P R O T O K O Ł Nr XXIV/ 2012
=====================================
z XXIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 grudnia
2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
16.00.
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

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

SPOTKANIE OPŁATKOWE.

Przed rozpoczęciem Sesji o godz. 13,00 radni spotkali się na uroczystym
Spotkaniu Opłatkowym z zaproszonymi gośćmi.
Następnie o godz. 14,00 rozpoczęła się XXIV Sesja Rady Gminy,
z następującym porządkiem 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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.

-216. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2013 r., ze
środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
18. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2013 r.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXIV 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, który stał się 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 26 listopada
2012 r.
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 19
„ Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada
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 listopada 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 XXIII Sesji Rady
Gminy , z dnia 26 listopada 2012r.
Adn. 10 i 11
Przewodniczący obrad przedstawił dwa pierwsze projekty uchwał
w sprawach:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20132014.
Powyższe projekty uchwał omówił radny i Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
p. Kazimierz Cembrowicz. W/w przypomniał, że Programy te zostały
szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, gdzie uzyskały akceptację
radnych. Pan Kazimierz Cembrowicz omawiając powyższe Programy zwrócił
uwagę na fakt, że zawarte w nich treści zazębiają się, tworząc jedną całość w
profilaktyce i w walce z uzależnieniami na terenie naszej gminy.
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wszelkie działania w przedstawionym temacie.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały :
- Nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
– jednogłośnie,
- Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014 – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 5 i 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2013 rok”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy informując, że
zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego jednostki samorządu
terytorialnego realizują działalność w sferze zadań publicznych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom tych organów.
Sekretarz poinformował, że obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 1 w/w ustawy.
Program ten stanowi podstawę do dysponowania środkami publicznymi
przeznaczonymi na wykonywanie zadań Gminy, które mają być powierzone
organizacjom do realizacji
Sekretarz przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Budzyń z dnia
9 listopada 2010r. w spr. zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
z organizacjami działalności pożytku publicznego, przed podjęciem dzisiejszej
uchwały należało przeprowadzić konsultacje społeczne odnośnie powyższego
Programu na 2013 rok.
Konsultacje w celu wyrażenia opinii o projekcie „Programu” zostały
przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 713/2012 Wójt Gminy Budzyń
z dnia 23 października 2012r., w formie pisemnej, poprzez zamieszczenie
projektu „Programu” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Budzyń. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na dzień 31 października
2012 r., a termin zakończenia na dzień 7 listopada 2012r.
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z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/163/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Budzyń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie na 2013 rok”– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
ten był omawiany na posiedzeniu Komisji, na której Wójt poinformował, że
należy nadać nazwę nowej ulicy w Budzyniu, na terenie wytyczonym pod
budownictwo mieszkaniowe. Nowa ulica umożliwia dojazd do wybudowanych
działek położonych przy ul. Leśnej, za lasem, pomiędzy Habendą. Wójt
zaproponował nadać tej ulicy nazwę „gen. Stanisława Taczaka”, kierującego
akcją powstańczą w tym rejonie. Zdaniem Wójta zespala się ona z innymi
nazwami ulic w tej części Budzynia, nazwanych od działań powstańczych w
tym rejonie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że proponowana nazwa ulicy została
zaakceptowana przez Komisję większością głosów, jednakże Przewodniczący
Komisji zaproponował, aby w przyszłości było do wyboru więcej propozycji
nazwy nowej ulicy.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili innych propozycji nazwy nowej
ulicy w Budzyniu , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu – stosunkiem głosów: „za”
– 13 radnych, „przeciw” – 1 radny, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny 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
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następujące fakty :
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została przyznana kwota
23.408,- zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej z uwzględnieniem liczby
dzieci uczęszczających w 2011r. do rożnego typu jednostek wychowania
przedszkolnego,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
29.400,- zł. z następujących tytułów:
- czynsze za grunty komunalne – 5.700,- zł.,
- wpływy z usług – 4.500,- zł.,
- podatek leśny – 2.200,- zł.,
- podatek od środków transportowych – 15.000,- zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 9.383,- zł.,
- gospodarka mieszkaniowa – 6.000,- zł.,
- gospodarka komunalna – 10.317,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.700,- 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 i wydatki w budżecie Gminy na 2012 r. o kwotę
52.808,- zł. w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
27.765.621,- zł., natomiast wydatki budżetu Gminy ogółem wynoszą:
27.391.510,-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 XXIV/165/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2012-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik, informując o następujących
faktach, które wpłynęły na konieczność dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020 :
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wprowadzenie zmiany w wykazie przedsięwzięć.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2020 –wolne środkinadwyżka 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 podjęli uchwałę Nr
XXIV/166/2012 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. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. informacji
o weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń w sprawie zaplanowania
przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2013, ze środków sołeckich
w ramach funduszu sołeckiego.
Do omówienia tego dokumentu przystąpił Sekretarz Gminy, który przedstawiał
wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na poszczególne sołectwa
w 2013 r. oraz nazwę zadania i kwotę należną na jego realizację
w poszczególnym sołectwie. Łączna kwota należna dla wszystkich sołectw
w Gminie Budzyń na 2013 r. wynosi 214.345,16 zł.
Sekretarz poinformował, że w wyniku analizy wszystkie planowane zadania
spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o funduszu sołeckim
i w związku z tym wszystkie zostały przyjęte do realizacji w 2013r.
Na zakończenie omawiania weryfikacji wniosków w/w przypomniał, że ustawa
o funduszu sołeckim stanowi, że środki z funduszu sołeckiego przeznacza się
na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju
Gminy.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn 17
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały, która
wraz z projektem budżetu na 2013 r. jest najważniejszą pozycją dzisiejszych
obrad, tj. : projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
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zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 2011 r. wraz z budżetem Gminy
Rada Gminy uchwala również niniejszą uchwałę.
Zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych każda gmina uchwala
Wieloletnią Prognozę Finansowa do roku, w którym kończą się jej
zobowiązania kredytowe, w przypadku Gminy Budzyń jest to rok 2023.
P. Skarbnik następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do
projektu uchwały , tj. :
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń, a w niej dochody i wydatki
bieżące i majątkowe, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób
sfinansowania spłaty długu,
- opis przyjętych wartości do WPF Gminy Budzyń na lata 2013-2023,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.
Na omówieniu przez p. Skarbnik projektu powyższej uchwały głos zabrał
Przewodniczący obrad, który przedstawił uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Budzyń, informując, że jest to opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Radni nie wnieśli
uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2013-2023, która omawiana była
szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy wraz z podjętą
wcześniej uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2013-2023 punkt obrad tj. projekt uchwały w sprawie
budżetu Gminy Budzyń na 2013 rok.
Aby zachować
prawidłowe procedury przy
uchwalaniu budżetu
Przewodniczący obrad przedstawił tekst z Uchwały Nr XXXIV/299/2010 Rady
Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik, która zgodnie z powołaną wyżej
uchwałą, w pierwszej kolejności przystąpiła do szczegółowego omówienia
poszczególnych załączników do projektu uchwały budżetowej oraz
projektowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2013 r. przypominając
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projektu budżetu na 14 dni przed dzisiejszą Sesją. P. Skarbnik przedstawiła :
- dochody ogółem
- 28.966.770,- zł.
z tego :
dochody bieżące:
- 24.671.947,- zł.
dochody majątkowe
- 4.294.823,- zł.
- wydatki ogółem
- 28.094.634,- zł.
z tego :
- wydatki bieżące
- 20.481.600,- zł.
- wydatki majątkowe
- 7.613.034,- zł.
oraz nadwyżka budżetu w kwocie
872.136,- zł.
którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła rozliczenie przychodów i rozchodów
budżetu. I tak: Przychody w wysokości 3.391.654,- zł. :
- planowana spłata pożyczki w wysokości 401.654,- zł. udzielonej GOK
w Budzyniu na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa świetlicy wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna”,
- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 600.000,- zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Dziewoklucz ”,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 450.000,- zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji
sanitarnej w Ostrówkach –Etap II ”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.940.000,- zł. na realizację
zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
w ramach ogłoszonych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i innych.
Rozchody w wysokości : 4.263.790,- zł. to:
- spłata pożyczki w wysokości 310.204,- zł. zaciągniętej na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach
działania – 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 20072013 „ Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Bukowiec”,
- spłata pożyczki w wysokości 436.440,- zł. zaciągniętej na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach
działania – 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 20072013 „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
we wsi Nowe Brzeźno”,

