P R O T O K O Ł Nr XVII/ 2012
=====================================
z XVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 marca 2012r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz. 17.00.
Na początku 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
- sołtys wsi Dziewoklucz

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

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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy
Budzyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2012.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny.
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Ostrówki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wyszynki.
18. Podjęcie uchwały sprawie zgłoszenia sołectw do Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu
stanowiącego mienie komunalne.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na mienie komunalne w trybie przetargowym.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów
najmu lokali użytkowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem,
usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2012 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/158/2008 Rady Gminy
Budzyń z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.
32. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
33. Wolne głosy i wnioski.
34. Zakończenie obrad.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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XVII 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
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, wraz z dodatkowym punktem obrad dot. podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2012r. w
sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Budzyniu. Radni przyjęli porządek obrad wraz z dodatkowym punktem obrad,
w związku z czym stał się on 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 31 stycznia
2012r.
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. 33
„ 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
31 stycznia 2012 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
31 stycznia 2012r.
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.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XVI Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 31 stycznia 2012r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy
projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W/w przekazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 16 lutego 2012 r. złożył wniosek
do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zawiera również szczegółowe
kalkulacje związane z kosztami eksploatacji urządzeń wodnych.
Wniosek ten stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na posiedzenie Komisji kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu kalkulacji kosztów
eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf dla zaopatrzenia w
wodę i za odprowadzanie ścieków, w cenach netto za 1 m ³, przy wskaźniku
wzrostu w stosunku do 2011r. o około 5- 6 %, które zostały zaopiniowane przez
Komisję w następujący sposób :
- taryfy dla pobierających wodę :
a/ wykorzystywane na cele bytowe gospodarstw domowych – 2,21 zł. netto, plus
należny podatek VAT,
stawka opłaty abonamentowej – 2,20 zł. netto miesięcznie plus należny

-5podatek VAT, - propozycje te zostały przez Komisję zaopiniowane
większością głosów pozytywnie,
b/ wykorzystywane na pozostałe cele – 3,53 zł. netto plus należny podatek
VAT,
stawka opłaty abonamentowej – 5,00 zł. netto miesięcznie plus należny podatek
VAT- propozycje te zostały przez Komisję zaopiniowane większością głosów
pozytywnie,
- taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków :
a/ za ścieki dla potrzeb socjalno-bytowych – 3,56 zł. netto plus należny podatek
VAT - propozycja ta została przez Komisję zaopiniowana większością głosów
pozytywnie,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców – 3,93 zł. netto plus należny podatek
VAT – propozycja ta została przez Komisję zaopiniowana większością
głosów pozytywnie.
Przewodniczący powyższej Komisji nadmienił, że propozycje stawek za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty
abonamentowej przyjęte na Komisji zostały przedstawione w dniu dzisiejszym
do uchwalenia.
Na zakończenie tego tematu Wójt poinformował, że jak co roku taryfy
obowiązywać będą w okresie od 15 kwietnia br. do 14 kwietnia 2013 r.
Radni po wysłuchaniu przedstawionych
propozycji cen za wodę
i za odprowadzanie ścieków nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
stosunkiem głosów „za” – 13 radnych, „przeciw” – 1 radny oraz „wstrzymał się
od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu
o podjęcie decyzji w sprawie zaniechania wpłaty nadwyżki budżetowej w
kwocie 71.907,- zł. na rzecz Gminy Budzyń. GZWiK uzasadnił swój wniosek,
że wpłata tak znacznej kwoty utrudni pod względem finansowym prawidłowe
funkcjonowanie Zakładu. Przychylne ustosunkowanie się do powyższego
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urządzeń zakładowych.
Wójt przypomniał, że ustawa o finansach publicznych przyznała radom gmin
kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej
samorządowy zakład
budżetowy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy, pozostawiając ją do dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego.
Wójt wyjaśnił, iż nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem z kategorii
finansowych i nie jest tożsama z posiadaniem przez jednostkę środków
pieniężnych.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie uchwały zwalniającej
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki
do
budżetu
Gminy
Budzyń
jest
celowe.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/103/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2012 roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Bogusław Gniła,
który poinformował, że znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje
Gminę do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Ustawa ta jednocześnie
zobowiązuje Radę Gminy do corocznego uchwalania do 31 marca programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program ten wchodząc w życie zwiększy edukację społeczeństwa odnośnie
problemu bezdomnych zwierząt i ich niekontrolowanego rozmnażania.
Następnie Sekretarz szczegółowo omówił projekt takiego programu , w tym :
postanowienia ogólne, cel i zadania programu, ograniczanie populacji
bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami, odławianie bezdomnych
zwierząt, edukację mieszkańców oraz finansowanie programu.
Sekretarz oznajmił, że zgodnie z ustawą projekt programu został przekazany do
konsultacji Weterynarzowi Powiatowemu oraz czterem kołom łowieckim,
znajdującym się na obszarze Gminy. W sprawie tej wypowiedziały się dwa koła
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pozostałe opinie są pozytywne, gdyż ich brak uważany jest za akceptację.
Informacja wraz z przesłanymi opiniami w sprawie konsultacji projektu stanowi
zał. Nr 8 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Po omówieniu powyższego tematu głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz,
który stwierdził, że celowe byłoby wrócenie do podatku za psy, gdyż wtenczas
właściciele byliby bardziej za nich odpowiedzialni, a opłaty byłyby
przeznaczone na schronisko dla zwierząt. Stwierdzenie to poparł radny i sołtys
wsi Podstolice p. Zbigniew Dumke.
Wójt stwierdził, że do sprawy opłat za psy można wrócić w późniejszym
terminie, po konsultacjach w tej sprawie.
Radni nie zgłosili innych uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/104/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2012 roku
- stosunkiem głosów : „za” -13 radnych, „przeciw” – 1 radny, „wstrzymało się
od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011r. w
sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, przypominając, że
uchwała w powyższej sprawie została podjęta w dniu 28 grudnia 2011r.
W uchwale tej propozycja wynagrodzenia członków komisji została zaniżona,
w związku z tym należałoby błąd ten wyprostować. Sekretarz Gminy
poinformował, że prawidłowo zapis w załączniku do uchwały powinien
brzmieć:
„Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, za wykonywanie
pracy wynikającej z realizacji programów:
- przewodniczący komisji - 42 diety delegacyjne,
- sekretarz komisji - 9 diet delegacyjnych,
- członek komisji - 5 diet delegacyjnych.
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dnia każdego miesiąca.”
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/105/2012 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia
28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 14 i 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejne dwa projekty uchwał tj.:
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice,
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Wójt Gminy, informując, że Zebrania
Wiejskie w sołectwach Podstolice i Wyszyny podjęły uchwały w sprawie
zmiany Planu Odnowy Miejscowości, ze względu na dopisanie nowych
przedsięwzięć w uchwalonych Planach , dotyczących remontów kościołów w
Podstolicach i w Wyszynach.
Aby można było ubiegać się o unijne środki na realizację zadań zawartych w
Planach Odnowy tych wsi konieczne jest podjęcie stosownych uchwał przez
Radę Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę
Nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu,
- Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę
Nr XXI/175/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 16 i 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejne dwa projekty uchwał tj.:
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Ostrówki,
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Wyszynki.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Wójt Gminy, informując, że Zebrania
Wiejskie w sołectwach Ostrówki i Wyszynki podjęły uchwały w sprawie Planu
Odnowy Miejscowości na lata 2012-2020, które zakładają realizację wielu
przedsięwzięć ze sfery społeczno-kulturalnej i gospodarczej ich mieszkańców.
Wójt poinformował, że aby można było składać wnioski na dofinansowanie
zadań ujętych w Planach niezbędne jest zatwierdzenie w formie uchwały Rady
Gminy Planu Odnowy Miejscowości Ostrówki i Wyszynki.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ostrówki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu,
- Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Wyszynki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że gmina ma
możliwość zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” ,
finansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił zasady uczestnictwa , które
określają m. innymi konieczność wyrażenia przez sołectwo woli przystąpienia
do Programu oraz podjęcie uchwały przez Radę Gminy o zgłoszeniu sołectwa
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Wójt w tym miejscu zaproponował, aby do uczestnictwa w konkursie
wytypować dwa sołectwa tj. : Nowe Brzeźno i Sokołowo Budzyńskie , które
zostały również zaproponowane w przedstawionym projekcie uchwały.
Wójt poinformował, że zgłoszenie do powyższego Programu uzyskało także
akceptację mieszkańców tych sołectw, gdyż przyczynia się do poprawy estetyki
wsi.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego tematu , w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie zgłoszenia sołectw do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Wójt poinformował, że zachodzi konieczność uregulowania stanu własności
działek o nr ewid. 74 i 77, położonych w Budzyniu, stanowiących w terenie
drogę, będących własnością Państwa Honoraty i Dariusza Herfort, poprzez
dokonanie zamiany na działkę nr ewid. 79, stanowiącą własność Gminy
Budzyń. Wójt zaznaczył, że w przypadku ewentualnego pomiaru tych działek,
może nastąpić pewna zmiana ich powierzchni. Wójt stwierdził, że podjęcie
uchwały w tej sprawie ureguluje stare zasiedziałości, tak , aby tereny
przeznaczone pod drogi gminne stanowiły faktycznie mienie komunalne.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do dokonania zamiany działek , w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Wójt poinformował, że nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości
niezabudowanej o nr. ewid. 681/7, położonej w Budzyniu przy ul.
Margonińskiej,
stanowiącej własność Gminy Budzyń, przez właścicieli
sąsiedniej nieruchomości, z przeznaczeniem na jej poszerzenie.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do zamiaru sprzedaży powyższej nieruchomości , w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.
Wójt poinformował,
że dotychczasowy dzierżawca czterech działek
stanowiących grunty gminne, położonych w obrębie Sokołowa Budzyńskiego ,
p. Jacek Kubsik wnioskował o przedłużenie umowy zawartej na okres do 3 lat.
Zdaniem Wójta ponowne zawarcie umowy z powyższym dzierżawcą, na okres
6 lat korzystnie wpłynie na utrzymanie porządku i prawidłową strukturę tych
gruntów.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały , w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił
następny projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w trybie przetargowym.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że
we wsi Wyszynki Rada Sołecka wystąpiła z inicjatywą budowy świetlicy
wiejskiej. Na terenie tej wsi Gmina Budzyń nie posiada odpowiednich terenów
komunalnych. Aby można było zrealizować inwestycję infrastrukturalną służącą
wykonywaniu zadań własnych Gminy proponuje się nabyć na ten cel grunty
o nr ewid. 31/2, będące własnością Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji
Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy filia w Pile. Ponieważ powyższa
nieruchomość Skarbu Państwa nie spełnia wymagań do nieodpłatnego jej
przejęcia, dlatego też Gmina Budzyń może ją nabyć tylko w trybie
przetargowym, z zachowaniem przepisów szczególnych.
Wójt stwierdził, że sołectwo Wyszynki jako jedyne w gminie nie posiada lokalu
do wspólnych spotkań jego mieszkańców.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w trybie przetargowym – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z ich
dotychczasowymi najemcami.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
dotychczasowi najemcy lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Budzyniu
oraz garażu na działce nr 938/12, wyrazili wolę dalszego wynajmowania lokali
i garażu na prowadzenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych,
świadczonych w ramach systemu społecznych ubezpieczeń zdrowotnych.
W związku z powyższym proponuje się zawrzeć ponownie umowę
z dotychczasowymi najemcami , na okres 10 lat tj. na okres kontraktu z NFZ.
Wójt poinformował, że powyższe umowy zawierane są z firmą , a nie z osobami
fizycznymi, w związku z czym w przypadku wygaśnięcia kontraktu firmy
z NFZ, umowa również przestaje obowiązywać.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji zawarcia na okres 10 lat umów najmu
lokali użytkowych z ich dotychczasowymi najemcami , w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów najmu lokali użytkowych z ich dotychczasowymi najemcami –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej
Gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego
stanowiącego w całości przedmiot najmu.
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dotychczasowy, wieloletni
najemca wystąpił z wnioskiem o nabycie
nieruchomości o nr ewid. 117/2 o pow. 0,0543 ha, położonej w obrębie
Podstolic, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.
