P R O T O K O Ł Nr XVIII / 2012
=====================================
z XVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14ºº do godz. 16ºº.
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
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- Komendant Gminny OSP Budzyń
- Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzyniu

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Przemysław Kozioł,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Magdalena Gokiert-Kabat.

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 poprzedniej Sesji.
10. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Komisariatu Policji w
Margoninie za 2011 r. z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem Gminy Budzyń.
11. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2011 r., z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy
Budzyń.
12. Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Budzyń.
13. Złożenie sprawozdań z działalności w 2011 r. przez poszczególne
Komisje Rady Gminy :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki,
- Komisję Rewizyjną.
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14. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2011r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Wyszynach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2012 r.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adn. 1
XVIII 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, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, w którym w stosunku do wcześniej przesłanego radnym :
- znajduje się dodatkowy punkt obrad dot. „Podjęcia uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu”
oraz
- wykreślony jest punkt obrad dot. „ Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 20122020”.
Radni zaproponowali zmienić kolejność porządku obrad, poprzez
przedstawienie wystąpień Komendanta Komisariatu Policji, Komendanta
Gminnego OSP oraz kierownika GOPS odpowiednio w punktach nr 10, 11 i 12
porządku obrad.

3

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany porządku obrad proponowane przez
Przewodniczącego obrad oraz dotyczące kolejności porządku obrad, w związku
z czym stał się on obowiązujący.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację z
realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag, w związku z czym
stanowi ona zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że jeżeli radni chcieliby zgłosić jakiekolwiek wnioski, to
będzie można tego dokonać w pkt 18 porządku obrad - „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
26 marca 2012 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
26 marca 2012r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i również przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
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Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XVII Sesji Rady
Gminy z dnia 26 marca 2012 r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Budzyń
za 2011 r.
Informację z tego zakresu przedstawił Komendant Komisariatu Policji w
Margoninie Pan Przemysław Kozioł. W/w w swoim sprawozdaniu przedstawił
na wstępie ogólne sprawy organizacyjne dot. Komisariatu Policji w Margoninie
informując, że zasięg jego działania obejmuje oprócz Gminy Budzyń, Gminy:
Szamocin i Margonin.
Następnie w/w
poinformował o postępowaniach przygotowawczych
prowadzonych przez Komisariat Policji , ilościach wykroczeń i interwencjach,
ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych działań na terenie naszej
Gminy.
P. Komendant w trakcie swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na ogólnokrajowy
problem zmniejszania się liczby policjantów, co również ma miejsce w
Komisariacie Policji w Margoninie i bardzo dotkliwie odbija się na organizacji
pracy.
P. Komendant wyjaśnił , że w związku z taką sytuacją, większe siły policji
wysyłane są w miejsca zdarzeń i interwencji, lub pełnione są patrole łączone,
co przy obecnej liczbie etatów może powodować nieobecność policjantów w
danej gminie.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z pytaniem , jakie są koszty
dowozu osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Pile.
Komendant Policji odpowiedział, że jest to najmniej efektywna część pracy
policjanta, gdyż pomijając paliwo koszty dowozu osoby nietrzeźwej do Izby
Wytrzeźwień w Pile są niewymierne, jednakże jest to obowiązek, który należy
realizować.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował Komendantowi
Policji za dobrą służbę na rzecz naszej Gminy. Jednocześnie w/w wyraził
obawę o możliwość łączenia się Komisariatów i tym samym likwidacji
niektórych z nich. Wójt stwierdził, że takie wypowiedzi można usłyszeć
ostatnio w mediach, ze względu na oszczędności w Policji.
Komendant Policji odpowiedział, że wprawdzie Policja bardzo minimalizuje
koszty, jednakże nie ma obecnie żadnych decyzji potwierdzających wypowiedź
Wójta.
Komendant Policji wypowiedział się również na temat prawidłowej współpracy
Komendy Policji w Margoninie z samorządem Gminy Budzyń.
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Na zakończenie tego tematu Przewodniczący Rady Gminy podziękował
Komendantowi Policji p. Przemysławowi Kozioł za prowadzenie działań
zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie naszej
Gminy.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń w 2011 r. została
przyjęta przez radnych i stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń za
2011 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Ludwik Soloch.
W/w na wstępie przedstawił stan jednostek działających w obrębie OSP oraz
stan ich wyposażenia. Następnie Komendant omówił działania jednostek OSP w
roku 2011 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
Na zakończenie Komendant przedstawił realizację budżetu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2011 r.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 6
do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie oceny zasobów
pomocy społecznej w gminie Budzyń za 2011r.
W tym miejscu głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu p. Magdalena Gokiert-Kabat, która poinformowała, że zgodnie
z nowelizacją przepisów ustawy o pomocy społecznej GOPS ma obowiązek
corocznego przedkładania Radzie Gminy sprawozdania nt. zasobów pomocy
społecznej w Gminie za rok poprzedni.
Następnie w/w przedstawiła powyższe sprawozdanie w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej w Gminie Budzyń za lata 2009-2011 oraz prognozę na 2012
rok.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 7
do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności Komisji za 2011 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
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- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 8 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji
Pan Zbigniew Dumke, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 9 do
protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Cembrowicz, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 10 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 11 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 14
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
radnego
p. Kazimierza Cembrowicza o omówienie sprawozdań z wykonania Programów
w ramach działalności Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za rok 2011.
Pełnomocnik Wójta radny p. Kazimierz Cembrowicz w pierwszej kolejności
przedstawił sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r. W swoim sprawozdaniu
w/w ujął informację z udzielanych usług psychologicznych, usług punktu
konsultacyjnego i usług terapeutycznych dla Gminnego Ośrodka Profilaktyki
i Ochrony Zdrowia w Budzyniu.
Sprawozdanie to stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Następnie w/w przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Budzyń, stanowiące zał. Nr 13 do
protokołu.
Po przedstawieniu powyższych sprawozdań radni dyskutowali na temat ogólnej
pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.
Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono uwag i zostały one przyjęte
przez radnych.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy Przedszkolu w Wyszynach.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, przypominając, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy przedstawione zostało pismo Rady Pedagogicznej
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Przedszkola w Wyszynach wnioskujące o nadanie temu Przedszkolu nazwy:
Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka”.
Wójt poinformował, że Rada Pedagogiczna opracowała wśród rodziców ankietę
odnośnie nazwy przedszkola w Wyszynach, z której wynikało, że najwięcej
głosów uzyskała proponowana dzisiaj nazwa przedszkola. Nazwa ta została
wybrana i zaakceptowana przez społeczność przedszkola. Na tej podstawie
przedszkole wystąpiło z wnioskiem do organu prowadzącego o zaakceptowanie
powyższej nazwy. Wójt przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
imię przedszkola nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej tej
placówki. Rada Pedagogiczna zaproponowała, aby proponowana nazwa zaczęła
obowiązywać od dnia 1 czerwca 2012 r. który jako Dzień Dziecka jest również
dniem Koziołka Matołka.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, gdyż w tym miejscu, po
usprawiedliwieniu się na pozostałą część Sesji, salę obrad opuścił radny
p. Tadeusz Grochowalski.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Wyszynach – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił drugi projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że we wsi
Dziewoklucz na drodze powiatowej realizowana będzie przez powiat chodzieski
budowa chodnika. Inwestycja ta dosyć długo czekała na rozpoczęcie,
powodując tym niezadowolenie mieszkańców wsi. W związku z tym Wójt
zaproponował wesprzeć finansowo powiat chodzieski do wysokości 20 tys. zł.,
z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy chodnika w Dziewokluczu.
Wójt stwierdził, że udzielenie pomocy finansowej jest uzasadnione, gdyż
przyspieszy realizację zadania i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu
pieszych na tej drodze.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 13 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
