P R O T O K O Ł Nr XVI/ 2012
=====================================
z XVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2012r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13.00 do godz. 15.00.
Na początku 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
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy

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

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

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 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2012r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w Ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu wkładu pieniężnego
na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie obrad.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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XVI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy 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, przy czym nieobecny radny
p. Józef Kasperczak zgłosił wcześniej krótkie spóźnienie, w związku z czym
Sesja może obradować i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, zgodny z przesłanym radnym, który stał się obowiązujący na dzisiejszej
Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia
2011 r.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 15
„ 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
28 grudnia 2011 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
28 grudnia 2011r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Stanowi ona zał. Nr 4 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Tadeusz Grochowalski , który zwrócił się z
prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie problemów w Stowarzyszeniu „Dolina
Noteci”.
Wójt wyjaśnił, że jego zdaniem sytuacja w Stowarzyszeniu wynika z
niefrasobliwości poprzednich władz w odniesieniu do wydatków na
administrację i tylko w tym zakresie wystąpił problem. Natomiast pula środków
na każdą gminę, w przypadku Gminy Budzyń wynosząca około 1 mln. zł. do
wykorzystania do 2013r. nie jest zagrożona.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz również w tym punkcie zwrócił się do Wójta
z zapytaniem, czy jest możliwe ingerowanie w decyzje Zakładu Energetycznego
odnośnie dalszego funkcjonowania liczników na kartę, stosowanych przez
Zakład przy zadłużeniach mieszkańców. Dzięki temu zadłużenia nie narastały.
Obecnie Enea wycofuje się z ich stosowania.
Wójt poinformował, że Gmina nie jest władna negocjować w sprawach decyzji
Zakładu Energetycznego.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XV Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 28 grudnia 2011r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy
projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2012r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja
wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formie wskazanej
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z powyższym zapisem na ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany
i po małych zmianach zaakceptowany przez jej członków plan pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2012r. W dniu dzisiejszym został on
przedstawiony do uchwalenia.
Następnie w/w przedstawił powyższy plan pracy
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2012r – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2012 r.
W tym miejscu na salę obrad przybył radny p. Józef Kasperczak,
usprawiedliwiając swoje spóźnienie.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
budżetu Gminy na 2012 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji w kwocie 23.400,- zł. z przeznaczeniem na realizację
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
139.890,- zł. z następujących tytułów: wpływy z różnych dochodów – zwrot
podatku VAT- 139.890,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono przychody o kwotę
10.205,- zł. z tytułu zaciąganych pożyczek
na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność –
121.750,0 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 13.371,- zł.
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono rozchody o kwotę
14.974,- zł. z tytułu udzielanych pożyczek dla GOK Budzyń.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
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zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2012 r. o kwotę 163.290,-zł
w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
25.883.981,- zł., oraz zwiększa się wydatki w budżecie Gminy o kwotę
158.521,- zł., w wyniku czego wydatki budżetu Gminy na 2012r. ogółem
wynoszą: 25.472.437,-zł. Zwiększa się również nadwyżkę budżetu o kwotę
4.769,- zł. i ustala się na kwotę : 411.544,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2012 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny 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, informując , że w budżecie
gminy na lata 2010-2012 planowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we
wsi Nowe Brzeźno”. W celu umożliwienia realizacji tego zadania niezbędne jest
zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa
Krajowego Oddział Piła do kwoty 310.205,- zł. Wójt poinformował, że spłata
