowi zał.
Nr 23 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 2009r.
Przedstawiona w powyższej uchwale opinia jest pozytywna.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

- 17 Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
radny p. Stanisław Małofiej przedstawił opinię swojej Komisji o wykonaniu
budżetu Gminy za 2009 r.
W/w poinformował, że jest to opinia pozytywna i wydana z pełnym
uzasadnieniem.
Powyższa opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt dzisiejszych obrad,
dot. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń, informując jednocześnie, że
jest on bezpośrednio związany z poprzednim punktem obrad.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr 1/2010 Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2009 r.
Przewodniczący obrad poinformował, że powyższa uchwała została podjęta na
podstawie analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za
2009 r., opracowanego przez Wójta Gminy Budzyń i wydanej pozytywnej opinii
przez Komisję, przedstawionej w poprzednim punkcie obrad.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 26 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 2009 rok.
Przewodniczący obrad poinformował, że opinia R.I.O. jest pozytywna, co
zostało uzasadnione faktem, że wniosek Komisji Rewizyjnej powstał po
uprzedniej analizie i ocenie wykonania budżetu Gminy Budzyń, tak po stronie
dochodów, jak i wydatków, w stosunku do planu, z uwzględnieniem zmian
dokonanych przez Radę Gminy w ciągu roku.
Uchwała R.I.O. stanowi zał. Nr 27 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 XXXI/292/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.
Uchwała stanowi zał. Nr 28 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 2009 r.
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W wolnych głosach i wnioskach nie zgłoszono wniosków.
Adn. 25
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący obrad
p. Bogdan Łasecki - Przewodniczący Rady Gminy Budzyń podziękował
wszystkim za owocny udział w obradach i zakończył XXXI Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Budzyń.

Protokołowała :

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