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Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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 :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o ostatecznych kwotach dotacji na 2012r. :
- zmniejszając o kwotę 59.645,- zł. dotację z przeznaczeniem na świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zmniejszając o kwotę 145,- zł. dotację na ośrodki pomocy społecznej,
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych:
- w kwocie 25.572,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym,
- w kwocie 410.972,- zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę,
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej
kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. zmniejszając jej kwotę
o 46.354,- zł.,
- Gmina nie dokonuje zmniejszenia wielkości udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych na 2012r., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
197.257,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 182.800,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 3.000,- zł.,
- podatek od nieruchomości – 5.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.957,- zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 400,- zł.,
- pozostałe odsetki – 100,- zł.,
- zwrot świadczeń – 1.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa –
20.000,- zł.,
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
45.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - 5.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 75.000,- zł.,
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- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 7.100,- zł.,
- pomoc społeczna – zasiłki stałe – 1.100,- zł.,
- pomoc społeczna – pozostała działalność – 3.000,- zł.,
- edukacyjna opieka wychowawcza –pomoc materialna dla uczniów 6.393,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 11.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami – 16.000,- zł.
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono rozchody o kwotę
7.664,- zł. z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
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 527.657,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 26.547.444,- zł. oraz zwiększa się wydatki w
budżecie Gminy na 2012r. o kwotę 519.993,- zł. w wyniku czego wydatki
ogółem wynoszą: 26.870.746,-zł. Pani Skarbnik poinformowała również , że
jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 7.664,- zł. i ustala na kwotę
323.302,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy podjęli uchwałę Nr
XVIII/126/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy na 2012 r. – jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 18
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
- Wójt Gminy Budzyń p. Marcin Sokołowski, który przedstawił pismo
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Budzyniu stanowiące sprawozdanie
z pracy tego Zespołu za rok 2011.
Pismo zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
- Wójt Gminy zapoznał radnych z sytuacją związaną z „Orlikami”. Wójt
poinformował, że budując „Orliki” wszystkie samorządy miały z Ministerstwa
narzucony obowiązek skorzystania z gotowego projektu umieszczonego na
podanej stronie internetowej. Prawdopodobnie Ministerstwo przeoczyło jakiś
szczegół przy zawieraniu umów z projektantem, gdyż obecnie właściciel
projektu skarży wszystkie samorządy, w tym również nasz, za plagiat używania
bez zezwolenia powyższego projektu budowy „Orlików”. Nasza Gmina ma już
wyznaczony termin do stawienia się w Sądzie w sprawie odszkodowania w
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wysokości 60 tys. zł. Wójt poinformował, że obecnie Ministerstwo odsuwa się
od tej sprawy, jeśli jednak dojdzie do konieczności zapłacenia wnioskowanego
odszkodowana wtenczas nasza Gmina, jak prawdopodobnie wszystkie inne,
wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa o zwrot poniesionych kosztów
odszkodowania.
- Wójt Gminy poinformował również o wnioskach składanych przez rolników
odnośnie szkód w zasiewach, spowodowanych przymrozkami. Wójt oznajmił,
że straty w zasiewach nie są małe, jednakże los odszkodowań z tego tytułu nie
jest obecnie znany.
- Radny p. Paweł Brychczyński zwrócił uwagę na duże obciążenie „Orlika”
i rozważenie możliwości przyjęcia na okres letni dodatkowego trenera.
- W/w radny prosił również o rozważenie możliwości ustawienia świateł na
skrzyżowaniu drogi krajowej k-11 z drogą prowadzącą do Wyszyn lub założenie
fotoradarów na zjeździe do Wyszyn.
Radni poparli wniosek p. Pawła Brychczyńskiego stwierdzając, że najbardziej
bezpieczne byłoby wybudowanie w tym miejscu ronda.
Wójt Gminy przyjął wniosek, w celu jego przesłania do zarządcy drogi
tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Warszawie, wyrażając jednakże
obawy o jego negatywne rozpatrzenie.
Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki,
który zaprosił wszystkich obecnych do udziału w obchodach Święta 3 Maja.
Adn. 19
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w
obradach i zakończył kolejną XVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
Protokołowała:
Protokołowała:
Damiana Jezierska

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki /

