P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2010
=======================================

z XXXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 października 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu, od godz. 14.00 do godz. 16.30.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93% ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Wójt Gminy - p. Marcin Sokołowski
- Sekretarz Gminy - p. Bogusław Gniła
- Skarbnik Gminy - p. Honorata Lisiecka
- Radny Rady Powiatu - p. Piotr Jankowski
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chodzieży - p. Artur Binkowski
- Naczelnik OSP Budzyń - p. Artur Binkowski
- p. Małgorzata Piasecka
- p. Henryk Dąbrowicz
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 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Dziewoklucz – teren byłej fermy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Margonińskiej
(etap I).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w Kąkolewicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w Budzyniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień z tego tytułu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na
lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego

-2programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
20. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, w tym
przez:
- Przewodniczącego Rady Gminy,
- Wójta Gminy Budzyń,
- radnych Rady Gminy,
- pracowników samorządowych.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVII 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 93 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować i podejmować
uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek obrad,
proponując przerwę w obradach po 9 punkcie obrad, kiedy nastąpi wręczenie medali
zaproszonym gościom. Radni przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek obrad
wraz z proponowaną zmianą w obradach.
Adn. 4
W tym punkcie Przewodniczący obrad przypomniał, że na ostatniej Sesji Rady
Gminy w dniu 27 września 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 pkt. 21 - „Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację z realizacji
uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2010 r.
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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
Następnie informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym
przedstawił Wójt Gminy Budzyń.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia
27 września 2010 r. - jednogłośnie.
Po przyjęciu protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy nastąpiło wręczenie medali
zaproszonym gościom:
Pan Henryk Dąbrowicz z rąk członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej RP i jednocześnie Prezesa Oddziału Powiatowego
Związku OSP w Chodzieży p. Artura Binkowskiego otrzymał Medal Honorowy im.
Bolesława Chomicza nadawany przez Zarząd Główny Związku OSP za zasługi dla
rozwoju i umacniania Związku OSP.
Następnie z rąk Wójta Gminy Budzyń medal Ministra Rolnictwa za zasługi dla
rolnictwa otrzymała p. Małgorzata Piasecka - były Dyrektor BS w Budzyniu.
Adn.10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dziewoklucz –
teren byłej fermy.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy przypominając, że prace nad
planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dziewoklucz rozpoczęły się
już trzy lata temu. Wójt przypomniał, że dwaj inwestorzy wnioskowali o
przekształcenie byłej bukaciarni w Dziewokluczu, stanowiącej kiedyś własność
Skorpol-u, na teren przemysłowo-usługowy, bez możliwości realizacji zabudowy
mieszkaniowej.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak informując, że podczas
posiedzenia Komisji radni zapoznali się szczegółowo z powyższym projektem
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stawki
procentowe do w/w uchwały, służące naliczeniu opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego- pod zabudowę produkcyjno-usługową 30% , dla pozostałych terenów
10% .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały oraz do
zaproponowanych przez Komisję stawek procentowych, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Nr XXXVII/326/ Rady Gminy Budzyń w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Dziewoklucz – teren byłej fermy – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Ad 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy
Gumowej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że projekt planu jest
zgodny z opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Budzyń. Na obszarze objętym zmianą planu rozbudowany
zostanie istniejący zakład produkcji opon, dający możliwość pracy około 100 osobom.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak informując, że
podczas posiedzenia Komisji radni zapoznali się szczegółowo z powyższym projektem
uchwały opiniując go jednogłośnie pozytywnie.
Przystąpiono
do
głosowania,
w
wyniku
którego
podjęto
uchwałę
Nr XXXVII/327/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Ad 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Budzyń, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej ( etap I ).
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, stwierdzając, że na terenie
Budzynia brakuje terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w związku
z czym proponuje się przeznaczyć na ten cel tereny rolnicze klasy VI , położone w
rejonie ul. Margonińskiej, od Olszynek w kierunku „Orlika”. Teren ten objęty jest
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Budzyń z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Proponowany w
związku z tym dzisiejszy projekt uchwały rozpoczyna procedurę do sporządzenia
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jednoczesnej zmianie przeznaczenia terenu.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak informując, że
podczas posiedzenia Komisji radni zapoznali się szczegółowo z powyższym projektem
uchwały opiniując go jednogłośnie pozytywnie.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał radny p. Kazimierz
Cembrowicz zwracając się do Wójta z pytaniem, czy zagospodarowanie omawianego
terenu nie będzie kolidować w przyszłości z budową obwodnicy w kierunku
Wągrowca.
