P R O T O K O Ł Nr XXXVI/2010
z XXXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 września
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 :
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- sołtys wsi Dziewoklucz
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Marzena Walczak,
- 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. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu na współfinansowanie remontu dróg powiatowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej
Wyszyny-Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy na 2010 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

-218. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVI 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, informując o konieczności wycofania z porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia zadań związanych
z realizacją inwestycji „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewo-Kopaszyn” spółce Międzygminne Składowisko Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu - na podstawie pisma Zarządu Spółki
informującego ,że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu wycofał się z konieczności uchwalenia takiej uchwały.
Radni jednogłośnie przyjęli dzisiejszy porządek obrad wraz z powyższą
poprawką.
Adn. 4
W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji
wniosków zgłoszonych na ostatniej Sesji Rady Gminy .
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 18 – „ Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie ponownie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając
informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 8
Następnie informację ze swojej działalności za okres od ostatniej Sesji
przedstawił Wójt Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy
Budzyń z dnia 19 sierpnia 2010 r. – jednogłośnie.
Adn. 10 i 11
Przewodniczący obrad przedstawił dwa pierwsze projekty uchwał w
sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Wójt Gminy, informując , że:
- pierwszy projekt uchwały dotyczy propozycji udzielenia pomocy finansowej
powiatowi chodzieskiemu do wysokości 150 tys. zł., z przeznaczeniem na
współfinansowanie remontów dróg powiatowych w roku budżetowym 2011,
- drugi projekt uchwały dotyczy propozycji udzielenia pomocy finansowej
powiatowi do wysokości 450 tys. zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie
przebudowy
drogi powiatowej nr 1488P Wyszyny-Budzyń w ramach
narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wójt przedstawiając powyższe projekty uchwał poinformował, że powiat
chodzieski stara się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację
powyższych zadań. Wójt proponuje wesprzeć finansowo powiat chodzieski ,
gdyż partnerstwo w realizacji zadań gospodarczych jest wysoko punktowane
przy ocenie formalnej wniosków. Partnerstwo to jest wzajemne i dotyczy
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naszej Gminy.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak informując, że radni na ostatnim
posiedzeniu Komisji zaopiniowali pozytywnie temat dofinansowania powiatu
chodzieskiego do wysokości powyższych kwot, z przeznaczeniem na
współfinansowanie remontów dróg powiatowych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XXXVI/318/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
- Nr XXXVI/319/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12, 13 i 14
Przewodniczący obrad w tym miejscu przystąpił do przedstawienia
trzech projektów uchwał majątkowych Gminy.
1/ W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że dotyczy on
nabycia na własność Gminy wiatraka – Partlak , będącego obecnie własnością
osoby zamieszkałej na Śląsku. Właściciel budowli zaproponował sprzedaż
wiatraka na własność Gminy, proponując podczas pierwszych rozmów zbyt
wygórowaną cenę. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Wójt przeprowadził negocjacje z właścicielem wiatraka, w wyniku
których ostateczna jego cena obecnie spadła do granicy 20 tys. zł. Zdaniem
Wójta obiekt ten spełnia dla Budzynia rolę symbolu i historii, w związku z czym
przy wynegocjowanej cenie jest uzasadnione , aby go przejąć na własność
Gminy.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak informując, że radni na ostatnich
posiedzeniach Komisji dyskutowali na powyższy temat , akceptując przejęcie
obiektu będącego wizytówką Budzynia, lecz po znacznie niższej cenie, niż
oferował pierwotnie właściciel.
Radni po wysłuchaniu powyższego stwierdzili, że przy obecnej cenie wiatraka
jest sens przejęcia go na własność Gminy, która będzie o niego lepiej dbać , niż
obecny właściciel, nie związany z Budzyniem i samym obiektem.
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Nr XXXVI/320/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie nabycia nieruchomości
zabudowanej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
2/ W następnej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że dotyczy on
nabycia na własność Gminy działki o nr 1431/3 i obszarze 2,1058 ha, będącej
własnością Skarbu Państwa, w administrowaniu Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu. Działka ta stanowi część drogi gminnej położonej
w Budzyniu ul. Rogozińska-Wybudowania i podlega komunalizacji na rzecz
mienia Gminy Budzyń.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, informując, że
radni na posiedzeniu Komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie
przedstawiony projekt uchwały, uznając za zasadne uregulowanie stanu
własności drogi gminnej, poprzez jej skomunalizowanie na rzecz mienia Gminy
Budzyń.
Ponieważ nie zgłoszono uwag radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/321/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
3/ Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy, informując, że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.
240 i o pow. 0,0300 ha, położonej w Wyszynach, stanowiącej własność Gminy
Budzyń, przez użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej
własność p. Marka Rożek zam. w Wyszynach. Wójt poinformował, że działka
ta nie ma dojazdu i faktycznie znajduje się na podwórku w/w.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef
Kasperczak poinformował, że radni na ostatnim posiedzeniu Komisji uznali za
celowe wyrażenie zgody na sprzedaż powyższej nieruchomości.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/322/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010r.
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 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
zawiadomienie o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.155,- zł. z
przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych, w związku z
powszechnym spisem rolnym 2010,
- Gmina Budzyń podpisała umowy w ramach Programu budowy obiektów
sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” z Województwem Wielkopolskim na
kwotę 333 tys. zł. i Ministerstwem Sportu na kwotę 333 tys. zł., w związku z
czym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 666 tys. zł.,
- w związku z realizacją zadań bieżących zwiększono dochody Gminy o kwotę
12.314,- zł. z następujących tytułów:
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – przedszkola –
104,- zł.,
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – stołówki
szkolne – 56,- zł.
- zwrot dochodów z likwidacji rachunku dochodów własnych – domy pomocy
społecznej – 154,- zł.,
- odsetki – 4 tys. zł.,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8 tys. zł.
i wszystkie środki przeznacza się na realizację następujących zadań bieżących :
- oświata i wychowanie – stołówki szkolne i przedszkolne – 160,- zł.,
- pomoc społeczna – domu pomocy społecznej – 154,- zł.,
- pomoc społeczna – świadczenia rodzinne – 12 tys. zł.
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek o przyznanie
pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 na zadanie ujęte w budżecie – Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzekińcu
i Nowym Brzeźnie II etap, w związku z czym zmniejsza się przychody z tytułu
pożyczek i kredytów o kwotę 750 tys. zł.,
- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wyniku podpisanej wcześniej
umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania
Programu „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” otrzymał
dofinansowanie w kwocie 3.025 tys. zł. na zadanie pn. „ Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w Wyszynach, Grabówce, Prośnie i Nowej Wsi
Wyszyńskiej, w związku z czym zwiększa się przychody z tytułu pożyczek w
2010 r. o kwotę 756.250,- zł.
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polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2010 r. o kwotę 679.469,zł., w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 23.465.336,- zł.,
również zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na 2010 r. o kwotę 19.719,-zł.
w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą: 27.912.409,- zł.
Deficyt budżetu wynosi 4.447.073,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/323/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16 i 17
Przewodniczący obrad przedstawił dwa ostatnie projekty uchwał w
sprawie:
- zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy informując, że uchwały
o tej samej treści podjęte na poprzedniej Sesji zostały unieważnione przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu ze względów proceduralnych.
Dzisiejsze projekty uchwał spełniają wymagania uprawniające Radę Gminy do
ich podjęcia.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XXXVI/324/2010 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 12 do protokołu.
- Nr XXXVI/325/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu
Adn. 18
W wolnych głosach i wnioskach nie zgłoszono wniosków.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za udział w obradach
i zakończył kolejną XXXVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