Nieruchomości, o nabycie których wystąpił dzierżawca, są obecnie w całości
przez niego zajmowane.
Wójt przypomniał, że ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala
przyznać najemcom pierwszeństwo w nabyciu budynków mieszkalnych
i użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu, w trybie
bezprzetargowym.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały , w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyznania pierwszeństwa
w nabyciu budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 25
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających
azbest.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, przypominając , że
uchwała w powyższej sprawie została podjęta w dniu 29 listopada 2011r.
W/w poinformował, że wprowadzenie zmian do uchwały wynika z konieczności
jej uszczegółowienia, w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów
prawa.
Sekretarz poinformował, że oprócz zmian kosmetycznych najważniejsza zmiana
dotyczy otrzymaniu dotacji dopiero po dokonaniu demontażu i przedstawieniu
kompletu dokumentów rozliczeniowych. Zgodnie z zapisami dotychczasowego
regulaminu dotacja miała być przyznawana przed wykonaniem zadania.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały , w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/117/2012 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji
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związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów
zawierających azbest – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Adn. 26
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 r. środków
stanowiących fundusz sołecki.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że Rada
Gminy ma obowiązek, w terminie do 31 marca każdego roku, zadecydować w
formie uchwały o wyodrębnieniu lub nie środków w budżecie Gminy na
fundusz sołecki na rok przyszły. Uchwała w tej sprawie daje podstawy do
podjęcia konkretnych działań w zakresie budżetu Gminy Budzyń na 2013 rok.
W tym miejscu Wójt poinformował, że na naradzie sołtysów bezpośrednio
zainteresowani wypowiedzieli się pozytywnie za dalszym funkcjonowaniem
funduszu sołeckiego, uważając jego istnienie za bardzo korzystne dla rozwoju
sołectw w naszej gminie. Wójt poinformował również, że podczas Zebrań
Wiejskich mieszkańcy sołectw zastanawiali się nad propozycjami przedsięwzięć
na 2013r.
Radni również wypowiedzieli się pozytywnie za wyodrębnieniem na rok 2013
środków z budżetu Gminy na fundusz sołecki, w związku z czym przystąpiono
do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013 r. środków stanowiących fundusz
sołecki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 27
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2012 r.
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 :
- Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu swoją decyzją umorzył Gminie Budzyń kwotę 85 tys. zł. tj. 25%
zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji

- 15 sanitarnej w Podstolicach” , którą przeznacza się na przedsięwzięcie w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „ Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś
Wyszyńska”,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
278.656,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 30.000,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 2.450,- zł.
- pozostałe odsetki – 110,- zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z OSP Sokołowo Budzyńskie – 29.600,- zł.
- podatek od nieruchomości – 30.000,- zł.
- podatek rolny – 20.000,- zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.801,- zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 100,- zł.
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT – 158.495,- zł.
- wpływy z usług – 500,- zł.
- środki pozyskane z innych źródeł – środki z PZU – 1.600,- zł.
oraz przychody o kwotę 499.797,- zł. z tytułu wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na realizację
następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne - 420.000,- zł.
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
30.000,- zł.
- gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – 13.000,- zł.
- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – 3.000,- zł.
- administracja publiczna – urzędy gmin – 21.000,- zł.
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 11.500,- zł.
- oświata i wychowanie – przedszkola – 163.300,- zł.
- oświata i wychowanie – gimnazja – 13.000,- zł.
- oświata i wychowanie – dowożenie uczniów do szkół – 500,- zł.
- oświata i wychowanie – stołówki szkolne i przedszkolne – 2.900,- zł.
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22.458,- zł.
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 3.100,- zł.
- pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej – 10.000,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami –
10.000,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oczyszczanie miast i wsi –
4.000,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni w
miastach i gminach – 10.200,- zł.
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakłady gospodarki
komunalnej – 7.663,- zł.
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świetlice i kluby – 5.000,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki – 2.000,- zł.