- 10 - spłata pożyczki w wysokości 945.313,- zł. zaciągniętej na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach
działania –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego
PROW na lata 2007-2013 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Budzyń”,
- spłata II transzy pożyczki w wysokości 1.377.430,- zł. zaciągniętej na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej
w ramach działania –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
objętego PROW na lata 2007-2013 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 10.181,- zł. dla Instytucji
Kultury -GOK w Budzyniu, na realizację zadania „ Gwara Wielkopolska
naszym dziedzictwem na zawsze” – działalność Kapeli Kombinatorzy,
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 19.888,- zł. dla Instytucji
Kultury -GOK w Budzyniu, na realizację zadania „ Wirtualny świat dla
każdego” – utworzenie sali komputerowej w GOK w Budzyniu,
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 21.034,- zł. dla Instytucji
Kultury -GOK w Budzyniu, na realizację zadania „Kultywowanie tradycji
ludowych w środowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,
- spłaty pozostałych rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.143.300,- zł. –
dokonuje się z dochodów własnych Gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że w 2013r. planuje się wydatki inwestycyjne na
ogólną kwotę 7.613.034,- zł. tj. 27,10% ogółu wydatków budżetowych,
z następujących środków :
- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 90.616,- zł.,
- ze środków z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 476.670,- zł.,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego-680.000,- zł.
- ze środków Gminy – 3.375.748,- zł.,
- z kredytów i pożyczek – 2.990.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że w 2013 r. Gmina Budzyń dokonuje spłat
rat kredytów i pożyczek z:
- dochodów własnych Gminy w wysokości 1.143.300,- zł.,
- ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą tytułem zwrotu kosztów
kwalifikowanych w wysokości 3.069.387,- zł.
Pani Skarbnik na zakończenie omawiania projektu budżetu poinformowała , że
wprowadzono do niego następującą autopoprawkę w stosunku do projektu
omawianego na Komisjach Rady Gminy : - zadanie o nazwie „Aktywizacja
młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie plenerowej siłowni” będzie
realizowane przez Urząd Gminy, w związku z powyższym zmniejszono
wysokość udzielanych pożyczek o kwotę 25.000,- zł., a zwiększono wysokość
wydatków majątkowych.

