P R O T O K O Ł Nr III / 2010
=====================================
z III Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2010r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 17ºº do godz. 19ºº.
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
- Sekretarz Gminy
- Przedstawiciel Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Jan Golis.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2010 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady
Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy
Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie części roboczej obrad.
SPOTKANIE OPŁATKOWE.
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III 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, proponując do przesłanego radnym porządku obrad dodać punkt dot.
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad wraz z powyższą
zmianą, w związku z czym stał się on obowiązujący.
Adn. 4
Ponieważ nie zgłoszono wniosków na ostatniej Sesji, dlatego też w dniu
dzisiejszym nie przedstawiono w tym punkcie obrad żadnej informacji.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji i postanowiono
zgłaszanie wniosków przenieść do punktu 17 – „ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
Ponieważ nie podejmowano uchwał na ostatniej Sesji Rady Gminy,
dlatego też w dniu dzisiejszym nie przedstawiono w tym punkcie obrad żadnej
informacji.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił krótką ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
6.12.10r. Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił krótką ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 6.12.10r. Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z II Sesji Rady Gminy z dnia
06 grudnia 2010 r. – jednogłośnie.

Adn. 10 i 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwsze dwa projekty uchwał w
sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 r.
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
Szczegółowo projekty uchwał omówił radny i Pełnomocnik Wójta ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi p. Kazimierz Cembrowicz, który
poinformował, że przedstawione programy są ze sobą bezpośrednio powiązane ,
gdyż realizowane są w podobny sposób i przez te same osoby.
W/w przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Pełnomocnik
Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi ma obowiązek corocznego
przedstawiania Radzie Gminy powyższych Programów, w celu
ich
zaopiniowania.
W tym miejscu p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że powyższe
Programy były szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniu łączonym
Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki oraz Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń, gdzie wyjaśniano również wszelkie kwestie
związane z problemami narkomanii i alkoholizmu na terenie naszej Gminy.
Programy te uzyskały akceptację członków Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych Programów, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwały :
- Nr III/5/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 jednogłośnie,
- Nr III/6/2010 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 2 i 3 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.
W/w poinformował, że ostatnia zmiana wynagrodzenia Wójta miała miejsce w
2008 r. i wynikała z obowiązku ustawowego dostosowania składników
wynagrodzenia do wprowadzonych nowych tabel zaszeregowania.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustawowym obowiązkiem
Rada Gminy ustala nowe wynagrodzenie Wójta, po jego zaprzysiężeniu na
kolejną kadencję, które miało miejsce w dniu 6 grudnia br.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił dotychczasowe wysokości
składników wynagrodzenia Wójta, które były następujące :
- wynagrodzenie miesięczne brutto - 8.815,- zł.
w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze
- 4.510,- zł.
- dodatek funkcyjny
- 1.600,- zł.
- dodatek specjalny 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
- 1.765,- zł.
- 20% dodatku za wysługę lat
- 940,- zł.
informując, że odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy
i V-ce Przewodniczącymi Rady Gminy, na którym wypracowano propozycję
nowego wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.
Propozycja ta jest następująca:
- wynagrodzenie miesięczne brutto - 9.955,- zł.
w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze
- 5.400,- zł.
- dodatek funkcyjny
- 1.700,- zł.
- dodatek specjalny 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
- 1.775,- zł.
- 20% dodatku za wysługę lat
- 1.080,- zł.
W tym miejscu głos zabrał radny i Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który przedstawił
inną propozycję wynagrodzenia Wójta, proponując zmniejszyć w stosunku do
przedstawionej propozycji -wynagrodzenie zasadnicze do wysokości 5.200,- zł.,
co jednocześnie zmieniłoby pozostałe składniki wynagrodzenia, które byłyby
następujące:
- wynagrodzenie miesięczne brutto - 9.665,- zł.
w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze
- 5.200,- zł.
- dodatek funkcyjny
- 1.700,- zł.
