P R O T O K O Ł Nr XX/ 2012
=====================================
z XX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2012r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz. 15.30.
Na początku w Sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80 % ogółu,
zgodnie z listą obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy

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

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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2012r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Adn. 1
XX Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom,
w wyniku usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy
p. Bogdana Łaseckiego - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
p. Zenon Nowicki, który otrzymał upoważnienie w/w do prowadzenia
obrad.
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Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
12 radnych, co stanowi 80 % ogółu, 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 Zastępca Wójta p. Bogusław Gniła -Sekretarz
Gminy Budzyń przedstawiając informację z realizacji wniosków zgłoszonych
podczas ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2012r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Sekretarz Gminy poinformował również radnych o przesłanej z Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odpowiedzi w sprawie
realizacji wniosku z poprzedniej Sesji Rady Gminy Budzyń, odnośnie
możliwości wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej
z ul. Dworcową. W piśmie informuje się, że przebudowa skrzyżowania na
rondo jest zbyt kosztowna, lecz proponuje się wyposażenie skrzyżowania w
sygnalizację świetlną z akomodacją. W piśmie zaznacza się , że realizacja tej
propozycji jest trudna do przewidzenia w czasie.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 13
„ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Zastępca Wójta p. Bogusław Gniła -Sekretarz
Gminy Budzyń przedstawiając informację z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2012r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
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Przewodniczący obrad poinformował, że ze względu na nieobecność
na dzisiejszej Sesji Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Budzyń
informacje o pracy w okresie międzysesyjnym zostaną przedstawione przez w/w
na najbliższej Sesji Rady Gminy Budzyń.
Radni zaakceptowali powyższe wyjaśnienie.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XIX Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 29 maja 2012r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, informując, że do
Urzędu wpłynęło 36 wniosków długoletnich dzierżawców gruntów
komunalnych, którym umowy wygasają w 2012 r., z prośbą o przedłużenie
dotychczasowych umów na kolejne 3 lata. W/w przypomniał, że przedłużenie
umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Wójt może
dokonywać tylko za zgodą Rady Gminy. Następnie Sekretarz przedstawił
wykaz nieruchomości, których dzierżawcy wnioskowali o przedłużenie umów
do 2013 r. , stanowiący załącznik do projektu uchwały. W/w poinformował, że
obecnie ze względu na ochronę danych osobowych w załączniku nie wymienia
się nazwisk dzierżawców.
Odnośnie powyższego projektu uchwały głos zabrał radny p. Tadeusz
Grochowalski, informując, że przedłużenie umów jest również niezbędne do
otrzymywania dopłat unijnych na dzierżawione grunty.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Paweł Brychczyński, który zwrócił się z
pytaniem, jak ustalane są odpłatności za dzierżawione grunty.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że stawki zostały ustalone z Agencją
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Filia w Pile i są stosowane jako cennik
przy zawieraniu umów za wydzierżawianie nieruchomości komunalnych
rolnych i nierolniczych z terenu Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili innych uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których

-4przedmiotem jest ta sama nieruchomość – stosunkiem głosów: „za”- 11
radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 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 zmniejszeniu dotacji o kwotę 9.300,- zł. w dz. 852, rozdz.
85212, § 2010,
- zawiadomienie o zwiększeniu dotacji o kwotę 9.300,- zł. w dz. 852, rozdz.
85213,§ 2010, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zawiadomienie o zwiększeniu dotacji o kwotę 8.000,- zł., z przeznaczeniem
na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne,
- Gmina Budzyń podpisała w dniu 20 czerwca 2012r. z Województwem
Wielkopolskim Umowę o udzielenie dotacji celowej, z przeznaczeniem na
współfinansowanie projektu pn. „ Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez
zagospodarowanie zbiornika wodnego”, realizowanego w ramach II etapu
konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś”, na kwotę 40.000,- zł.,
- Szkole Podstawowej w Budzyniu przyznano dotację technologiczną w kwocie
25.000,- zł. przez Gogle Poland Sp. z o.o. w Warszawie, w związku z wygraną
ucznia w konkursie Doodle 4 Google,
- Gmina Budzyń otrzyma pomoc finansową z Powiatu Chodzieskiego w kwocie
2.000,- zł., na dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń,
- Gmina Budzyń podpisała w dniu 30 maja 2012r. z Ministrem Sportu
i Turystyki w Warszawie Umowę dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków
Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania
publicznego – zajęcia sportowe dla uczniów pn. zadanie nr 2 : powszechna
nauka pływania „Pływamy jak ryby”, na kwotę 20.000,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
3.000,- zł. z następujących tytułów:

