P R O T O K O Ł Nr XXII / 2012
=====================================
z XXII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 08 listopada
2012r. w sali budynku Gminnej Straży Pożarnej w Budzyniu - od godz. 14.00
do godz. 16.30.
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.
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 o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Budzyń.
11.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2012 Rady
Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2012 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2012 r.

-217.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu
priorytetowego nr 5.3. pn. „ System Zielonych Inwestycji (GIS-Green
Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej”.
19.Informacja o sposobie realizacji zadań oświatowych.
20.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
21.Wolne głosy i wnioski.
22.Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXII 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 18 punktem obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. „ System Zielonych
Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w
budynkach użyteczności publicznej”. Radni przyjęli otrzymany porządek obrad
wraz z dodatkowym punktem obrad, 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.
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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
20 września 2012r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
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
20 września 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 20 września
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 XXI Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 20 września 2012r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak , który poinformował, że projekt
tej uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji przez
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poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, do 31 grudnia 2012r. Rada Gminy musi podjąć szereg
uchwał regulujących gospodarkę śmieciową w gminach. Powyższa uchwała jest
jedną z pierwszych tego typu uchwał i reguluje następujące sprawy:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości,
- rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
stałych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,
- inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
- wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,
- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zapisy powyższej uchwały dotyczą
nieruchomości mieszkalnych.
Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy informując, że projekt powyższej
uchwały został zgodnie z obowiązkiem przesłany do zaopiniowania
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chodzieży, który
pismem z dnia 12 października br. przesłał pozytywną opinię w tej sprawie.
Pismo z SANEPID-u stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego regulaminu, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił drugi projekt uchwały regulującej
gospodarkę śmieciową w gminach – w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, stwierdzając, że
zapisy tej uchwały są konsekwencją uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt reguluje
częstotliwość uiszczania odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w 2013r. i w latach następnych. W/w projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniu Komisji , gdzie Sekretarz Gminy przedstawił propozycję Wójta
o uiszczaniu opłaty cztery razy w roku, w terminach zbliżonych do podatku od
nieruchomości. W/w poinformował, że projekt powyższej uchwały otrzymał
akceptację radnych.
Jednocześnie Przewodniczący Komisji zastanawiał się nad ustaleniem terminu
uiszczania opłaty co miesiąc lub nad dokonaniem dodatkowego zapisu w
uchwale o możliwości uiszczania opłaty co miesiąc.
P. Skarbnik wyjaśniła, że w uchwale należy przyjąć termin obligatoryjny, w
stosunku do którego w przypadku nie dokonania wpłaty można zastosować
środki egzekucyjne. Ustalenie terminu co miesięcznego uiszczania opłaty
śmieciowej stworzyłoby problemy czasowe przy zastosowaniu procedur
egzekucyjnych. P. Skarbnik stwierdziła, że nie ma przeszkód, aby mieszkaniec
naszej Gminy uiszczał opłatę nawet co miesiąc, tak jak w przypadku podatku
lokalnego, natomiast nie ma potrzeby dokonania takiego zapisu w uchwale.
Przewodniczący Komisji p. Józef Kasperczak przyjął powyższe wyjaśnienia.
Radni nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił trzeci projekt uchwały dotyczącej
gospodarki śmieciowej w gminach – w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że zgodnie
z ustawą „śmieciową”, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Sekretarz dodał, że w projekcie uchwały jest zapis o obowiązku składania
pierwszej deklaracji przez właściciela nieruchomości do 31 marca 2013 r.
Kolejna deklaracja wymagana jest dopiera przy zmianie zawartych w niej
danych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni w dniu dzisiejszym projekt
uchwały regulującej gospodarkę śmieciową w gminach - w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, informując, że na podstawie
ustawy „śmieciowej” gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli
zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada
Gminy Budzyń powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych. W/w poinformował, że powyższy projekt uchwały
został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Również w tym punkcie głos zabrał Sekretarz Gminy dodając, że projekt
uchwały szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę
Budzyń w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od właścicieli nieruchomości będą odbierane odpady komunalne zbierane
selektywnie w podziale na 11 frakcji. Ustawa nakłada na gminę obowiązek
odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co
najmniej 6 frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielo
materiałowe oraz odpady ulegające biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały
dodane do świadczonych usług, w celu uszczelnienia systemu gospodarki
odpadami.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny w dniu dzisiejszym projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że Gmina
zamierza w roku budżetowym 2013 udzielić pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu, do wysokości 680 tys. zł., z przeznaczeniem na
współfinansowanie remontu i utrzymania dróg powiatowych, przebiegających
między innymi przez naszą Gminę. Jest to partnerstwo ze strony naszej Gminy
na uzyskanie środków unijnych na ten cel przez powiat chodzieski. Podobne
wsparcie uzyskaliśmy wcześniej ze strony powiatu chodzieskiego, przy
ubieganiu się o środki na inwestycje w naszej gminie.
