P R O T O K O Ł Nr XXXIV/2010
=====================================
z
XXXIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się
w dniu
25 czerwca 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 15ºº do
godz. 17ºº.
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

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

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.
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego
uprawnionego.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Budzyń.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń , informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze danego roku budżetowego.
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości :
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- Nowe Brzeźno,
- Prosna,
- Podstolice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
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 na
2010 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXIV 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 jako obowiązujący.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który
przedstawił informację z realizacji wniosków zgłoszonych podczas obrad
XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy, w dniu 25 maja 2010 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili 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 20 – „ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie ponownie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Zwyczajnej Sesji Rady
Gminy w dniu 25 czerwca 2010 r.
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 Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 8
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, przedstawiając informację ze
swojej działalności w okresie od Sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia br., ze
względu na swoją nieobecność na Sesji w dniu 25 maja 2010 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 9

W tym punkcie radni przyjęli protokoły z : ostatniej Zwyczajnej Sesji
Rady Gminy z dnia 25 maja 2010 r. – jednogłośnie oraz z Uroczystej Sesji w
dniu 11 czerwca 2010 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który przypomniał , że w
budżecie Gminy na lata 2009-2012 planowane jest zadanie inwestycyjne pod
nazwą „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny,
Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”. Aby można było zadanie to
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formie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 2.000.000,- zł.
Wykorzystanie pożyczki nastąpi w 2010 r. w kwocie 1.000.000,- zł. oraz w
2011 r. w kwocie 1.000.000,- zł.
Wójt poinformował o szczegółach spłaty tej pożyczki, która nastąpi z
dochodów własnych Gmin, w ratach kwartalnych do 8 lat , z karencją spłaty rat
kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia inwestycji.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały został przedstawiony i przeanalizowany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania, w wyniku
którego podjęto uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłat lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie
organu do tego uprawnionego.
Również ten projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że podjęta
wcześniej uchwała w tej sprawie straciła moc prawną, ze względu na zmianę od
1 stycznia br. przepisów regulujących zapisy tej uchwały.
Wójt stwierdził, że obecnie niektóre zapisy w dotychczas obowiązującej
uchwale należy uregulować i dostosować je do obowiązujących przepisów
prawa.
W/w poinformował, że powyższy projekt uchwały został przesłany w dniu
20 maja br. do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departamentu
Monitorowania
Pomocy
Publicznej
w
Warszawie,
z potwierdzeniem jego odbioru w dniu 24 maja br. Ponieważ od tego czasu
minęło już 30 dni, dlatego też Wójt stwierdził, że można domniemać, iż do
przesłanego przez nas projektu uchwały nie ma zastrzeżeń i jest zgodny z
obowiązującymi przepisami o pomocy publicznej. Następnie Wójt przedstawił
szczegółowe zasady , sposób i tryb
umarzania, odraczania spłat lub
rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny
oraz określił przypadki, w których należność pieniężna może zostać umorzona.
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Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt ten został przedstawiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/297/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania,
odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom
podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że Rada
Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, po spłaceniu przez nas części kredytu i odsetek od kredytu
umorzyła nam część pożyczki w wysokości 100.000,- zł., zaciągniętej na
budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w
Sokołowie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzyniu, wraz z
przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w Budzyń.
Warunkiem umorzenia pożyczki jest wykorzystanie umorzonej kwoty na
inwestycje proekologiczne. W związku z tym Wójt proponuje przeznaczyć
powyższą kwotę na uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach :
Wyszyny, Grabówka, Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt ten został przedstawiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania. W
wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/298/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy informując, że w
związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. znowelizowanej ustawy
o finansach publicznych i związanej z tym zmiany trybu uchwalania budżetu ,
istnieje konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej tryb prac nad
projektem uchwały
budżetowej
Gminy Budzyń. Skarbnik Gminy