- dodatek specjalny 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
- 1.725,- zł.
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- 1.040,- zł.
Radny swoją propozycję uzasadniał miedzy innymi tym, że wynagrodzenie
Wójta zwiększyłoby się o około 10%, gdy tymczasem podwyżka
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy rocznie wynosi 3%. Radny
zwrócił również uwagę na wynagrodzenia Wójtów i burmistrzów w gminach
ościennych.
W tym miejscu głos zabrali:
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz, który stwierdził, że ponieważ Wójtowi
wynagrodzenie ustalane jest na początku kadencji na okres 4 lat, w związku z
tym podwyżka 10% rozłożona jest na ten okres. Zdaniem radnego, widoczne są
bardzo wysokie wyniki gospodarcze, które osiąga Gmina Budzyń pod
przewodnictwem Wójta Gminy, w związku z czym proponowana na spotkaniu
Przewodniczących Komisji propozycja jest adekwatna do Jego pracy.
- Radny p. Marian Bedyński poparł stanowisko radnego p. Kazimierza
Cembrowacza, uważając, że propozycja wynagrodzenia Wójta ustalona na
spotkaniu jest jak najbardziej odpowiednia.
- Radny p. Wojciech Szejner wypowiedział się za propozycją radnego p. Józefa
Kasperczaka, stwierdzając, że Rada Gminy powinna być ostrożna z
podwyżkami wynagrodzeń.
- Radny p. Zenon Nowicki stwierdził, że Wójt Gminy Budzyń ma najniższą
płacę w stosunku do gmin ościennych, a proponowana podwyżka
wynagrodzenia jest prawdopodobnie jedyna w okresie obecnej kadencji.
- Radny p. Zbigniew Dumke stwierdził, że Jego zdaniem za porządną pracę
należy się odpowiednie wynagrodzenie. Zdaniem radnego proponowane przez
Przewodniczącego obrad wynagrodzenie Wójta jest adekwatne do Jego pracy.
- Radna p. Honorata Struzik wypowiedziała się za propozycją przedstawioną
przez Przewodniczącego obrad, wyrażając przekonanie, że wysokie zaufanie dla
Wójta wyrażone przez mieszkańców Gminy Budzyń w ostatnich wyborach
świadczy o Jego zaangażowaniu i dobrze prowadzonych działaniach na rzecz
Gminy Budzyń.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz stwierdziła, że proponowana przez
Przewodniczącego obrad podwyżka wynagrodzenia wcale nie jest wysoka w
stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia. Nasza gmina bardzo prężnie się
rozwija, w związku z czym Wójt zasługuje na wynagrodzenie zgodne z
widocznymi efektami działania.
- Radny p. Zenon Nowicki przypomniał, że przy ostatniej dyskusji nad swoim
wynagrodzeniem Wójt prosił, aby podwyżka nie była znaczna.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał Wójt Gminy stwierdzając, że nigdy nie
lubił
tematu swojego wynagrodzenia, jednakże uważa, że nie należy
porównywać się do innych, gdyż każda gmina rządzi się swoimi prawami i ma
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uwzględniać widoczne działania na terenie Gminy Budzyń.
Po zakończeniu debaty Przewodniczący obrad podjął pod głosowanie dwie
przedstawione propozycje wynagrodzenia Wójta tj.:
1) pierwsza propozycja zaproponowana przez Przewodniczącego Rady Gminy
i większość Przewodniczących Komisji Rady Gminy – w wyniku głosowania
„za” jej podjęciem głosowało 12 radnych, „przeciw” – głosowało 2 radnych oraz
1 „wstrzymał się od głosu” – propozycja ta została przegłosowana,
2) druga propozycja zaproponowana przez radnego i Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józefa Kasperczaka – w wyniku
głosowania 12 radnych głosowało „przeciw”, „za” głosował 1 radny oraz 2
radnych „wstrzymało się od głosu”.