Wójt odpowiedział, że w przyszłościowych planach budowa obwodnicy rozpocznie się
na wysokości Okręglika i będzie łączyć się z ul. Margonińską i Wągrowiecką na
skrzyżowaniu tych ulic.
Radni nie zgłosili innych uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVII/328/2010 Rady Gminy Budzyn w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Budzyń, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej
( etap I ) – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Ad 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że zachodzi
konieczność uregulowania spraw własnościowych nieruchomości położonej w obrębie
Kąkolewic - obecnie mini rondo, będącej własnością państwa Partyka oraz gruntów
gminnych przebiegających przez działkę w/w. Dzisiejszy projekt uchwały zakłada
formalne dokonanie zamiany powyższych nieruchomości, zgodnie z ich obecnym
przeznaczeniem, za dopłatą na rzecz Gminy.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVII/ 329/2010 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Ad 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, stwierdzając, że zachodzi
potrzeba uregulowania spraw własnościowych nieruchomości położonej w Budzyniu,
stanowiącej zieleń izolacyjną przylegającą do cieku wodnego i będącej własnością
p. Piotra Nowaka. W celu prawidłowej konserwacji rowu niezbędne jest nabycie na
własność Gminy terenu wokół niego od właściciela gruntu.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, radni przystąpili do głosowania.
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w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Ad 15
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił projekt uchwały podatkowej
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z
tego tytułu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że propozycje 3% wzrostu
stawek podatku od nieruchomości na 2011r. zostały przedstawione do zaopiniowania
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Następnie głos zabrał Przewodniczący tej Komisji p. Józef Kasperczak, który
przedstawił proponowane stawki podatku na 2011 r. od 1m² powierzchni użytkowej,
wraz z opinią Komisji:
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części:
- 0,62 zł. – Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną
propozycję,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
17,30zł. – Komisja zaproponowała zmniejszenie stawki do – 17,20 zł.
stosunkiem głosów „za” – 7 głosów oraz 4 „wstrzymało się od głosu”,
3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 9,50 zł., Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną
propozycję,
4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług medycznych:
- 2,30 zł., Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną
propozycję,
5/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego:
-6,80zł., Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną
propozycję,
6/ od pozostałych budynków lub ich części - 4,10 zł. , Komisja zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie przedstawioną propozycję,
7/ od budowli – 2% ich wartości, Komisja zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie przedstawioną propozycję, która jest na tym samym poziomie,
co w 2010 r.
8/ od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
dostarczania wody i odbioru nieczystości płynnych i stałych – 0,77 % ich
wartości, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną
propozycję,
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względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
– 0,79 zł., Komisja zaproponowała jednogłośnie zmniejszenie stawki do

0, 78 zł. ,
10/ od gruntów nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych, pow. w hektarach – 4,00 zł., Komisja zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie przedstawioną propozycję,
11/ od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł.,
Komisja zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przedstawioną propozycję,
12/ od gruntów pozostałych – 0,24 zł. Komisja zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie przedstawioną propozycję.
Przewodniczący Komisji przedstawił również
zawarte w projekcie uchwały
ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości, które uzyskały jednogłośną
akceptację Komisji.
Po omówieniu przez Przewodniczącego Komisji radnego p. Józefa Kasperczaka
proponowanych stawek podatku od nieruchomości wraz z proponowanymi zmianami
Przewodniczący obrad poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych innych propozycji
lub przegłosowanie stawek zaproponowanych przez Komisję Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Radni, po przeanalizowaniu przedstawionych propozycji stawek podatku od
nieruchomości wraz z proponowanymi przez Komisję zmianami nie zgłosili innych
propozycji , akceptując jednogłośnie wszystkie stawki podatku od nieruchomości na
2011 r.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto
uchwałę Nr XXXVII/331/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu –jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Ad 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że propozycje 3%
podwyżek stawek od środków transportowych na 2011r. przedstawił do zaopiniowania
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Następnie głos zabrał Przewodniczący tej Komisji p. Józef Kasperczak, który
przedstawił proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2011 r.,
wraz z opinią Komisji. W/w poinformował, że na wniosek radnego p. Mariana
Bedyńskiego Komisja jednogłośnie zaproponowała pozostawienie stawek podatku od
autobusów pow. 30 miejsc na poziomie roku 2010 i tak.:
- dla posiadających Certyfikat Euro- pow. 30 miejsc – 1.732,- zł.
- dla nie posiadających Certyfikatu Euro – pow. 30 miejsc - 1.856,- zł.