poinformowała, że w związku z tym dotychczasowa uchwała z 2006 r. w
sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - traci moc.
Również odnośnie tego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt ten został przedstawiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/299/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Budzyń , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze danego roku budżetowego.
Również ten projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, informując, że tak jak
w przypadku poprzedniej uchwały konieczność podjęcie tej uchwały związana
jest ze zmianą przepisów o finansach publicznych. Znowelizowane przepisy
wprowadziły istotne zmiany w dotychczasowej uchwale w tej sprawie, między
innymi wprowadziły obowiązek przedstawiania informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, która po raz pierwszy zostanie sporządzona
w 2011 roku. Następnie w/w omówiła zakres takiej informacji oraz dane , które
ona powinna zawierać.
Również odnośnie tego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt ten został przedstawiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/300/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń , informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił w tym miejscu cztery kolejne projekty
uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Brzeźno,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.
Szczegółowo projekty powyższych uchwał omówił Wójt Gminy informując, że
plany odnowy wymienionych miejscowości podjęte wcześniej straciły moc
prawną , ze względu na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, aby można było
wystąpić z wnioskami o uzyskanie środków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich konieczne jest uaktualnienie planów odnowy wsi
w wymienionych miejscowościach, zgodnie z wymogami zawartymi w
powyższej nowelizacji rozporządzenia.
Wójt poinformował również, że , w sołectwach: Bukowiec i Nowe Brzeźno w
dniu 16 czerwca 2010r. a w Prośnie i Podstolicach w dniu 17 czerwca 2010 r. odbyły się Zebrania Wiejskie, na których uchwałą Zebrania Wiejskiego
przyjęto jednogłośnie zmiany w planie odnowy miejscowości.
Również odnośnie powyższych projektów uchwał głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak,
który
poinformował, że zostały one omówione na posiedzeniu Komisji,
gdzie uzyskały jednogłośną akceptację radnych.
Po omówieniu powyższego tematu i nie zgłoszeniu uwag do przedstawionych
projektów uchwał radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały :
- uchwałę Nr XXXIV/ 301/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec – jednogłośnie.
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Wiejskiego sołectwa wraz z podjętą uchwałą Nr 2/2010 z dnia 16 czerwca
2010 r. stanowią zał. Nr 11 a do protokołu.
- uchwałę Nr XXXIV/ 302/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Nowe Brzeźno – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 12 do protokołu, natomiast protokół Zebrania
Wiejskiego sołectwa wraz z podjętą uchwałą Nr 2/2010 z dnia 16 czerwca
2010 r. stanowią zał. Nr 12 a do protokołu.
- uchwałę Nr XXXIV/ 303/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Prosna – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 13 do protokołu, natomiast protokół Zebrania
Wiejskiego sołectwa wraz z podjętą uchwałą Nr 2/2010 z dnia 17 czerwca
2010 r. stanowią zał. Nr 13 a do protokołu.
- uchwałę Nr XXXIV/ 304/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Podstolice– jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 14 do protokołu, natomiast protokół Zebrania
Wiejskiego sołectwa wraz z podjętą uchwałą Nr 2/2010 z dnia 17 czerwca
2010 r. stanowią zał. Nr 14 a do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do Urzędu
wpłynęło 29 wniosków długoletnich dzierżawców gruntów komunalnych,
którym umowy wygasają w 2010 r., z prośbą o przedłużenie dotychczasowych
umów na kolejne 3 lata.
Wójt przypomniał, że przedłużenie umów dzierżaw, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość Wójt może dokonywać tylko za zgodą Rady Gminy.
Następnie Wójt przedstawił wykaz dzierżawców, którzy wnioskowali o
przedłużenie umów do 2013 r.
Również odnośnie powyższego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że projekt ten został omówiony na posiedzeniu Komisji,
gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/305/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2006-2012
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik 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. Gmina Budzyń złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji
związanej z przebudową świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ich
najbliższego otoczenia, ponieważ jednak kosztorysy nakładów finansowych na
te inwestycje uległy zwiększeniu w stosunku do planu, dlatego też występuje
konieczność uaktualnienia omawianego programu.
Również odnośnie tego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt ten został przedstawiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego podjęto uchwałę Nr XXXIV/306/2010 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2006-2012 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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 z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienia
o przyznaniu dotacji w kwocie 2.975,- zł. z przeznaczeniem na wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gminie Budzyń została umorzona kwota
100.000,- zł. tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia
związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Sokołowie Budzyńskim i przy
ul. Przemysłowej w Budzyniu. Kwotę tę przeznacza się na uporządkowanie
gospodarki ściekowej w Wyszynach, Grabówce, Prośnie i Nowej Wsi
Wyszyńskiej,

