P R O T O K O Ł Nr XXVI/ 2013
=====================================
z XXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 marca 2013r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13.00 do godz. 15.00.
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.

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 zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2013roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
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17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adn. 1
XXVI 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 12 marca
2013r.
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. 17
„ 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
12 marca 2013 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
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Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
12 marca 2013r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXV Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 12 marca 2013r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy
projekt uchwały
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu
o podjęcie decyzji w sprawie zaniechania wpłaty nadwyżki budżetowej w
kwocie 86.323,23 zł. na rzecz Gminy Budzyń. Przychylne ustosunkowanie się
do powyższego wniosku pozwoli Zakładowi na przeznaczenie kwoty nadwyżki
budżetowej na remont i renowację swoich budynków oraz urządzeń przy
oczyszczalni ścieków.
Wójt przypomniał, że ustawa o finansach publicznych przyznała radom gmin
kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej
samorządowy zakład
budżetowy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy, pozostawiając ją do dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego.
Wójt wyjaśnił, iż nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem z kategorii
finansowych i nie jest tożsama z posiadaniem przez jednostkę środków
pieniężnych.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały był wstępnie przedstawiony na posiedzeniu Komisji.
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Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie uchwały zwalniającej
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki do budżetu Gminy Budzyń jest celowe, gdyż pozwoli na wykonanie
niezbędnych prac remontowych w Zakładzie.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/179/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2013 roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Bogusław Gniła,
który poinformował, że znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje
Gminę do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Ustawa ta jednocześnie
zobowiązuje Radę Gminy do corocznego uchwalania do 31 marca programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program ten wchodząc w życie zwiększa edukację społeczeństwa odnośnie
problemu bezdomnych zwierząt i ich niekontrolowanego rozmnażania.
Następnie Sekretarz szczegółowo omówił projekt programu , w tym :
postanowienia ogólne, cel i zadania programu, ograniczanie populacji
bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami, odławianie bezdomnych
zwierząt, edukację mieszkańców oraz finansowanie programu.
Sekretarz oznajmił, że zgodnie z ustawą projekt programu został przekazany do
konsultacji Weterynarzowi Powiatowemu oraz kołom łowieckim, znajdującym
się na obszarze Gminy. W sprawie tej wypowiedziały się koła łowieckie,
przesyłając pozytywną opinię, natomiast brak opinii Weterynarza
Powiatowego, po ustawowym terminie, uważany jest za akceptację.
Dokumentacja w tej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy Budzyń, na
stanowisku pracy pracownika ds. ochrony środowiska i gospodarki ściekowej.
Po omówieniu powyższego tematu głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz,
który stwierdził, że celowe byłoby wprowadzenie obowiązku znakowania psów
oraz powrócenie do podatku, gdyż właściciele psów byliby bardziej za nich
odpowiedzialni, opłaty natomiast byłyby przeznaczane na schronisko dla
zwierząt. Radny i sołtys wsi Podstolice p. Zbigniew Dumke poparł stanowisko
poprzednika odnośnie znakowania psów.
Wójt stwierdził, że do sprawy opłat za psy można wrócić w późniejszym
terminie, po konsultacjach w tej sprawie.
Radni nie zgłosili innych uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2013 roku
- stosunkiem głosów : „za” - 14 radnych, „przeciw” - 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
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
budżetu Gminy na 2013 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 1.696.351,- zł. w ramach programu
wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy z przeznaczeniem na
dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność-Rozwój”, na przebudowę sieci dróg - ulic w Budzyniu :
Rogozińskiej , Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ul. Cichej.
W związku z powyższym zmniejsza się przychody budżetu o kwotę
1.018.000,- zł. z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zwiększa
się wydatki o kwotę 678.351,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
20.000,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów – 3.000,- zł.,
- wpływy ze zwrotu dotacji – 17.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- transport i łączność – drogi publiczne gminne – 10.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby – 10.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody w budżecie Gminy na 2013 r. o kwotę 1.716.351,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 30.498.032,- zł. oraz zwiększa się wydatki
o kwotę 698.351,- zł. , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
29.567.896,- zł. Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 930.136,- zł. proponuje
się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXVI/ 181/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2013 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad 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.
W/w poinformowała, że w związku z otrzymaniem informacji o przyznanych
pożyczkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
zmniejszono kwotę ogólną pożyczki na realizację zadania „Budowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz” o kwotę 300.000,- zł.
Zmniejszono o kwotę 1.018.000,- zł. planowane do zaciągnięcia w roku 2013
kredyty. W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów
i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne.
W/w poinformowała, że dostosowano również kwoty dochodów i wydatków do
wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej.
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 XXVI/182/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14 i 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejne dwa projekty uchwał
w sprawach:
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Wójt Gminy.
1) Odnośnie pierwszego projektu uchwały Wójt poinformował, że w budżecie
Gminy na 2013r. planowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”. Aby można było
wykonać zaplanowane zadanie niezbędne jest uzyskanie dodatkowych środków
w formie pożyczki długoterminowej do kwoty 450.000,- zł. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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2) Odnośnie drugiego projektu uchwały Wójt poinformował, że w budżecie
Gminy na lata 2013 - 2014 planowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”. Aby można
było wykonać zaplanowane zadanie niezbędne jest uzyskanie dodatkowych
środków w formie pożyczki długoterminowej do kwoty 800.000,- zł.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Wykorzystanie tej pożyczki nastąpi w dwóch latach tj. 2013r. –
w kwocie 600.000,- zł. i w 2014r. – w kwocie 200.000,- zł.
Wójt poinformował, że środki na pokrycie spłaty powyższych pożyczek
długoterminowych pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.
Zabezpieczeniem pożyczek będą weksle „in blanco” na warunkach określonych
w deklaracji wekslowej, wystawionej przez Gminę Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji zaciągnięcia pożyczek na wymienione
zadania i w podanej wysokości, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto:
- uchwałę Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie,
- uchwałę Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 9 i 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który przedstawił pismo
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
z coroczną prośbą o przekazanie środków w wyliczonej na ten rok kwocie
2.400,- zł., z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób
nietrzeźwych z tereny Gminy Budzyń.
Wójt przypomniał, że udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła w powyższej
wysokości zostało już ujęte w dzisiejszej uchwale budżetowej Nr
XXVI/181/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Budzyń na 2013 r. i jest zgodne z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Kinga Buszkiewicz wnioskowała o wybudowanie ronda na drodze
krajowej K11 , na skrzyżowaniu z drogą powiatową Wyszyny-Próchnowo,
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Radna stwierdziła
również, że ze względu na zbliżający się okres poruszania się po drogach
ciężkiego sprzętu rolniczego, celowe byłoby zainstalowanie świateł
sygnalizacyjnych na tej drodze.
Wójt poinformował, że wniosek podobnej treści został zgłoszony również
podczas Zebrania Wiejskiego w Wyszynach i zostanie przekazany do
rozpatrzenia do odpowiedniej instytucji.
- Radny p. Paweł Brychczyński proponował zakupienie traktorków z piaskarką,
w celu odśnieżania chodników, nie przylegających do żadnej posesji, ze
względu na zalegający w takich miejscach śnieg.
Zdaniem Wójta, każdy chodnik położony jest przy jakiejś posesji, czy polu,
właściciel tej nieruchomości ma obowiązek odśnieżenia przylegającego do niej
chodnika.
- Radny p. Wojciech Szejner zwrócił uwagę na bardzo niedbale
przeprowadzony przez Nadleśnictwo wyrąb drzew w lesie : od krzyża w
Prosnie w kierunku Sokołowa.
Wójt stwierdził, że do obowiązków przeprowadzającego ścinkę drzew należy
uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz prosił o umieszczenie w lokalnej gazecie
informacji o przyjętym Programie opieki nad zwierzętami ,w szczególności
podając numer kontaktowy do pracownika Urzędu Gminy Budzyń,
zajmującego się tymi sprawami.
Wójt zobowiązał się do umieszczenia powyższej informacji w najbliższym
Informatorze Gminy Budzyń.
- Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki na zakończenie złożył wszystkim
obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXVI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