pożyczki nastąpi ze środków , które zostaną przekazane przez Agencję płatniczą
na rachunek Pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych,
poniesionych przez Gminę Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XVI/99/2012 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 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu wkładu
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Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Wągrowcu od roku 2011 realizuje inwestycję przy
wsparciu środków unijnych p.n. „ Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Nowe Toniszewo-Kopaszyn „. Wartość całkowita Projektu wynosi
57.352.363, - zł. Aby inwestycja ta mogła zostać zakończona w 2012r.
niezbędne jest zapewnienie przez poszczególne Gminy wkładu własnego w
łącznej wysokości 4.200.000,- zł. Na Gminę Budzyń przypada 487 udziałów,
przy wartości nominalnej 500,- zł. każdy, co daje łącznie kwotę 243.500,-zł.
Wójt poinformował, że w dzisiejszej uchwale proponuje się zmienić brzmienie
§ 1 uchwały podjętej w dniu 30 września 2011r. poprzez wykreślenie zapisu
o wniesieniu do Spółki powyższej kwoty w dwóch równych ratach : w 2012 r.
i w 2013r. Po zmianie § 1 miałby brzmieć:
„§ 1. Wnieść do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu, na podwyższenie kapitału
zakładowego, wkład pieniężny w 2012r. w łącznej kwocie 243.500,- zł.”.
Wobec powyższego Wójt stwierdził, że podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XVI/100/2012 Rady Gminy Budzyń zmieniającej uchwałę w
sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu wkładu pieniężnego na
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2012-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2012-2020 wynika
z zapisów uchwały podjętej w poprzednim punkcie obrad, poprzez zmianę
wartości przedsięwzięcia oraz lat jego finansowania. Dostosowano również
kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
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uchwałę Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020
– jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił uwagę na pilną potrzebę budowy
ścieżek rowerowych na trasie Budzyń –Dziewoklucz, gdyż według posiadanej
przez radnego informacji, w najbliższym czasie po trasie tej wielokrotnie w
ciągu dnia będą przemieszczać się tiry.
Wójt odpowiedział, że konieczność budowy ścieżek rowerowych na terenie
naszej Gminy jest znana Starostwu Chodzieskiemu na podstawie podjętej przez
Radę Gminy uchwały. Wójt zauważył, że prawdopodobnie plan budowy ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Budzyń już istnieje.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zasygnalizował również temat mieszkań
socjalnych, które zdaniem radnego gmina powinna posiadać, aby móc
realizować obowiązujące przepisy prawa.
- Radny p. Józef Depta ponownie przypomniał o kwestii nowego przystanku w
Nowym Brzeźnie.
Wójt odpowiedział, że dołoży starań, aby temat ten został zrealizowany.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz powróciła do tematu oświetlenia drugiego ronda
na ul. Rogozińskiej, które jej zdaniem jest słabo widoczne od strony wjazdu do
Budzynia.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie na środku ronda założona zostanie
lampa trzy-ramienna, która powinna załatwić przedstawiony problem.
- Radny p. Paweł Brychczyński zwrócił się z pytaniem o możliwość ustawienia
znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Łokietka, na krótkim odcinku,
na przeciw Banku.
Wójt odpowiedział, że zorientuje się w temacie.
- Radny p. Wojciech Szejner zasygnalizował problem niebezpieczeństwa na
drodze z Prosny do Ostrówek, ze względu na powstałą tam dziurę w
nawierzchni. Radny stwierdził, że zdaje sobie sprawę , że Starostwo nie ma
środków finansowych na likwidację tego problemu, gdyż w sprawie powstałych
dziur na tej drodze wysyłane były już pisma wielokrotnie.
Wójt podsumował wypowiedź radnego, stwierdzając, że nawierzchnia na tej
drodze jest od samego początku źle wykonane, i liczne remonty, które były
dotychczas na niej wykonywane i tak nie doprowadzą skutecznie do jej
naprawy.
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Budzyńskiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie naprawy i utwardzenia drogi
z Sokołowa Budzyńskiego w kierunku Karolewa , podpisane przez 30
mieszkańców.
Pismo stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
W tym miejscu głos zajął Wójt Gminy, informując, że pismo tej samej treści
wpłynęło również na Jego ręce, lecz obecnie nie ma środków finansowych na
naprawę wnioskowanej drogi, gdyż w pierwszej kolejności dokonywane są
naprawy dróg o największym natężeniu ruchu.
Na zakończenie Wójt zasygnalizował radnym temat planowanej zmiany
rejonizacji sądownictwa oraz prokuratury, poprzez przeniesienie ich
odpowiednio do Wągrowca i do Piły. Wójt w tym miejscu wyraził obawę , że
faktyczne przeniesienie tych dwóch instytucji może mieć dalsze skutki odnośnie
funkcjonowania powiatu chodzieskiego.
Adn. 16
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XVI Sesję Rady Gminy Budzyń.

Protokołowała:
Damiana Jezierska

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki /

