P R O T O K O Ł Nr XXV/ 2013
=====================================
z XXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 12 marca 2013r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 12.00 do godz. 14.00.
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
- p. Marcin Sokołowski,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła.
- Prezes Banku Spółdzielczego w Chodzieży - p. Dariusz Bugajski,
- Dyrektor Banku Spółdzielczego filia w Budzyniu - p. Barbara Ksycka.
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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do
przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej
gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy Budzyń na 2014 r. środków stanowiących fundusz
sołecki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2013r.
16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr IV/30/2007 Rady Gminy
Budzyń z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie warunków odpłatności za
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„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2013 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
20. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXV 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.
W tym miejscu Przewodniczący obrad oddał głos Przedstawicielom
Banku Spółdzielczego w Chodzieży tj. Prezesowi Banku Spółdzielczego w
Chodzieży p. Dariuszowi
Bugajskiemu oraz
Dyrektorowi Banku
Spółdzielczego filia w Budzyniu p. Barbarze Ksyckiej. W/w z okazji 100-lecia
istnienia Banku Spółdzielczego przekazali Gminie Budzyń, jako jednemu z 15
wybranych , lojalnych i wiernych klientów banku, na ręce Przewodniczącego
Rady Gminy i Wójta Gminy Budzyń dyplom i medal za doskonałą, wieloletnią
współpracę.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia
2012r.
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. 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 grudnia 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
28 grudnia 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 XXV Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 28 grudnia 2012r.
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Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy
projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W/w oznajmił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 12 lutego 2013 r. złożył wniosek
do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zawiera również szczegółowe
kalkulacje związane z kosztami eksploatacji urządzeń wodnych.
Wniosek ten stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na posiedzenie Komisji kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu kalkulacji kosztów
eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf dla zaopatrzenia w
wodę i za odprowadzanie ścieków, w cenach netto za 1 m ³, przy wskaźniku
wzrostu w stosunku do 2012r. o około 3- 4 %. Przedstawione taryfy, po
przeprowadzonej dyskusji zostały przez Komisję większością głosów
zaopiniowane pozytywnie. Przewodniczący Komisji następnie przedstawił
proponowane taryfy :
- za wodę dla indywidualnych odbiorców – 2,29 zł. netto za m³, plus należny
podatek VAT, przy obecnej stawce wynoszącej 2,21 zł. netto oraz stawka opłaty
abonamentowej - 2,20 zł. netto miesięcznie plus należny podatek VAT,
- za wodę na pozostałe cele – 3,65 zł. netto za m³, plus należny podatek VAT,
przy obecnej stawce 3,53 zł. netto oraz stawka opłaty abonamentowej – 5 zł.
netto miesięcznie plus należny podatek VAT,
- za ścieki dla potrzeb socjalno – bytowych – 3,71 zł. netto za m³, plus należny
podatek VAT, przy obecnej stawce 3,56 zł. netto,
- za ścieki dla pozostałych odbiorców – 4,09 zł. netto za m³, plus należny
podatek VAT, przy obecnej stawce 3,93zł. netto.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji Kierownik
GZWiK dla porównania przedstawionych propozycji przedstawił również ceny
za wodę i odprowadzenie ścieków w gminach ościennych, które w większości
okazały się wyższe.
Przewodniczący powyższej Komisji nadmienił, że propozycje stawek za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty
abonamentowej przyjęte na Komisji zostały przedstawione w dniu dzisiejszym
do uchwalenia.
Na zakończenie tego tematu Wójt poinformował, że jak co roku taryfy
obowiązywać będą w okresie od 15 kwietnia br. do 14 kwietnia 2014 r.
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propozycji cen za wodę
i za odprowadzanie ścieków nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXV/169/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że zachodzi
konieczność uregulowania spraw własnościowych nieruchomości o nr ewid.
453/1 o pow. 458m2, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność
p.p. Doroty i Andrzeja Nochowiczów. Działka ta stanowi zieleń izolacyjną, w
związku z czym Gmina chciałaby nabyć ją odpłatnie od w/w właścicieli na
mienie komunalne. W/w poinformował, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając uzasadnioną konieczność nabycia
powyższej działki na własność Gminy Budzyń.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/170/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do przystąpienia do Porozumienia Między
Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu
lokalnym.
Następnie projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Bogusław Gniła, który
poinformował, że Polska wstępując do Unii Europejskiej została
zdyscyplinowana do pewnych przedsięwzięć, m. innymi do zmniejszenia emisji
CO2 do atmosfery, poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.
Sygnatariusze Porozumienia, o którym mowa w projekcie uchwały mają za
zadanie realizację zamierzeń dot. polityki energii odnawialnej. Aby Wójt mógł
przystąpić do powyższego Porozumienia musi otrzymać upoważnienie Rady
Gminy.
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i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał
większością głosów akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/171/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do przystąpienia do
Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki
energetycznej na szczeblu lokalnym – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że Parafia w Wyszynach przystąpiła do remontu kościoła
parafialnego w Wyszynach, wpisanego do rejestru zabytków, składając wniosek
do Urzędu Gminy o dotację celową na to przedsięwzięcie, do wysokości
ogółem 72.931,- zł. Parafia spełnia wszystkie wymogi do uzyskania dotacji.
Dotacja ma być przeznaczona na dofinansowanie remontu zabytkowego
kościoła, polegającego na wykonaniu remontu dachu, wykonaniu instalacji
odgromowej , wymianie i montażu stolarki otworowej, renowacji elewacji i ma
być wykorzystana na dofinansowanie zakupu niezbędnych materiałów
budowlanych do przeprowadzenia remontu oraz pokrycia kosztów robocizny.
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni podczas posiedzenia Komisji
zaakceptowali powyższy projekt uchwały, stwierdzając , że należy wspomóc
odrestaurowanie zabytków, poprzez dotację na ich remont.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag w związku z czym
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXV/172/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r.
środków stanowiących fundusz sołecki.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który przypomniał, że do
30 marca każdego roku radni podejmują decyzję o wyodrębnieniu lub nie
funduszu sołeckiego na rok przyszły, z budżetu Gminy Budzyń, w celu
realizacji zadań własnych Gminy, służących poprawie warunków życia
mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy. Projekt uchwały został
przedstawiony na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał większością głosów
akceptację radnych.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując, że na ostatniej naradzie sołtysi
wyrazili chęć dalszej realizacji zadań w ramach wyodrębnionego funduszu
sołeckiego na rok 2014. Wójta stwierdził, że wiele zadań w sołectwach udało
się zrealizować dzięki wspomnianemu funduszowi i warto go dalej prowadzić.
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 XXV/173/2013 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na
2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu,
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny
projekt
uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2013r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja
wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formie wskazanej
w uchwale Rady. Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie
z powyższym zapisem na ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany
i zaakceptowany przez jej członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Budzyń na 2013r. W dniu dzisiejszym zostaje on przedstawiony do
uchwalenia.
Następnie w/w przedstawił powyższy plan pracy, stanowiący załącznik do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2013r – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny
projekt
uchwały
uchylającej uchwałę Nr IV/30/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia
2007roku w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
udzielanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że w wyniku
przeprowadzonej kontroli Wojewody Wielkopolskiego w zakresie w zakresie
wykorzystania i rozliczenia dotacji na realizację programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stwierdzono niezgodność uchwały
Nr IV/30/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie
warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , z treścią at.
6 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze
zmianami).
Wójt poinformował, że podjęcie uchwały jest więc zasadne, tym bardziej że
uchwała nie miała i nie ma zastosowania w przyznawaniu pomocy w ramach
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a powstałe
nieścisłości stwierdzone przez kontrolę nie wynikały ze złej woli.
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 XXV/175/2013 Rady Gminy Budzyń
uchylającą uchwałę Nr IV/30/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia
2007roku w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
udzielanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu,
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2013 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do
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fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała z Ministerstwa Finansów informację o ostatecznej
kwocie części subwencji oświatowej na 2013r., zmniejszając jej kwotę
o 182.296,- zł.