-5- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.000,- zł.,
- zwrot podatku VAT – 1.000,- zł.,
- wpływy z usług – 1.000,- zł.
oraz przychody o kwotę 35.791,- zł., z tytułu spłaty pożyczek przez GOK
i zmniejszono rozchody o kwotę 2.193,- zł., z tytułu udzielanych pożyczek przez
GOK, z przeznaczeniem na realizację następującego zadania: transport
i łączność – drogi publiczne gminne – 40.984,- zł.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2012 r. o kwotę
98.000,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
26.808.264,-zł., oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012r. o kwotę
135.984,- zł., w wyniku czego wydatki ogółem wynoszą: 27.169.550,-zł.
W/w poinformowała również, że zwiększa się deficyt budżetu o kwotę
37.984,- zł. i ustala na kwotę 361.286,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XX/131/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy na 2012 r. – jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik, uzasadniając konieczność
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2012-2020 :
1)W związku ze zmianami wartości przedsięwzięć wprowadza się zmiany w
wykazie przedsięwzięć.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 35.791,- zł. z tytułu spłat pożyczek
przez GOK.
4) Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 2.193,- zł. z tytułu udzielanych
pożyczek dla GOK.
5) Sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2020 – wolne środki nadwyżka roku bieżącego.
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związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XX/132/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Paweł Brychczyński ponowił wniosek o rozpatrzenie możliwości
uruchomienia monitoringu na terenie Budzynia i umieszczenie tego wniosku w
projekcie budżetu na przyszły rok.
- Radny p. Józef Kasperczak ponownie zwrócił uwagę na brak oświetlenia ulicy
Wielkopolskiej oraz na brak oznakowania nowych ulic Budzynia.
Radny wyraził swoje niezadowolenie z powodu niedoinformowania radnych w
zakresie
prowadzonych przez Gminę
inwestycji i pozostałych zadań
gospodarczych. W/w wyraził żal, że Komisje Rady Gminy nie spotykają się
wspólnie na swoich posiedzeniach, tak aby wszyscy radni mieli pełny zakres
wiedzy z obrad danej Komisji.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący obrad radny p. Zenon Nowicki,
który stwierdził, że przecież to do Przewodniczących Komisji Rady Gminy
należy decyzja, czy niezbędne jest łączone posiedzenie Komisji, a także
określenie tematów do omówienia i zaopiniowania na posiedzeniu Komisji.
Również w tym temacie głos zabrał Sekretarz Gminy przypominając, że to
Rada Gminy jest organem uchwałodawczym, ustalającym zakres zadań
inwestycyjnych. Gmina nie realizuje innych inwestycji, niż zaplanowane na
Sesji Rady Gminy. Zdaniem Sekretarza to do radnych należy inwencja , czym
będą się zajmować na posiedzeniach Komisji.
- Przewodniczący obrad radny p. Zenon Nowicki prosił o przygotowanie danych
o ilości uczniów, którzy w tym roku skończyli naukę w naszych szkołach
podstawowych. W/w wyjaśnił, że Jego zdaniem należałoby znaleźć przyczynę
kontynuacji nauki w szkołach gimnazjalnych poza naszą gminą.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że z przedstawionych na
posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki
Rady Gminy danych wynika, że wyniki testów gimnazjalnych w naszym
Gimnazjum są słabe. Zdaniem radnego należałoby zastanowić się nad przyczyną
takiej sytuacji.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz jako nauczyciel Gimnazjum poinformowała,
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poza Budzyniem wynika, że jedną z przyczyn jest nie skupianie się w naszej
szkole na nauczaniu jednego języka obcego. Rodzice, z którymi w/w
rozmawiała informowali, że dziecko stara się wybrać gimnazjum, z którego
wyjdzie z dobrą znajomością języka obcego, a nie jest to możliwe przy
obowiązujących w naszej szkole trzech językach obcych. Zdaniem w/w jest to
jeden z argumentów, którymi kierują się uczniowie przy wyborze gimnazjum.
Adn. 14
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy radny p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne
obrady i zakończył kolejną XX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała: /-Damiana Jezierska - /

