P R O T O K O Ł Nr XXXV/2010
=====================================
z
XXXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się
w dniu
19 sierpnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do
godz. 15ºº.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- redaktor „Tygodnika Nowego”

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Paweł Kujawa, uczestniczący w
pierwszej połowie obrad.

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. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
w Bukowcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z boisk
sportowych ORLIK 2012 należących do Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2010 r.
16. Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. , w tym:
- informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2010 r.,

-2- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009
Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca 2009 r.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie obrad.
_______________________________________________________________
Adn. 1
XXXV 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 14
radnych, co stanowi 94 % 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
XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy, w dniu 25 czerwca 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 20 – „ Wolne głosy i wnioski”.
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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 ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Zwyczajnej Sesji Rady
Gminy z dnia 25 czerwca 2010 r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy 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.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, przypominając , że
uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatniej Sesji Rady Gminy, po
wysłaniu jej projektu do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w
Warszawie. Ponieważ od momentu otrzymania projektu uchwały przez
powyższy Urząd do terminu Sesji minęło 30 dni, to domniemano, iż do
przesłanego przez nas projektu uchwały nie ma zastrzeżeń i jest zgodny z
obowiązującymi przepisami o pomocy publicznej. Taka opinia dotarła jednak do
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zastrzeżeniami dot. projektu uchwały. Ponieważ przedstawione zastrzeżenia
powodują konieczność dokonania zmian w treści uchwały, w celu jej zgodności
z rozporządzeniem Komisji (WE)nr 1998/2006, dlatego też niezbędne jest
uchylenie poprzedniej uchwały i podjęcie nowej, zgodnej z wymogami
zawartymi w otrzymanym piśmie.
Po omówieniu powyższego głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt tej uchwały został przedstawiony 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 XXXV/309/2010 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 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że nastąpiło
zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku
komunalnym w Bukowcu, oznaczonym nr ewid. 59/1, o pow. 0,1441 ha.
Ponieważ zainteresowanymi nabyciem mieszkań są ich długoletni użytkownicy,
dlatego też Wójt proponuje przyznać im pierwszeństwo w nabyciu lokali.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego tematu, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/310/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
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Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że nastąpiło
zainteresowanie nabyciem nieruchomości niezabudowanych stanowiących
mienie komunalne
przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, położonych w : Wyszynach o nr ewid. 83 o pow. 900 m² oraz w
Grabówce o nr. ewid. 108/1 i pow. 1.000 m².
Przewodniczący Komisji poinformował, że również ten projekt uchwały został
przedstawiony na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał akceptację
radnych.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego tematu, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/311/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko- ORLIK
2012” należących do Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że na początku roku
szkolnego 2010r. zacznie funkcjonować kompleks boisk sportowych „Orlik”,
umiejscowiony w Budzyniu na ul. Margonińskiej. Będzie on w całości
administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu. Wójt nadmienił,
że boiska sportowe „Orlik” były wizytowane przez radnych podczas jednego z
ostatnich posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy.
Wójt stwierdził, że aby GOK mógł prawidłowo administrować powyższy obiekt
niezbędne jest ustalenie regulaminu jego funkcjonowania, zatwierdzonego
uchwałą Rady Gminy.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki p. Kazimierz Cembrowicz, informując, że
projekt regulaminu został zaprezentowany na ostatnim posiedzeniu Komisji
przez Dyrektora GOK p. Marka Bocheńskiego i uzyskał jednogłośną akceptację
radnych.
Następnie Przewodniczący Komisji omówił powyższy projekt regulaminu, w
tym m. innymi: zasady korzystania z kompleksu boisk, sposób zachowania się
uczestników, umożliwiający ich pobyt na płycie boiska, a także kompetencje
tzw. animatora sportu.
Przewodniczący Komisji poinformował również , że zgodnie z proponowanym
regulaminem ustalanie czasu funkcjonowania obiektu leży w kompetencji GOK
w Budzyniu.
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omawiany regulamin jest tak skonstruowany, aby zapewnić bezpieczeństwo
zarówno uczestnikom jak i animatorowi sportu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego tematu nie zgłosili uwag do projektu
uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/312/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje Boisko- Orlik 2012” należących do Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
Ten projekt uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy, wyjaśniając, że aby
można było zrealizować zadanie inwestycyjne, którego realizacja nie kończy
się w danym roku budżetowym niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązań na rok
przyszły.
Wójt Gminy przypomniał, że w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy
Budzyń zapisane jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu
Zielonym w Budzyniu”.
Przewiduje się, że całkowity koszt jego realizacji będzie wynosił 2.130.000,- zł.
Kwota przekraczająca granicę ustaloną w budżecie na 2010 r. wynosi
292.000,- 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. 1.072.000,- zł.
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 XXXV/313/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia zobowiązań –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny 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 :
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zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 16.360,- zł., z przeznaczeniem na
dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz, zwracając się z
pytaniem, czy uzasadnione jest zlikwidowanie wydzielonego dotychczas dla
DDPS funduszu na dożywianie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że obecnie
obowiązująca ustawa o finansach publicznych nie przewiduje istnienia
wydzielonego odrębnego funduszu dla danej jednostki, w związku z czym nie
ma możliwości jego dalszego funkcjonowania.
Następnie p. Skarbnik kontynuowała przedstawianie faktów , które wpłynęły na
konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy tj.:
- Gmina Budzyń podpisała Umowę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, na wartość 87.148,- zł.,
- w związku z realizacją zadań bieżących i majątkowych zwiększono dochody
Gminy o kwotę 402.932,- zł. z następujących tytułów :
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.000,- zł.,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 106.000,- zł.,
- pozostałe odsetki – 1.050,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,- zł.,
- darowizny na turniej wiedzy prewencyjnej – 100,- zł.,
- karta podatkowa – 1.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.500,- zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,- zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,- zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 70.000,- zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25.000,- zł.,