- kultura fizyczna i sport – pozostała działalność – 33.495,- zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 150.050,- zł. z tytułu zwrotu środków na
realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach :
Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska” w ramach programu
PROW na lata 2007-2013 , w związku z podpisanym aneksem do Umowy
o przyznanie pomocy, zmniejszając rozchody o kwotę 157.713,- zł. z tytułu
spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości zaciągniętej
pożyczki.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody w budżecie Gminy na 2012 r. o kwotę 128.606,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 26.019.787,- zł. oraz zwiększa się wydatki
o kwotę 871.116,- zł. , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
26.350.753,- zł. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 330.966,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XVII/ 119/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy na 2012 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 28
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił kolejny projekt
uchwały
w
sprawie
przeznaczenia
umorzonej
części
pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarzając
Gminie Budzyń cześć pożyczki zaciągniętej na „ Budowę kanalizacji sanitarnej
w m. Podstolice gmina Budzyń” zastrzegł sobie przeznaczenie umorzonej kwoty
na inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne. W związku z tym proponuje
się przeznaczyć umorzoną kwotę w wysokości 85.000,- zł. pozostającą w
dyspozycji Gminy na zadanie inwestycyjne o nazwie :
„Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa

- 17 Wieś Wyszyńska”. Wójt poinformował, że przeznaczenie umorzonej pożyczki
na cele ekologiczne jest wymogiem formalnym.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
akceptację radnych.
Radni wyrazili zgodę na przeznaczenie umorzonej kwoty na proponowaną
przez Wójta Gminy Budzyń inwestycję.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę Nr
XVII/120/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeznaczenia umorzonej części
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 29
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który przedstawił pismo
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
z coroczną prośbą o przekazanie środków w wyliczonej na ten rok kwocie
4.500,- zł., z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób
nietrzeźwych z tereny Gminy Budzyń.
Wójt przypomniał, że udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła w powyższej
wysokości zostało już ujęte w uchwale Nr XVII/ 119/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2012 r.
i jest zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/121/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 26 do protokołu.
Adn. 30
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny 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 podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej, poprzez zmianę

- 18 wartości przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 20132014 – „Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach
sportowych w Ostrówkach i Podstolicach „.
W/w poinformowała, że dostosowano również kwoty dochodów i wydatków do
wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej. Zwiększono przychody
budżetu o kwotę 499.797,- zł. z tytułu wolnych środków. Zmniejszono kwotę
spłaty długu – rozchodów budżetu, o kwotę 85.000,- zł. w związku z
umorzeniem 25% pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwotę 157.713,- zł. , w
związku z podpisaniem aneksu do Umowy w ramach Programu PROW na lata
2007-2013.
Pani Skarbnik poinformowała, że sposobem sfinansowania spłaty długu w latach
2012-2020 będą wolne środki - nadwyżka roku bieżącego.
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 XVII/122/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
Adn. 31
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2012r. w
sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Budzyniu.
Projekt uchwały szczegółowo omówił Sekretarz Gminy, informując, że
zgodnie z nowymi zadaniami przypisanymi Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Budzyniu , związanymi z wyznaczeniem GOPS-u w Budzyniu
do realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającymi z podjętych uchwał Rady
Gminy Budzyń – zmianie uległ zakres obowiązków powierzonych Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu. Z uwagi na powyższe należy
dokonać zmian w dotychczasowym statucie GOPS-u , poprzez dodanie w nim
następujących zdań :
„Jednostka zajmuje się także realizacją niżej wymienionych zadań,
a określonych w odrębnych przepisach na podstawie udzielonych upoważnień:
1) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie o świadczeniach
rodzinnych,
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mieszkaniowych,
3) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
5) wykonuje obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego”.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz , stwierdzając,
że z Jego obserwacji wynika, że pracownicy GOPS-u mają ciągle dokładane
obowiązki, co nie idzie w parze ze zwiększeniem etatów. Zdaniem radnego ilość
zatrudnionych w tej placówce pracowników jest za mała w stosunku do liczby
mieszkańców Gminy Budzyń.
Wójt odpowiedział, że tak się dzieje, że gminom dokładane są nowe obowiązki,
lecz w ślad za tym nie idą środki finansowe na zwiększenie etatów.
