P R O T O K O Ł Nr XXI / 2012
=====================================
z XXI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 20 września 2012r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz. 16.00.
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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Sekretarz Gminy Budzyń - p. Bogusław Gniła.
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. Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. , w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2012r.,
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę Budzyń informacji z
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodów głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2012r.
14 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Wyszynach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Budzyniu
pod stację transformatorową.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Budzyniu.
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nieruchomości w Budzyniu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Budzyniu.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXI 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, zgodny z przesłanym radnym, który stał się obowiązujący na dzisiejszej
Sesji.
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 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. 21
„ 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 czerwca
2012r.
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protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił krótką ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
28 czerwca 2012r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 28 czerwca
2012r.
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 XX Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 28 czerwca 2012r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki poprosił w tym punkcie
o zabranie głosu Wójta Gminy Budzyń, w celu przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
Wójt Gminy Budzyń przystąpił do omówienia powyższej informacji, ujętej
w Zarządzeniu Nr 696/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2012r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej
powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik Gminy, która przystąpiła do
szczegółowego omówienia zapisów przebiegu wykonania budżetu Gminy
Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I
półrocze 2012 r.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2012 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 26.808.264,- zł.,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2012 r. na dzień 30 czerwca br.
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wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2012 r. został skalkulowany na
kwotę 27.169.550,- zł., natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2012 r. na
dzień 30 czerwca br. wynosi 12.929.830,85 zł. , co stanowi 47,59 % wykonania.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2012 r. a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 2.087.789,22 zł. na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2012 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 6.667.280,- zł., natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 2.558.920,45 zł. , co stanowi 38,38 % w stosunku do
planu.
P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że wykonanie
wydatków inwestycyjnych nie jest na złym poziomie, jednakże nie
zrealizowanie ich w 50% spowodowane jest :
- długimi procedurami przetargowymi,
- składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i długimi
terminami ich rozpatrywania,
- realizacją zadań wieloletnich,
- planowaniem zakończenia realizacji inwestycji jednorocznych w II półroczu
2012 r.
Następnie p. Skarbnik przystąpiła do omówienia informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata
2012-2020 za I półrocze 2012r.
Planowane dochody ogółem w omawianym zakresie zostały zwiększone
w 2012 r. o kwotę 1.087.573,- zł. i aktualnie wynoszą 26.808.264,- zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 15.017.620,07 zł. tj. 56,02%
planu. Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.
Planowane wydatki
ogółem zostały zwiększone w 2012 r. o kwotę
1.855.634,- zł. i aktualnie wynoszą 27.169.550,- zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. wynosi 12.929.830,85 zł. tj. 47,59%
planu. Również realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.
P. Skarbnik poinformowała, że na 30.06.br. planowany jest deficyt budżetu w
wysokości 361.286,- zł.
Wykonanie budżetu na 30.06. br. to uzyskana nadwyżka w wysokości
2.087.789,22 zł. Stan środków do dyspozycji na 30.06.br. wynosi
1.600.711,81,- zł.
Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na
realizację inwestycji w II półroczu 2012 r.
Pani Skarbnik poinformowała również, że na 30.06.2012 r. stan zadłużenia
Gminy Budzyń wynosi 7.318.041,34 zł., w tym z kredytów i pożyczek
długoterminowych 7.301.926,89,- zł. W I półroczu br. wielkość zadłużenia
została zwiększona o kwotę 10.205,- zł., co spowodowane było zwiększeniem
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z udziałem środków unijnych na powyższą kwotę.
W/w poinformowała, że wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących
wskaźnikach.
Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku do omawianej informacji
znajduje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych latach.
Po omówieniu powyższych informacji p. Skarbnik przystąpiła do omówienia
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.
P. Skarbnik poinformowała, że instytucja Kultury składa się z dwóch działów tj.
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Plan finansowy tych
działów składa się z planu przychodów i kosztów.
Na dzień 30.06.2012 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 1.264.892,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 763.600,31 zł. co stanowi 60,37% planu, natomiast koszty :
750.083,65 zł., co stanowi 59,30 % planu.
Na dzień 30.06.2012 r. plan finansowy Biblioteki Publicznej wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 239.700,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 142.793,34 zł. co stanowi 59,57% planu, natomiast koszty :
144.091,30 zł., co stanowi 60,11 % planu.
Pani Skarbnik podsumowała przedstawioną informację stwierdzając, że nie
ma zagrożeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast jest
wiele spraw , których do końca roku nie można przewidzieć.
Zdaniem p. Skarbnik i Wójta Gminy Budzyń realizacja budżetu na 30.06.2012r.
jest zadawalająca.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/4/15/Pi/2012
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 sierpnia 2012 r.
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku Gminy Budzyń.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń, informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2012 r.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
ustalenia okręgów wyborczych.
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końca października br. wszystkie gminy zgodnie z zapisami Kodeksu
Wyborczego muszą ustanowić jednomandatowe okręgi wyborcze w gminie.
Sekretarz poinformował, że zgodnie z projektem uchwały proponuje się podział
Gminy Budzyń na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, co wynika z
liczby mieszkańców naszej Gminy.
Sekretarz następnie
szczegółowo omówił granice i numery okręgów
wyborczych, informując, że przy opracowywaniu projektu granic okręgu brał
pod uwagę graniczenie ze sobą ulic i miejscowości wchodzących w skład
danego okręgu. W/w zapoznał radnych z dokonanymi szczegółowymi
wyliczeniami norm przedstawicielstwa, zgodnie z liczbą ludności w
poszczególnym okręgu wyborczym.
Sekretarz poinformował, że powyższy projekt uchwały, po uzyskaniu
pozytywnej opinii przez Komisję Statutowo-Samorządowej Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń, został przedstawiony do zaopiniowania
Komisarzowi Wyborczemu w Pile, który propozycję uchwały zaakceptował
w dniu 30.08.2012r.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący powyższej Komisji
p. Zbigniew Dumke, który potwierdził, że omawiany projekt uchwały został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Gminy,
uzyskując jednogłośną akceptację radnych.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia okręgów
wyborczych – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn.12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia obwodów głosowania.
Również ten projekt uchwały szczegółowo omówił Sekretarz Gminy,
informując, że tak jak w przypadku poprzedniej uchwały konieczność ustalenia
obwodów głosowania w danej gminie wynika z Kodeksu Wyborczego.
Sekretarz poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy – przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy Rada Gminy w okresie 3 miesięcy
od dokonania podziału Gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze musi
dokonać podziału Gminy na stałe obwody głosowania. Kodeks Wyborczy
stanowi również, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 300 do
500 mieszkańców.
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obwodów głosowania, przedstawiając granice i numery obwodu oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
W/w poinformował, że zaproponowany podział spełnia wymogi wspomnianej
wyżej ustawy. Dotychczasowe granice obwodów zostały uzupełnione o nowo
powstałe ulice.
Sekretarz poinformował, że podział Gminy na stałe obwody głosowania, ich
granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa
załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia obwodów
głosowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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 przyznaniu dotacji w kwocie 31.413,- zł., z przeznaczeniem na zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.,
- Gmina Budzyń otrzymała środki w kwocie 225.000,- zł. z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr
201505P w Wyszynach”, zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 120.000,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
73.828,- zł. z następujących tytułów:
- czynsz za obwody łowieckie – 3.200,- zł.,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 23.500,- zł.,
- darowizny – 1.320,- zł.,
- odsetki – 6.008,- zł.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 1.800,- zł.,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.500,- zł.,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.000,- zł.,
- wpływy z usług – 34.000,- zł.