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 XXII/147/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad
przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20
września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że w podjętej
w dniu 20 września 2012 r. uchwale Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok nastąpiła
pomyłka w podsumowaniu limitu zobowiązań zaciąganych kredytów
i pożyczek. Aby wyeliminować powstały błąd rachunkowy, który nie miał
wpływu na skutki finansowe w budżecie, niezbędne jest sprostowanie podjętej
wcześniej uchwały.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXII/148/2012 Rady Gminy Budzyń
zmieniającej Uchwałę Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20
września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
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:
- 9.867,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach
drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2012 „ Asystent rodziny”,
- 30.000,- zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- 5.023,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 3.000,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2.870,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
- 18.496,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym,
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 650.000,- zł. z tytułu planowanych do
zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w związku z ich nie zaciągnięciem,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 17.200,- zł. z tytułu spłaty pożyczki
udzielonej GOK w Budzyniu,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 17.403,- zł. z tytułu planowanej do
udzielenia pożyczki GOK w Budzyniu, w związku z jej nie udzieleniem,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
62.004,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 22.500,- zł.,
- wpływy z usług – 7.000,- zł.,
- odsetki – 16.854,- zł., - wpływy z różnych opłat – 2.000,- zł.,
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- podatek od środków transportowych – 9.000,- zł.,
- wpływy ze zwrotu dotacji – świadczeń rodzinnych – 3.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- gospodarka mieszkaniowa – 12.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 45.380,- zł.,
- edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów –
4.624,- 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
131.260,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
27.631.803,-zł., oraz zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012r. o kwotę
484.137,- zł., w wyniku czego wydatki ogółem wynoszą: 27.257.692,-zł.
W/w poinformowała również, że powstała nadwyżka budżetu w kwocie
374.111,- zł. zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
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 XXII/149/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2012 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące na lata 2013-2014 – „Remont
pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim”,
w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe
na lata 2012-2014 –
„Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń”
w związku z uzyskaniem dofinansowania w formie dotacji w ramach Systemu
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Zielonych Inwestycji z
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięć w związku ze zmianami w
latach uzyskania dofinansowania lub pożyczek.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 650.000,- zł. z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów oraz wysokość spłaty długu i kwotę długu.
4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 17.200,- zł. z tytułu spłaty pożyczki
udzielonej GOK w Budzyniu.
5) Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 17.403,- zł. z tytułu planowanej do
udzielenia pożyczki GOK w Budzyniu.
6) 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 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. „ System Zielonych
Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w
budynkach użyteczności publicznej”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że Gmina
Budzyń uzyskała dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja
5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń”, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w ramach Systemu
Zielonych Inwestycji - do kwoty 538.406,- zł. Warunkiem podpisania umowy
o dofinansowanie jest podjęcie niniejszej uchwały.
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 XXII/151/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
Programu priorytetowego nr 5.3. pn. „ System Zielonych Inwestycji (GIS-Green
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publicznej” – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot.
przedstawienia informacja o sposobie realizacji zadań oświatowych.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy p. Kazimierz Cembrowicz, który
poinformował , że na ostatnim posiedzeniu Komisji radni zapoznali się ze
sprawozdaniami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych szkół w
naszej gminie. Sprawozdania zawierały informację z działalności placówek za
2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianów końcowych
uczniów.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił powyższe sprawozdania, które
dotyczyły:
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu,
- Szkoły Podstawowej w Budzyniu,
- Szkoły Podstawowej w Wyszynach.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań, które stanowią
odpowiednio zał. Nr: 15, 16 i 17 do protokołu.
Adn. 20
W tym punkcie Przewodniczący obrad przystąpił do omówienia
informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, przedstawiając w
związku z tym następujące pisma:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o złożonych w terminie i bez
nieprawidłowości oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Budzyń
p. Marcina Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń
p. Bogdana Łaseckiego,
- pismo Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń informujące o złożonych
oświadczeniach majątkowych przez wszystkich radnych Rady Gminy Budzyń,
w których w/w nie stwierdził nieprawidłowości,
- pismo Wójta Gminy Budzyń informujące o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez kierowników jednostek , w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości.
W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy informując, że nie otrzymano
informacji w sprawie oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w
Chodzieży, w związku z czym można przyjąć, że wszystkie oświadczenia
majątkowe są prawidłowe.
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protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa w
obchodach Święta Niepodległości.
- Wójt Gminy , który przedstawił informację Ministerstwa Finansów, z której
wynika , że nasza Gminy spośród 226 gmin w Polsce jest na 25 miejscu pod
względem wysokości podatku od nieruchomości przypadającego na jednego
mieszkańca. Oznacza to, że nasza gmina jest rozwojowa i przedsiębiorcza.
- Radny p. Paweł Brychczyński prosił o zwrócenie uwagi niektórym osobom
sprzedającym na targowisku w Budzyniu, aby ustawiali swoje stoiska w obrębie
placu targowego, a nie przy pobliskich sklepach, gdyż powoduje to tarasowanie
przejścia i bałagan.
Wójt przyjął uwagę do wiadomości.
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się z prośbą, w imieniu mieszkańców
Sokołowa Budzyńskiego o ponowne ustawienie przystanku PKS przy drodze do
tej miejscowości.
Wójt odpowiedział, że dotychczas ustawiane przystanki były ciągle
dewastowane, dlatego nie ma sensu ponownego narażania Gminy na niemały
koszt ustawienia takiego przystanku. Jest to jeszcze sprawa do przemyślenia.
-Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się również z pytaniem odnośnie terminu
zakończenia przez Telekomunikację
prac związanych z zakładaniem
światłowodów w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie inwestycja zostanie zakończona do
przyszłego roku.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz stwierdziła , że na całej długości ul. Rynkowej
jest tylko jedno przejście dla pieszych, brakuje natomiast przejścia bliżej
ul. Dworcowej.
Wójt odpowiedział, że projektant przy przebudowie ulicy wykluczył istnienie
dodatkowych pasów dla pieszych.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