- 11 Radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie zgłoszoną do wcześniejszego projektu
uchwały autopoprawkę.
Po omówieniu przez p. Skarbnik powyższego projektu budżetu głos zabrał
Wójt Gminy przypominając, że był on szczegółowo omawiany i analizowany
przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Zdaniem Wójta zamierzenia projektu
budżetu są ambitne i chociaż co roku spełniane są oczekiwania znacznej grupy
mieszkańców Gminy, to i tak wszystkich oczekiwań nie zrealizuje się w danym
roku budżetowym. Wójt wspomniał również, że w 2013 r. czeka nas realizacja
nowych zadań związanych z wejściem w życie znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przewodniczący Rady Gminy radny p. Bogdan Łasecki stwierdził, że projekt
budżetu zawiera wszystkie najważniejsze pozycje, które w 2013 r. należy
zrealizować.
Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu budżetu Gminy Budzyń na
2013 r.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił niezbędne dokumenty konieczne
do uchwalenia budżetu, zgodnie z uchwałą wymienioną na wstępie w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr SO0952/19/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, z dnia 28 listopada 2012 r., w sprawie wyrażenia pozytywniej
opinii o projekcie budżetu Gminy Budzyń na 2013 rok, stanowiącą zał. Nr 14
do protokołu.
W następnej kolejności
Przewodniczący obrad przedstawił
opinie
poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie budżetu Gminy Budzyń na
2013 rok oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2013-2023. Swoje opinie złożyli:
- Komisja Statutowo-Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń.
Wszystkie opinie są pozytywne i stanowią odpowiednio załączniki od Nr 15 do
Nr 17 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił ostateczną opinię o powyższym
projekcie budżetu dostarczoną przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, która jest opinią pozytywną,
wydaną na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Budzyń.
Ostateczna opinia Komisji stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
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uchwalenia budżetu Gminy Budzyń na 2013 r. nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy
Budzyń w sprawie budżetu Gminy Budzyń na 2013 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 19
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki, który przedstawił pismo
p. Piotra Ślęzaka zam. w Budzyniu zawierające prośbę o pomoc w znalezieniu
lokalu w Budzyniu, w którym można
utworzyć niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące oraz przeprowadzać kursy dokształcające.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przekaże powyższe pismo na
jedno z najbliższych posiedzeń komisji branżowej, w celu jego szczegółowego
przeanalizowania i przemyślenia przedstawionego zagadnienia.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
- Radny p. Paweł Brychczyński prosił o wystąpienie do właściwych organów
o założenie barierek ochronnych przy skrzyżowaniu u wylotu ul. Dworcowej
w kierunku Wyszyn.
Wójt odpowiedział, że decyzja w sprawie założenia barierek w tym miejscu
została podjęta już dużo wcześniej, a obecnie jest to tylko kwestia do
zrealizowania.
- Radny p. Zbigniew Dumke zwrócił się z pytaniem, czy zostały już
w Starostwie podjęte decyzje w sprawie wykonania lewoskrętu z drogi
powiatowej do Strzeleckiego Gaju.
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nic się w tym temacie nie wiadomo.
- Radny p. Zenon Nowicki poinformował o zapadających się studzienkach na
ul. Wągrowieckiej w Budzyniu , stwierdzając konieczność ich naprawienia.
- Wójt odpowiedział, że należy zająć się tym tematem kompleksowo, gdyż
problemy z zapadającymi się studzienkami występują również na innych
ulicach Budzynia.
- Radny Zenon Nowicki prosił o wyjaśnienie tematu dot. zbierania przez
sołtysów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt odpowiedział, że z zapytaniem o możliwość pobierania powyższych opłat
przez sołtysów wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która
jednakże nie zajęła w tym temacie zdecydowanego stanowiska. Zdaniem Wójta
taka możliwość ułatwiłaby dokonywanie opłat przez mieszkańców danego
sołectwa, jednak gmina musi mieć jednoznaczną odpowiedź w tej sprawie.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w
obradach i zakończył XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