- wpływy z innych usług – 175.900,- zł.,
- wpływy z wpłat gmin – 3.382,- zł.
wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących
i majątkowych :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 100.000,- zł.,
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
50.000,- zł.,
- komendy powiatowe Policji – 4.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 5.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 10.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – stołówki szkolne i przedszkolne – 125.900,- zł.,
- pomoc społeczna - domy pomocy społecznej – 50.000,- zł.,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność –
10.300,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
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- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.232,- zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.000,- zł.,
- pozostała działalność – 13.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby – 500,- zł.,
- kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
10.000,- 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 506.440,- zł., w wyniku czego dochody Gminy ogółem
wynoszą: 22.777.494,-zł., również zwiększa się wydatki o kwotę
506.440,-zł. w związku z czym łączna kwota wydatków ogółem wynosi:
27.884.317,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/314/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. –
stosunkiem głosów: „za” – 13 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy
Budzyń o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Budzyń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2010 r.
Wstępnie powyższą informację, ujętą w Zarządzeniu Nr 508/2010 Wójta Gminy
Budzyń z dnia 04 sierpnia 2010r., omówił Wójt Gminy Budzyń, przypominając,
że każdy z radnych otrzymał już wcześniej taką informację, w celu
szczegółowego zapoznania się z jej treścią.
Następnie głos zajęła p. Skarbnik Gminy, która przystąpiła do szczegółowego
omówienia zapisów przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń i planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r., a w szczególności
wykonanie dochodów i wydatków budżetowych.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2010 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 22.502.926,- zł.,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2010 r. na dzień 30 czerwca br.
wynosi 11.985.357,39 zł., co stanowi 53,26 % wykonania, budżet po stronie
wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2010 r. został skalkulowany na
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dzień 30 czerwca br. wynosi 10.275.720,86 zł. , co stanowi 37,22% wykonania.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2010 r. a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 1.709.636,53 zł. na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2010 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 9.541.986,- zł. natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 1.087.315,87 zł. , co stanowi niecałe 11% w stosunku
do planu.
P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że
prawdopodobnie planowane wydatki inwestycyjne nie zostaną zrealizowane do
końca roku 2010, co spowodowane jest : długimi procedurami przetargowymi,
składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i długimi
terminami ich rozpatrywania, a także realizacją zadań wieloletnich.
Po omówieniu pierwszej części informacji p. Skarbnik przystąpiła do
omówienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2010 r.
P. Skarbnik poinformowała, że instytucja Kultury składa się z dwóch działów tj.
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Plan finansowy tych
działów składa się z planu przychodów i kosztów.
Na dzień 30.06.2010 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 1.081.400,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 364.823,11 zł. co stanowi 33,74% planu, natomiast koszty :
515.935,36 zł., co stanowi 47,71 % plany.
Na dzień 30.06.2010 r. plan finansowy Biblioteki Publicznej wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 221.100,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 136.791,66 zł. co stanowi 61,87% planu, natomiast koszty :
141.493,24 zł., co stanowi 64 % plany.
Pani Skarbnik podsumowała przedstawioną informację stwierdzając, że na
podstawie przedstawionych kwot prawdopodobne wykonanie budżetu Gminy
Budzyń na koniec 2010 r. nie będzie 100 %.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 12 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/1/15/Pi/2010
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2010 r.
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji o
przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń oraz o przebiegu wykonania planu
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uwag.
Adn. 17
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 omówił Wójt Gminy przypominając , że w
wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2010-2012 planowane jest zadanie
inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska”.
Na realizację tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków
unijnych. Jednakże do czasu uzyskania dofinansowania Wójt proponuje, w celu
umożliwienia realizacji tego zadania zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, do kwoty 3.025.000,- zł. Spłata pożyczki nastąpi ze środków
przekazanych przez Agencję Płatniczą na nasz rachunek.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że również
ten projekt uchwały został przedstawiony na ostatnim posiedzeniu Komisji,
gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego projektu uchwały uważając za celowe
jej podjęcie, w celu realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr XXXV/315/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały w
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.
Projekt powyższej uchwały omówił Wójt Gminy informując, że jest on
bezpośrednio związany z poprzednią uchwałą i ma na celu umożliwienie
podpisania pożyczki w imieniu Gminy Budzyń Kierownikowi Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, poprzez upoważnienie Wójta
Gminy Budzyń do udzielenia Kierownikowi GZWiK takiego pełnomocnictwa.
Wójt Gminy przypomniał, że Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
realizuje zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
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okresem realizacji na lata 2010-2012.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/316/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca
2009 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy , który przypomniał, że
4 czerwca 2009 r,. została podjęta uchwała Rady Gminy Budzyń, która
upoważniała Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Obecnie ,
zgodnie z najnowszym orzecznictwem NSA organem uprawnionym do
udzielania upoważnienia w sprawach podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych jest Wójt Gminy, a nie Rada Gminy. W związku z tym, aby
przepisy dostosować do obowiązującej wykładni prawa niezbędne jest uchylenie
podjętej wcześniej uchwały, gdyż straciła ona moc prawną.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania. W
wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
4 czerwca 2009 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 20
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy, który przedstawił następujące pisma :
- pismo ks. Jana Kantego Pytla, w którym w/w składa życzenia z okazji 20lecia samorządu terytorialnego – stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
- pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzyniu, przedstawiające prośbę o
upamiętnienie mieszkańców Budzynia, pomordowanych w Górach
Morzewskich, poprzez nadanie jednej z nowo tworzonych ulic Budzynia
nazwy Ofiar Gór Morzewskich- stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
- pismo Starostwa Powiatowego w Chodzieży wyrażające podziękowanie
władzom Gminy Budzyń za współpracę przy organizacji kolonii dla dzieci z
terenów powodziowych- stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