-8z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- gospodarka mieszkaniowa – 23.500,- zł. ,
- działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego – 4.587,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 4.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – gimnazja – 1.800,- zł.,
- ochrona zdrowia – 1.020,- zł.,
- edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów
– 2.421,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka odpadami
– 2.500,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 34.000,- 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
330.241,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
27.244.498,-zł., oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012r. o kwotę
210.241,- zł., w wyniku czego wydatki ogółem wynoszą: 27.485.784,-zł.
W/w poinformowała również, że zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
120.000,- zł. i ustala się go na kwotę 241.286,- 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 XXI/135/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2012 r. – jednogłośnie .
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
W tym miejscu, usprawiedliwiając się, obrady Sesji opuścił radny
p. Wacław Pasch, w związku z czym od tej chwili w obradach uczestniczyło
14 radnych.
Przewodniczący obrad
przedstawił następny 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.
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gminnej w Podstolicach”.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 120.000,- zł. z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów oraz wysokość spłaty długu i kwotę długu.
4) Sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2020 – wolne środki nadwyżka roku bieżącego.
Radni do przedstawionych zmian w WPF Gminy Budzyń nie zgłosili uwag, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Wójt omówił powyższy projekt uchwały , informując, że niedawno pojawiła się
sprawa konieczności remontu drogi powiatowej Nr 1486P Wyszyny –Wyszynki,
ze względu na jej fatalny stan. Aby remont doszedł do skutku Wójt proponował
udzielenie pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu do wysokości
25.000,- zł. , pod warunkiem , że Powiat i Zarząd Dróg wygospodarują środki na
ten cel. Wójt poinformował, że przy okazji remontu omawianej drogi będzie
brana także pod uwagę droga powiatowa Prosna-Ostrówki.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji dofinansowania remontu drogi
powiatowej, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia pierwszego
z projektów uchwał z zakresu spraw majątkowych Gminy – w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował, że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem trzech nieruchomości niezabudowanych

- 10 stanowiących mienie komunalne, położonych w Wyszynach, o następujących
numerach ewidencyjnych :
- 237/1 o pow. 0,839 ha stanowiąca część dawnego podwórka szkolnego,
o nabycie której wystąpił właściciel nieruchomości sąsiedniej, użytkujący od
lat powyższą działkę – w celu poszerzenia swojej nieruchomości,
- 237/2 o pow. 0,0500 ha, o nabycie której wystąpił właściciel nieruchomości
sąsiedniej- z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną,
- 237/3 o pow. 0,2118 ha, o nabycie której wystąpił właściciel nieruchomości
sąsiedniej, z przeznaczeniem na cele rolne.
Wójt poinformował, że wszystkie trzy działki mają dostęp do drogi powiatowej.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt tej uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał akceptację większością
głosów.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Tadeusz Grochowalski, stwierdzając, że
działka nr 237/3 jako działka rolna, może być zbyt wąska na przejazd maszyn
rolniczych, gdyż ma tylko 12 m szerokości.
Radny p. Wojciech Szejner stwierdził, że należało wszelkie wątpliwości w tej
sprawie zgłosić na posiedzeniu Komisji. Radny p. Józef Kasperczak
podsumował, że działka może być przeznaczona pod zabudowę bliźniaczą.
Radni nie zgłosili innych uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia drugiego
z projektów uchwał z zakresu spraw majątkowych Gminy – w sprawie
sprzedaży działek położonych w Budzyniu pod stację transformatorową.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że Spółka
ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu, wystąpiła
z wnioskiem o zakup dwóch działek stanowiących własność Gminy Budzyń,
o numerach ewidencyjnych : 944/2 o pow. 0,0059 ha i 576/2 o pow. 0,0048 ha,
położonych w Budzyniu –w rejonie „Olszynki” przy ul. Margonińskiej oraz na
tyłach poczty przy deptaku. W/w poinformował, że Spółka ENEA zamierza
działki te przeznaczyć pod budowę stacji transformatorowej, służącej poprawie
zasilania w energię pobliskich ulic. Radny stwierdził, że w związku z faktem ,
że powyższy zakup będzie służyć celowi publicznemu, proponuje się
jednocześnie zwolnić z obowiązku zbycia działek w trybie przetargowym.

- 11 Przewodniczący Komisji poinformował, że radni na posiedzeniu Komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie zarówno propozycję Wójta o sprzedaży
powyższych działek jak i ich zbycia w trybie bezprzetargowym.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie sprzedaży działek
położonych w Budzyniu pod stację transformatorową – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przystąpił do przedstawienia kolejnego
z projektów uchwał z zakresu spraw majątkowych Gminy – w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że nowy
właściciel pawilonu handlowego przy ul. Rynkowej w Budzyniu wnioskował
o zakup dwóch działek mienia komunalnego, o nr ewid. 937/3 i pow. 0,0546 ha
oraz o nr ewid. 937/5 i pow. 0,0674 ha, położonych na zapleczu pawilonu.
Właściciel wstępnie zamierza stworzyć w tym miejscu centrum handlowe, z
parkingiem.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniu Komisji, gdzie po przeprowadzonej dyskusji na temat konieczności
dokonania zapisu w uchwale o przeznaczenia działek pod parking, ostatecznie
zaopiniowano go większością głosów w dzisiejszej wersji. Radni proponowali
jednak, aby w późniejszym etapie odnotować konieczność przeznaczenia
działek, przynajmniej w części pod parking.
Radny p. Zenon Nowicki przypomniał, że obydwie działki były kiedyś
planowane właśnie na ten cel, w związku z czym, zdaniem radnego należy
wymusić na wnioskodawcy obowiązek stworzenia na tych działkach parkingu.
Wójt stwierdził, że być może wnioskodawca nie zamierza całości działek
przeznaczyć na postój pojazdów, o czym Wójt wspomniał już na posiedzeniu
Komisji. W/w zaznaczył również, że na tym etapie nie ma możliwości
dokonania zapisu w uchwale o konieczności przeznaczenia sprzedawanych
działek pod parking. Można taki zapis umieścić już w akcie notarialnym.
Radni zaakceptowali sprzedaż działek, z wyegzekwowaniem, w dalszym etapie
sprzedaży zapisu o przeznaczeniu nieruchomości przynajmniej w części na
wspomniany cel.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania.

- 12 W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
właściciel działek o nr ewid. 2204, 2205 i 2206 położonych w Budzyniu,
wnioskował o nabycie działki sąsiedniej o nr ewid. 2199/5 , o pow. 0,0085 ha,
stanowiącej własność Gminy Budzyń. Wnioskowana
działka, położona
w rejonie targowiska stanowiłaby poszerzenie i wyrównanie posiadanej przez
wnioskodawcę nieruchomości.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
projekt tej uchwały dotyczy zbycia działki nr 982/6 o pow. 0,0722, położonej
przy ul. Wielkopolskiej w Budzyniu, w pobliżu transformatora. O jej nabycie
wystąpiła firma, która jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej o nr 981/3 , w
celu poszerzenia swojej nieruchomości i przeznaczenia całości na cele
handlowo –usługowe tj. budowę marketu „Dino”.
Wójt jednocześnie poinformował, że przeznaczenie naszej działki na cele
handlowe nie jest ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń. Sprzedaż tej nieruchomości może odbyć się tylko w formie
przetargowej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie akceptację radnych.

- 13 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Honorata Struzik, która zwróciła się z pytaniem , czy w najbliższym
czasie zostaną ponownie założone lampy na wyremontowanym budynku
Ośrodka Zdrowia w Wyszynach.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z dokumentacją inwestorską wszystkie punkty
świetlne są zainstalowane i czynne. Gmina nie założy natomiast dodatkowych
lamp do oświetlenia terenu podwórka i ogrodu lokatorów tam zamieszkałych.
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła uwagę na brak systematycznego wywozu
pojemników na śmieci do recyklingu.
Wójt prosił o zgłaszanie takich spraw do pracownika Urzędu Gminy, który
wyjaśni sytuację bezpośrednio z odbiorcą śmieci.
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się również z pytaniem o postępy odnośnie
usunięcia awarii w zakresie telefonizacji w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt odpowiedział, że do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała jeszcze
odpowiedzi z Telekomunikacji Polskiej w tej sprawie.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z prośbą o możliwość ustawienia
na wyremontowanej drodze w Dziewokluczu znaku o ograniczeniu prędkości
ruchu oraz znaku: ustąp pierwszeństwa przejazdu.
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości umieszczenia na tej drodze znaku
o ograniczeniu prędkości ruchu, gdyż nie jest to teren zamknięty.
- Radny p. Paweł Brychczyński ponownie zgłosił konieczność zainstalowania na
terenie Budzynia monitoringu, uzasadniając to faktem ponownych kradzieży na
terenie Budzynia. Radny prosił o przeznaczenie środków na ten cel w budżecie
Gminy na rok przyszły.
Wójt odpowiedział, że przeprowadził już wstępną rozmowę z firmą zajmującą
się zakładaniem takich urządzeń. Koszt samego założenia monitoringu zależy od
oprogramowania i jakości oraz ilości kamer. Zdaniem Wójta jest to sprawa do
rozważenia, gdyż oprócz kosztów założenia monitoringu należy brać pod
uwagę również koszty jego obsługi.
- Radny p. Zenon Nowicki wnioskował o ustawienie znaku zmniejszenia
prędkości jazdy samochodów ciężarowych przejeżdżających wczesnym
rankiem, z pełnym ładunkiem przez ulicę Wągrowiecką w Budzyniu. Ciężar
tirów przejeżdżających z prędkością co najmniej 50 km/ha po wyboistej,

- 14 nierównej drodze powoduje duże drgania budynków, co oprócz dużych
niedogodności dla ich mieszkańców, powoduje również obawę o stan
techniczny tych budynków. Zdaniem radnego sytuacja spowodowana jest przede
wszystkim złym stanem nawierzchni tej drogi.
Wójt odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg o możliwość ograniczenia
prędkości ruchu na ul. Wągrowieckiej, stwierdzając, że faktycznie stan
nawierzchni tej drogi jest fatalny.
- Przewodniczący obrad przedstawił pismo Kuratorium Oświaty w Poznaniu do
którego wpłynęły dwa e-maile od pana Zbigniewa Piaskiewicza z Podstolic,
kierujące do nas tę korespondencję, wg właściwości.
Pismo stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Po przeczytaniu przez Przewodniczącego obrad wystosowanych do Kuratorium
e-maili od p. Piaskiewicza głos zabrał Wójt Gminy, zapoznając radnych
z tematem. Wójt przypomniał, że temat był nagłośniony już dwukrotnie w
telewizji regionalnej. Pan Piaskiewicz wysuwa pretensje do Wójta Gminy
Budzyń odnośnie złego stanu drogi , którą Jego dzieci muszą pokonać, aby móc
uczęszczać do szkoły w Radwankach. Wójt przypomniał, że w/w mieszka na
wybudowaniach Podstolic, w terenie pagórkowatym, przy drodze, która
przebiega przez obniżenie terenu. Powoduje to ciągłe zaleganie wody,
zwłaszcza przy opadach deszczu , śniegu czy przy odwilży. Wójt poinformował,
że będą wykonywane prace przy tej drodze , aby poprawić jej stan i zmniejszyć
uciążliwości, ale prawdopodobnie nie wyeliminuje się na stałe problemów
o których pisze p. Piaskiewicz.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z pytaniem , czy zostaną podjęte
jakieś działania w sprawie zniesławienia Wójta i Rady Gminy Budzyń przez p.
Piaskiewicza.
Wójt odpowiedział, że nie warto, natomiast każdy może wystąpić indywidualnie
z wnioskiem w tej sprawie do Sądu.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