- 10 - Gmina Budzyń otrzymała pomoc finansową z Powiatu Chodzieskiego w
kwocie 3.000,- zł. na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z Gminy Budzyń,
- w związku z realizacją zadań bieżących i majątkowych zwiększono dochody
Gminy o kwotę 42.900,- zł. z następujących tytułów :
- wpływy z tytułu sprzedaży – 10.000,- zł. ,
- darowizny na turniej wiedzy prewencyjnej – 700,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1.000,- zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,- zł.,
- zaległości w podatku od posiadania psów – 100,- zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 600,- zł.,
- wpływy z innych usług – 500,- zł.
wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących
i majątkowych :
- Komendy Wojewódzkie Policji - wpłata Gminy Budzyń na zakup samochodu
osobowego na kwotę 700,- zł.,
- Komendy Powiatowe Policji – turniej wiedzy prewencyjnej – 1.750,- zł.,
- Oświata i Wychowanie – szkoły podstawowe- 7.900,- zł.,
- Oświata i Wychowanie – przedszkola – 18.500,- zł.,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – udział
dzieci z terenów popowodziowych – 7.700,- zł.,
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – pozostała działalność
900,-zł.,
- Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 5.000,- zł.,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – pozostała działalność – 450,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
W wyniku przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy
na 2010 r. o kwotę 48.875,- zł., w wyniku czego dochody Gminy ogółem
wynoszą: 22.502.926,- zł., również zwiększa się wydatki o kwotę 148.875,- zł.
w związku z czym łączna kwota wydatków ogółem wynosi: 27.609.749,- zł.
Deficyt budżetu występuje w kwocie 5.106.823,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXIV/307/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

- 11 Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że dotyczy ona
udzielenia dotacji
celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele filialnym w
Sokołowie Budzyńskim, o którą wystąpiła Parafia Rzymsko-Katolicka w
Budzyniu. Wójt przypomniał, że uchwała w tej sprawie podjęta była już w
roku ubiegłym, jednakże ze względu na przeciągające się procedury i zbyt długi
tryb przygotowywania dokumentacji uchwała ta nie mogła zostać zrealizowana.
Obecnie kosztorys niektórych prac remontowych do wykonania na powyższym
kościele uległ zmniejszeniu i w związku z tym proponowana kwota dotacji
celowej zmniejsza się do wysokości ogółem 46.919,- zł. Wójt przypomniał, że
kwota dotacji celowej w uchwale w tej samej sprawie z ubiegłego roku
uchwalona była do wysokości 61.425,17 zł.
Wójt poinformował, że aby można było rozpocząć remont na powyższym
kościele niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały.
W tym miejscu również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt ten został przedstawiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania, w
wyniku którego podjęto uchwałę Nr XXXIV/308/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 20
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który przedstawił pismo Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile , z życzeniami wszelkiej pomyślności, z okazji jubileuszu
20-lecia rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego, dla wszystkich radnych
Rady Gminy Budzyń i Wójta Gminy Budzyń.
Pismo stanowi zał. 19 do protokołu.
- Radna p. Irena Jankowska zwróciła się z pytaniem o termin odbudowy
przystanku autobusowego, usytuowanego na drodze k-11 przy Sokołowie
Budzyńskim, zniszczonego przez samochód ciężarowy.

- 12 Wójt odpowiedział, że zarówno Sokołowo Budzyńskie jak i Podstolice zostały
zgłoszone do projektu realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Chodzieży w ramach programu „ niebezpieczne skrzyżowania”. W zakresie tego
programu jest wykonanie nowych przystanków autobusowych przy
niebezpiecznych skrzyżowaniach. Na obecnym etapie przygotowywana jest
dokumentacja techniczna.
- Radna p. Irena Jankowska zwróciła ponownie uwagę na konieczność
naprawy przepustu pod drogą powiatową Nr 1487 P Bukowiec –Sokołowo
Budzyńskie w rejonie zabudowań p. Rucińskiego, gdyż ze względu na
zarywający się asfalt jest tam nadal niebezpiecznie.
Wójt poinformował, że przekaże temat do Powiatowego Zarządu Dróg w
Chodzieży.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz przypomniał o budowie chodnika w rejonie
Spółdzielni Produkcyjnej w Dziewokluczu.
- W/w radny zwrócił uwagę na problemy z korzystaniem z nowego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu w okresie wakacji, gdyż jest
ono w tym okresie niedostępne.
Dyskutowano na ten temat, przy czym zdania radnych były podzielone, gdyż
ze względu na bezpieczeństwo dzieci boisko to nie mogłoby pozostawać bez
nadzoru. Postanowiono do sprawy powrócić po przemyśleniach w tym temacie.
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXIV Sesję Rady Gminy Budzyń.
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