- 12 - pismo Urzędu Miasta i Gminy Gąbin wyrażające prośbę o pomoc finansową
dla Gminy Gąbin, z powodu szkód spowodowanych powodzią – stanowi zał. Nr
20 do protokołu.
- pismo Wójta Gminy Jodłowa również wyrażające prośbę o udzielenie
pomocy finansowej dla zalanych terenów Gminy Jodłowa – stanowi zał. Nr 21
do protokołu.
Postanowiono treść pism przedyskutować na jednym z posiedzeń branżowej
Komisji Rady Gminy Budzyń.
- Sekretarz Gminy przypomniał radnym o składaniu, zgodnie z przepisami
prawa, oświadczeń majątkowych, na dwa miesiące przed upływem kadencji.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz po raz kolejny przypomniał o konieczności
remontu kapitalnego stadionu sportowego w Budzyniu. Radny prosił o wzięcie
pod uwagę tego tematu przy konstruowaniu budżetu Gminy na rok przyszły.
Zdaniem radnego można wiele zdziałać na tym stadionie, gdyby był obiektem
reprezentacyjnym, gdyż obecne braki w zabezpieczeniach boiska wykluczają go
z wielu rozgrywek sportowych.
- Radny p. Wojciech Szejner wnioskował o naprawę przełomów na odcinku od
drogi powiatowej Nr 1488 P Budzyń –Wyszyny w kierunku wsi Ostrówki, w
szczególności od krzyża, w kierunku zabudowań byłego PGR Ostrówki.
Wójt przyjął wniosek informując, że przekaże go zgodnie z kompetencjami, do
realizacji do Powiatowego Zarządu Dróg.
- Radny p. Marian Cabel zwrócił uwagę na konieczność odkrzaczania
przejazdów kolejowych.
- Radny p. Zbigniew Dumke zwrócił się z pytaniem odnośnie realizacji
planowanych remontów przy niebezpiecznych lewoskrętach na drodze k-11,
zwłaszcza w kierunku Strzeleckiego Gaju.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie, ze względu na występujące problemy
gruntowe temat ten zostanie przesunięty w czasie i zajmie się nim Generalna
Dyrekcja Dróg.
- Radny p. Zenon Nowicki zwrócił się z pytaniem czy w planowanym remoncie
ul. Wągrowieckiej w Budzyniu brana jest pod uwagę możliwość jej poszerzenia.
Wójt odpowiedział, że nie zna wszystkich założeń projektu remontu powyższej
ulicy, lecz w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z projektantami i wtedy
można podyskutować nad koncepcją jej poszerzenia. Na spotkanie Wójt obiecał
zaprosić radnego w celu przedyskutowania tematu.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił uwagę na brak oświetlenia
na ul. Wielkopolskiej i sąsiednich ulicach.
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie należało by zająć się tym tematem.
Następnie Wójt zaprosił wszystkich obecnych do udziału w dożynkach
gminnych w Budzyniu w dniu 29 sierpnia br. oraz w dożynkach powiatowych,
które odbędą się w dniu 5 września br.

- 13 Na zakończenie w/w poinformował, że na terenie Gminy Budzyń rozpocznie się
planowana już kiedyś inwestycja tj. budowa siłowni wiatrowych.
Adn. 21
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne udział w
obradach i zakończył kolejną XXXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
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