W wyniku powyższego głosowania podjęto uchwałę Nr III/7/2010 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń – stosunkiem
głosów jak wyżej.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Szczegółowo projekt omówił Wójt Gminy informując, że na jednym ze
wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler informował, że
zwiększający się od 1.01.2011r. podatek VAT spowoduje pewne straty Zakładu,
gdyż obowiązujące taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków mają
wliczony 22% podatek VAT.
W związku z powyższym, aby nie powodować strat w GZWiK w Budzyniu
Wójt proponuje zmienić uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, poprzez podanie
wysokości obowiązujących taryf netto + należny, aktualnie obowiązujący
podatek VAT.
Przewodniczący obrad w tym miejscu poinformował, że po zmianach wysokość
taryf byłaby następująca:
1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą :
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
za 1 m³ - 1,98 zł. netto, plus należny podatek VAT,
stawka opłaty abonamentowej - 2,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele
za 1 m³ - 3,19 zł. netto, plus należny podatek VAT,
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podatek VAT.
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą :
a/ za ścieki socjalno – bytowe
za 1 m³ - 3,06 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
za 1 m³ - 3,38 zł. netto, plus należny podatek VAT.
Radni , po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr III/8/2010 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny 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 w budżecie Gminy, które należy jeszcze
wprowadzić do budżetu Gminy na 2010 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim umowy
o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych
I etapu projektów realizowanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś” na następujące projekty:
- „Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz
stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku” – w
kwocie 10.000,- zł.
- „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej” – w
kwocie 10.000,- zł.
- zwiększono przychody i rozchody budżetu o kwotę 1.200.000,- zł. z tytułu
lokat terminowych,
- w związku z realizacją zadań bieżących zwiększa się dochody Gminy o kwotę
500,- zł. z tytułu: wpływy z innych usług, z przeznaczeniem na stołówki szkolne
i przedszkolne.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
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dochody w budżecie Gminy na 2010 r. o kwotę 20.500,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 24.274.496,- zł., natomiast zmniejsza się
wydatki w budżecie Gminy na 2010 r. o tę sama kwotę, w wyniku czego
wydatki ogółem wynoszą: 27.683.218,- zł. Deficyt budżetu wynosi
3.408.722,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr III/9/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 15 i 16
Przewodniczący obrad przedstawił dwa ostatnie projekty uchwał :
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia
29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Nadnoteckich
oraz
- w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Nadnoteckich.
Szczegółowo pierwszy projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy proponując,
aby wykreślić w dotychczasowej uchwale o przystąpienia Gminy Budzyń do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich § 2 , w którym powołuje się
przedstawicieli za pośrednictwem których Gmina Budzyń będzie działała w
Stowarzyszeniu. Celem tej zmiany jest uporządkowanie uchwały, która nie
będzie musiała być zmieniana przy powoływaniu nowych przedstawicieli z
terenu Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej propozycji zmiany powyższej
uchwały poprzez wykreślenie z niej § 2, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr III/10/2010 Rady Gminy Budzyń w
sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia
29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Nadnoteckich – jednogłośnie.
Uchwała stanowi za. Nr 7 do protokołu.
Następnie Sekretarz poinformował, że konsekwencją podjęcia powyższej
uchwały jest propozycja podjęcia drugiej uchwały w sprawie powołania
przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich. Dotychczasowymi przedstawicielami w tym Stowarzyszeniu
byli: Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy .

-9Radni po krótkiej dyskusji zaproponowali, aby przedstawicielami Gminy
Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich pozostali :
Wójt Gminy Budzyń p. Marcin Sokołowski oraz Sekretarz Gminy Budzyń
p. Bogusław Gniła.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę Nr III/11/2010
Rady Gminy Budzyń w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w
obradach i zakończył część roboczą III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Budzyń,
po czym zaprosił wszystkich radnych oraz nowo przybyłych gości na
tradycyjne, coroczne Spotkanie Opłatkowe.

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

