P R O T O K O Ł Nr XXXII/2010
=====================================
z XXXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 25 maja 2010r. w
Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 15ºº.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka.
- p. Paweł Szafranek.

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2010 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Adn. 1
XXXII 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.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, informując, że z porządku obrad usunięty został punkt dotyczący
przedstawienia informacji Wójta o swojej działalności w okresie od ostatniej
Sesji, ze względu na nieobecność Wójta. Informacja ta zostanie przedstawiona
na następnej Sesji. Radni przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek obrad
wraz z powyższą poprawką.
Adn. 4
W tym punkcie Sekretarz Gminy przypomniał, że na ostatniej Sesji Rady
Gminy w dniu 28 kwietnia br. radni nie zgłosili wniosków i interpelacji, w
związku z czym w dniu dzisiejszym informacja z tego zakresu nie zostanie
przedstawiona.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono punkt
ten przenieść do punktu 12 – „ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie ponownie głos zabrał Sekretarz Gminy przedstawiając
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu
28 kwietnia 2010 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 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 3 do
protokołu.
Adn. 8
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
z dnia 28 kwietnia 2010 r. – jednogłośnie.
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Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy 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, 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 356.614,- zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę,
- o kwotę 3.400,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji w kwocie 5.955,- zł. z przeznaczeniem na Wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w związku z realizacją zadań bieżących zwiększono dochody Gminy o kwotę
5.500,- zł. z następujących tytułów:
- darowizny na turniej wiedzy prewencyjnej – 3.500,- zł.
- środki z PZU na turniej wiedzy prewencyjnej – 2.000,- zł.
Środki te przeznacza się na Komendę Powiatową Policji - turniej wiedzy
prewencyjnej – w kwocie 5.500,- 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 i równocześnie wydatki w budżecie Gminy na 2010 r. o kwotę
371.469,- zł., w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą:
22.450.316,- zł., natomiast wydatki ogółem wynoszą: 27.457.139,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/293/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia zobowiązań.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
która przypomniała, że w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Budzyń
zapisane jest zadanie inwestycyjne pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska „
które realizowane będzie przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu. Przewiduje się, że całkowity koszt jego realizacji będzie wynosił
7.300.000,- zł., natomiast kwota przekraczająca granicę ustaloną w budżecie na
2010 r. wynosi 4.800.000,- zł. Aby zapewnić gwarancję realizacji tego zadania
przez następne lata konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy w
sprawie zaciągnięcia zobowiązań, w kwocie niezbędnej do jego realizacji tj.
7.300.000,- zł.
Pani Skarbnik poinformowała też, że Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Budzyniu wystąpił z wnioskiem o uzyskanie dotacji unijnych w wysokości
3.025.000,- zł. na powyższe zadanie inwestycyjne. W dniu 19 stycznia br.
GZWiK podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki
Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w której przyznano
pomoc finansową na w/w zadanie inwestycyjne we wnioskowanej wysokości.
Pani Skarbnik poinformowała, że wykonawcą zadania inwestycyjnego będzie
firma ze Szczecina. Ponieważ Kierownik GZWiK może podpisywać umowy z
wykonawcą tylko na zadanie jednoroczne, dlatego, aby umowa ta mogła zostać
podpisana niezbędna jest uchwała Rady Gminy w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag, uważając za celowe podjęcie takiej uchwały, w celu
realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXXII/294/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia zobowiązań –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.
Również ten projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, informując, że jest on
bezpośrednio związany z poprzednim punktem obrad.
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miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska”
realizowane będzie przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu, dlatego też niezbędne jest upoważnienie Wójta Gminy Budzyń do
udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi powyższej jednostki do zaciągnięcia
zobowiązań do kwoty 7.300.000,- zł. na realizację tego zadania.
Po przedstawieniu radni uznali za celowe upoważnienie Wójta Gminy Budzyń
do udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GZWiK, w celu realizacji zadania
inwestycyjnego.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę Nr
XXXII/295/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
- Sekretarz Gminy, który poinformował, że Izba Rolnicza w Pile wyszła z
inicjatywą zorganizowania pomocy humanitarnej dla powodzian. W związku z
tym Sekretarz prosił o rozpropagowanie tej informacji wśród rolników w
poszczególnych wsiach naszej Gminy. Sekretarz dodał, że pomoc dla
powodzian organizuje także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzez
zbiórkę żywności, art. chemicznych i innych art. przemysłowych.
Radni jednogłośnie zaakceptowali
potrzebę zorganizowania zbiórki
potrzebnych artykułów lub środków finansowych na pomoc dla powodzian.
Radni zastanawiali się nad sposobem prawidłowego zorganizowania tej akcji,
poprzez skontaktowanie się z komitetem powodziowym i dostarczenie tej
pomocy w odpowiednie miejsca.
- Sekretarz Gminy poinformował, że wiele firm otrzymało unijne środki na
bezpłatne szkolenia rolników. W przypadku zainteresowania szkoleniami tego
typu Sekretarz prosił o znalezienie ofert w Internecie.
- Radny p. Zenon Nowicki zwrócił uwagę na konieczność umieszczenia na
ul. Dworcowej w Budzyniu koszy na śmieci, a także poinformował, że rów na
tej ulicy nie odbiera wody.
- W/w radny poinformował także o zapadającej się studzience telefonicznej na
ul. Wągrowieckiej w
Budzyniu, a także o podtopieniach gruntów w
Kąkolewicach , związanych z nieprawidłowo wykonaną inwestycją.
Radny stwierdził, że należałoby ponaglić inwestora, który wykonywał zadanie,
aby prawidłowo zakończył inwestycję.
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udziału w Mszy Św. w intencji 20-lecia samorządu terytorialnego, która
odbędzie się w dniu 6 czerwca br. o godz. 11ºº w kościele Św. Andrzeja
Boboli w Budzyniu.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz prosił o jak najszybsze utwardzenie drogi w
Dziewokluczu, dopóki aura jest sprzyjająca.
Radni w tym miejscu radzili wstrzymać się z walcowania dróg, gdyż są one
jeszcze zbyt podmokłe i praca ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
- W/w radny zwrócił uwagę na brak ścieżek rowerowych na terenie naszej
Gminy, które byłyby faktycznie przystosowane do jazdy rowerowej.
- Radny p. Stanisław Małofiej prosił o rozpropagowanie informacji o naborze,
od września br., nowych muzyków do orkiestry dętej w Budzyniu.
- Radny p. Marian Bedyński zwrócił uwagę na konieczność odnowienia znaku:
Gmina Budzyń na ul. Przemysłowej w Budzyniu, gdyż daje on negatywny
wizerunek naszej Gminy.
- Radny p. Wacław Pasch poinformował, że na drodze z Bukowca w kierunku
Nowej Wsi Wyszyńskiej powstała dziura w asfalcie i wymaga to szybkiej
naprawy.
Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki,
który zaprosił wszystkich radnych do udziału w uroczystej Sesji Rady Gminy ,
która odbędzie się w Gimnazjum w Budzyniu w dniu 11 czerwca br.
Adn. 13
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady i
zakończył kolejną XXXII Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