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stawki podatku od środków transportowych tj. od samochodów ciężarowych pow. 3,5
tony do 12 ton i powyżej 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep
i naczep wraz ze zwolnieniem z podatku pojazdów wykorzystywanych do
nieodpłatnego dowozu dzieci do szkół.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili innych propozycji , przyjmując
przedstawione propozycje stawek tego podatku wraz ze zmianą zaproponowaną przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę Nr
XXXVII/332/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 20102015 dla Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że poprzedni
Program uchwalany był na lata 2004-2011. Podjęcie powyższej uchwały podyktowane
jest koniecznością aktualizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska oraz Planu
Gospodarki Odpadami ze względu na wprowadzenie licznych zmian i nowych ustaleń
ze strony Unii Europejskiej jak i zmian przepisów w prawie polskim.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono
do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVII/333/2010 w sprawie Programu
Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla
Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny 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.
Proponowana zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego wynika z faktu , że w
zadaniu dot. przebudowy dróg gminnych w Bukowcu zrezygnowano z pożyczki z
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdyż otrzymano na
ten cel środki w wysokości 33 tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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pytaniem na jakie wydatki przeznaczona jest kwota w pozycji 10 załącznika do
projektu uchwały dot. modernizacji budynku Urzędu Gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to kwota przeznaczona na dokumentację
przygotowawczą do modernizacji budynku na ul. Przemysłowej w Budzyniu.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając konieczność uaktualnienia omawianego
programu inwestycyjnego.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę
Nr
XXXVII/334/2010 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2012 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
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 zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji celowych o kwoty:
- 117,- zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie praz komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy
stopień awansu zawodowego,
- 1.200,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
zasiłek stały z opieki społecznej,
- 24.358,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów, o charakterze socjalnym,
- 10.096,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3.198,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania,
- Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Pile
zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 28.641,- zł. z przeznaczeniem
na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- Gmina Budzyń złożyła wniosek o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
przebudowę dróg gminnych i z tego tytułu uzyskano środki w kwocie 33 tys. zł.
W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę
100.000,- zł.
- w związku z realizacją zadań bieżących zwiększono dochody Gminy o kwotę
29.900,- zł. z następujących tytułów:
- transport i łączność –drogi publiczne gminne – karty umowne - 9.900,- zł.,
- różne rozliczenia – odsetki od środków na rachunkach bankowych - 20.000,- zł.,
Wszystkie środki przeznacza się na realizacje następujących zadań bieżących :
- transport i łączność - drogi publiczne gminne – 9.900,- zł.,
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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 130.510,- zł., w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą:
23.595.846,-zł.,
również
zwiększa
się
wydatki
o
kwotę
30.510,-zł. w związku z czym łączna kwota wydatków ogółem wynosi:
27.942.919,- zł., natomiast deficyt budżetu wynosi 4.347.073,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVII/335/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
W tym punkcie Przewodniczący obrad przystąpił do omówienia informacji o
złożonych oświadczeniach majątkowych, przedstawiając w związku z tym następujące
pisma:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o złożonych w terminie i bez
nieprawidłowości oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Budzyń
p. Marcina Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń p. Bogdana
Łaseckiego,
- pismo Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń informujące o złożonych
oświadczeniach majątkowych przez wszystkich radnych Rady Gminy Budzyń, w
których w/w nie stwierdził nieprawidłowości,
- pismo Wójta Gminy Budzyń informujące o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez kierowników jednostek , w których w/w nie stwierdził nieprawidłowości.
Powyższe pisma stanowią odpowiednio zał. od Nr 15 do Nr 17 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy
p. Bogdan Łasecki informując, że Gminna Komisja Wyborcza wystąpiła do IPN-u w
Poznaniu w sprawie uzyskania informacji o kandydatach na radnych. Z otrzymanej z
Instytutu informacji wynika, że w/w złożył oświadczenie o współpracy ze służbami
bezpieczeństwa. W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że nastąpiła
pomyłka w wypełnianiu druku oświadczenia, którą zdaniem w/w należy skorygować.
Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki poinformował, że wystąpi z
wnioskiem do Centrali IPN w Warszawie o wydanie zaświadczenia , iż nie figuruje w
rejestrach pracowników służb specjalnych.
Po wyjaśnieniu powyższej kwestii radni ustalili termin ostatniej Sesji Rady Gmin y
Budzyn V kadencji – na dzień 9 listopada 2010 r. godz. 15ºº.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w obradach i zakończył
XXXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.

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