- Zmniejsza się kwotę udzielonej pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu
o 167.500,- zł. tj. do wysokości 512.500,- zł.
- Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na kwotę 500.000,- zł. na realizację operacji „Rozbudowa i
przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu – przebudowa Sali
widowiskowej z robotami towarzyszącymi”. Termin realizacji tej operacji
przypada na lata 2013-2014, w związku z tym zwiększa się przychody budżetu
Gminy na 2013r. o kwotę 250.000,- zł. z tytułu planowanej do zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji.
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim Umowę
o udzielenie dotacji celowej w kwocie 40.000,- zł. z przeznaczeniem na
współfinansowanie projektu pn. „ Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez
zagospodarowanie zbiorników wodnych” realizowanego w ramach II etapu
Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
- W związku z realizacją zadań własnych:
zwiększono dochody własne o kwotę 100.000,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z usług – 100.000,- zł.,
zmniejszono dochody własne o kwotę 2.093,- zł. z następujących tytułów:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związki gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł – 2.093,- zł.
oraz przychody o kwotę 710.000,- zł. z tytułu wolnych środków,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 110.000,- zł.
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 24.800,- zł.
- oświata i wychowanie – przedszkola – 16.600,- zł.
- oświata i wychowanie – gimnazja – 17.100,- zł.
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.153,- zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami –
180.527,- zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona zabytków i opieki nad
zabytkami – 72.931,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.

- 10 P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zmniejsza się
dochody w budżecie Gminy na 2013 r. o kwotę 211.889,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 28.781.681,- zł. oraz zwiększa się wydatki
o kwotę 748.111,- zł. , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
28.869.545,- zł. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 87.864,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXV/ 176/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy na 2013 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił kolejny projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2013-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. Zmiany dotyczą:
1) Zmian wartości przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć:
- Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na kwotę 500.000,- zł. na realizację operacji „Rozbudowa
i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu – przebudowa sali
widowiskowej z robotami towarzyszącymi”.
- Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” na kwotę 87.000,- zł. na realizację operacji „Remont
pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim”.
- W związku z powyższym dokonano przeniesień zadań z wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe na wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków na
podstawie ustawy o finansach publicznych.
- Zwiększono wartość środków o kwotę 110.000,- zł. na realizację zadania
„Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach”.
- Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim Umowę
o udzielenie dotacji celowej w kwocie 40.000,- zł. z przeznaczeniem na
współfinansowanie projektu pn. „ Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez
zagospodarowanie zbiorników wodnych” realizowanego w ramach II etapu
Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

- 11 - W związku z nowelizacją przepisów został zlikwidowany załącznik –
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności
przypadają w okresie dłuższym niż rok.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w
uchwale budżetowej.
3) Zwiększono w roku 2014 dochody budżetu o kwotę 587.000,- zł. z tytułu
zwrotu środków w związku z podpisanymi umowami.
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 XXV/177/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że w
budżecie gminy na lata 2007-2013 planowane jest zadanie inwestycyjne pod
nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniuprzebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi”.
Wójt poinformował, że w celu umożliwienia realizacji tego zadania niezbędne
jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa
Krajowego Oddział Poznań, do kwoty 500.000,- zł. Wójt oznajmił, że spłata
pożyczki nastąpi ze środków , które zostaną przekazane przez Agencję płatniczą
na rachunek Pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych,
poniesionych przez Gminę Budzyń.
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 XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

- 12 Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni punkt obrad dotyczący
przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Powyższe sprawozdanie, które otrzymali wszyscy radni, przedstawił
i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku Gminny
Zakład Oświaty w Budzyniu ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy
zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Sprawozdanie to po przeanalizowaniu zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 16 do
protokołu.
Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Honorata Struzik poinformowała, że w pobliżu Domu Kultury w
Wyszynach znajdują się pozostawione przez Energetykę gałęzie drzew, które
podczas wycinki nie zostały uprzątnięte, co powoduje tworzenie się w tym
miejscu śmietniska.
Wójt przyjął sprawę do załatwienia, informując jednocześnie, że do firmy
energetycznej skierowana została już prośba o posprzątanie po dokonanych
wycinkach drzew.