Ponieważ nie zgłoszono innych uwag radni przystąpili do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę
Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 28 do protokołu.
Adn. 32
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni punkt obrad dotyczący
przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Powyższe sprawozdanie, które otrzymali wszyscy radni, przedstawił
i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku Gminny
Zakład Oświaty w Budzyniu ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy
zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Sprawozdanie to po przeanalizowaniu zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 29 do
protokołu.
Adn. 33
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :

- 20 - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Przedszkola Samorządowego
w Wyszynach stanowiącego wniosek o nadanie dla tego Przedszkola – imienia
„Koziołka Matołka”.
Radni przyjęli pozytywnie powyższy wniosek. Wójt poinformował, że pod
obrady najbliższej Sesji Rady Gminy zostanie przygotowany projekt uchwały
w sprawie nadania imienia dla tego przedszkola.
Pismo to stanowi zał. Nr 30 do protokołu.
- Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia do
końca kwietnia br. oświadczeń majątkowych.
- Radna p. Izabela Jenczyk przypomniała o sprawie wykupu ziemi pod boisko
sportowe w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt przyjął temat do wiadomości.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz przedstawiła propozycję
nauczycieli
budzyńskiego Gimnazjum, którzy w celu podniesienia atrakcyjności placówki
zgłosili chęć utworzenia klas profilowanych np. o profilu sportowym,
humanistycznym
czy
matematyczno-przyrodniczym.
Rozwiązaniem
dodatkowych godzin zajęć profilowanych byłoby zmniejszenie ich liczby
w pozostałych klasach.
W związku z przedstawioną propozycją radna prosiła organ prowadzący
o wyrażenie zgody na utworzenie w Gimnazjum klas profilowanych.
Wójt w tym miejscu oznajmił, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji
przedstawiony temat należy przemyśleć, przedyskutować oraz przeliczyć koszty
związane z wejściem przedstawionego projektu w życie.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz prosił o wsparcie swojej idei szybkiego
remontu stadionu sportowego w Budzyniu, gdyż obiekt ten służąc działalności
sportowej popada w ruinę i jest niechlubną wizytówką Budzynia.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił również uwagę na konieczność
wybudowania chodnika wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego w Budzyniu.
Wójt odpowiedział, że Jego zdaniem drogą tą rzadko poruszają się piesi, a poza
tym budowa chodnika w tym miejscu związana jest z koniecznością wykupu
gruntów.
- Radny p. Wojciech Szejner ponownie zwrócił się ze sprawą pilnej
konieczności gruntownego remontu drogi powiatowej Prosna –Ostrówki.
Zdaniem radnego jest to wstyd, że droga powiatowa posiada łatane co jakiś czas
wyrwy w nawierzchni drogi, które obecnie znowu istnieją. Poruszanie się po tej
drodze jest utrudnione, stwarzając niebezpieczeństwo ruchu i duże
prawdopodobieństwo uszkodzenia pojazdu.
Opinię radnego poparł Wójt Gminy, stwierdzając, że nawierzchnia powyższej
drogi jest źle położona od samego początku, co skutkuje właśnie takimi
wyrwami. Również Wójt stwierdził, że pobieżne remonty nie przyniosą
rezultatów i obiecał, że po raz kolejny temat ten przedstawi w Starostwie
Powiatowym w Chodzieży.

- 21 - Radny p. Wojciech Szejner poruszył również sprawę mapek Gminy Budzyń
dla strażaków, aby mogli szybko dojechać do zgłoszonego pożaru.
Wójt stwierdził, że prawdopodobnie strażacy z naszej Gminy orientują się w
terenie, a mapa Gminy znajduje się na stronie internetowej Gminy Budzyń.
- Radna p. Honorata Struzik przedstawiła problem częstego niszczenia koszy na
śmieci przy Ośrodku Kultury w Wyszynach.
Wójt stwierdził, że ponieważ dewastacja koszy przed tą placówką powtarza się
bardzo często, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie całkowite usunięcie
koszy z przed Domu Kultury w Wyszynach.
Adn. 34
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XVII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-) Bogdan Lasecki
Protokołowała: Damiana Jezierska