- Radny p. Paweł Brychczyński wnioskował o utworzenie przejścia dla
pieszych przy przystanku PKS w Dziewokluczu-Abisynii, gdyż jego brak
powoduje duże zagrożenie dla pieszych, a zwłaszcza dzieci.
Wójt zakomunikował, że prześle wniosek do rozpatrzenia i realizacji do
Zarządu Dróg w Chodzieży.
- Radny p. Paweł Brychczyński ponownie przypomniał kwestię założenia
monitoringu na terenie Budzynia, w celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców.
Wójt odpowiedział, że jest to zagadnienie do głębszego rozważenia jego
celowości.
- Radna p. Izabela Jenczyk prosiła o rozpatrzenie możliwości wymiany okien w
pomieszczeniach Przedszkola w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt odpowiedział, że może uda się zrealizować to zadanie, jeśli Gmina uzyska
oszczędności przy realizacji innej inwestycji.
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła również uwagę na zły stan drogi w
Popielnie.
Wójt przyjął uwagę do wiadomości.

- 13 - Radna p. Kinga Buszkiewicz poinformowała, że mieszkańcy Budzynia
zwracają uwagę na bardzo zaniedbaną posesję w Budzyniu, na przeciwko
posesji p. Ratajczaka.
Wójt zakomunikował, że do właścicielki powyższej nieruchomości
występowano o jej uporządkowanie już w ubiegłym roku , jednakże bez
efektów. W związku z tym zostanie ponowione pismo w tej sprawie.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz prosił o zamontowanie na stadionie
sportowym w Budzyniu piłko – chwytów oraz zakupienie kosiarki tylko na cele
tego stadionu.
Wójt przyjął powyższe sprawy do wiadomości.
- Radny p. Wojciech Szejner poinformował, że na odcinku drogi gminnej
Ostrówki-Grabówka wybija się jezdnia w miejscu przebiegu studzienki, co
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.
Wójt przyjął powyższe zgłoszenie do realizacji.
- Radny p. Wojciech Szejner zwrócił uwagę na nie dokończoną Jego zdaniem
wycinkę drzew i krzewów na drodze powiatowej Prosna-Ostrówki, gdyż
pozostały jeszcze drzewa, które wchodzą w jezdnię.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie prace zostaną ukończone przy bardziej
sprzyjającej pogodzie.
- Radny p. Józef Kasperczak ponowił temat wycinki krzywych drzew przy ul.
Cichej w Budzyniu.
Wójt podtrzymał swoją odpowiedź z ostatniej Sesji w tej sprawie, stwierdzając,
że konieczność wycięcia drzew uzależniona jest od kategorii drogi, na której one
rosną. Obecnie zmieniły się kategorie odniesienia do spraw ekologicznych, w
tym do wycinki drzew, jeśli nie jest to niezbędnie koniczne.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz prosiła o umieszczenie na stronie Gminy Budzyń
informacji o głazie narzutowym znajdującym się w lesie w Kąkolewicach.
Wójt przyjął powyższy temat do realizacji, stwierdzając , że zostanie
opracowana informacja na ten temat i umieszczona na stronie internetowej
Gminy Budzyń.
- Przewodniczący Rady Gminy w tym miejscu przypomniał radnym pismo
p. Ślęzaka w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Budzyniu
i konieczności odpowiedzi na nie.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz stwierdził, że Jego zdaniem należałoby
zwołać Komisję branżową w tej sprawie, na której w/w miałby możliwość
przedstawienia swoich sugestii na temat zawarty w piśmie, gdyż osoba ta
zasługuje na szacunek i wysłuchanie. Zdaniem radnego dzieci uciekają
z naszego terenu i w związku z tym należałoby zwrócić uwagę, czy faktycznie
budynek Gimnazjum jest w pełni wykorzystany.
Powyższą wypowiedź poparła radna p. Honorata Struzik, stwierdzając , że
p. Ślęzak powinien mieć możliwość wypowiedzenia się, jak widzi temat
utworzenia nowej szkoły, aby radni mogli rozważyć Jego propozycję.

- 14 Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXV Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

