P R O T O K O Ł Nr XXVII / 2013
=====================================
z XXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 06 maja 2013r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 15ºº.
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
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- Komendant Gminny OSP
- Przewodniczący Izby Rolniczej

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Jacek Walerowski,
- p. Ludwik Soloch,
- p. Paweł Szafranek.

PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

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.
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Złożenie sprawozdania przez Komendanta Komisariatu Policji w
Margoninie za 2012r. z zakresu ładu i porządku publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem Gminy Budzyń.
Złożenie sprawozdania przez Komendanta Gminnego OSP za 2012 r.,
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Budzyń.
Złożenie sprawozdania na temat oceny zasobów pomocy społecznej w
Gminie Budzyń.
Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2012r. w tym :
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok
2012 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
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15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2012 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w
przedmiocie absolutorium z wykonania budżetu.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2012r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Budzyń za 2012r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2013r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXVII 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 21 punktem obrad dot.” podjęcia uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”.
Porządek obrad wraz z dodatkowym punktem obrad został przyjęty jako
obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
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Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2013r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt 22
porządku obrad - „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
27 marca 2013 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
27 marca 2013r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i 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 XXVI Sesji Rady
Gminy z dnia 27 marca 2013 r.
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Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Budzyń
za 2012 r.
Informację z tego zakresu przedstawił Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie Pan Jacek Walerowski. W/w w swoim sprawozdaniu przedstawił
na wstępie ogólne sprawy organizacyjne dot. Komisariatu Policji w Margoninie
informując, że zasięg jego działania obejmuje oprócz Gminy Budzyń, Gminy:
Szamocin i Margonin.
Następnie w/w
poinformował o postępowaniach przygotowawczych
prowadzonych przez Komisariat Policji , ilościach wykroczeń i interwencjach
oraz nałożonych mandatach, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych
działań na terenie naszej Gminy.
Po przedstawieniu powyższego sprawozdania głos zabrał radny
p. Wojciech Szejner, zwracając się do p. Komendanta z pytaniem, czy na
ul. Rynkowej w Budzyniu jest wystarczająca ilość przejść dla pieszych i czy
prawdą jest, że można przejść przez jezdnię przy zachowaniu bezpieczeństwo
ruchu, jeśli w obrębie 50 m nie ma pasów dla pieszych.
Komendant odpowiedział, że najbezpieczniej jest korzystać z wyznaczonych dla
pieszych miejsc przejścia przez jezdnię.
Komendant Policji na zakończenie swojego wystąpienia podziękował
samorządowi gminy Budzyń za dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów
na potrzeby policji, stwierdzając tym samym fakt prawidłowej współpracy
Komendy Policji w Margoninie z samorządem Gminy Budzyń.
Na zakończenie tego tematu Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy
podziękowali Komendantowi Komisariatu Policji p. Jackowi Walerowskiemu
za prowadzenie działań zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa
i porządku na terenie naszej Gminy.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń w 2012 r. została
przyjęta przez radnych i stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Budzyń za
2012 r.
Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Gminny OSP Budzyń
p. Ludwik Soloch.
W/w na wstępie przedstawił stan jednostek działających w obrębie OSP oraz
stan ich wyposażenia. Następnie Komendant omówił działania jednostek OSP w
roku 2012 r. oraz poinformował o ilościach zdarzeń i pożarów.
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Na zakończenie Komendant przedstawił realizację budżetu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 20112r.
Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił uwagę na obowiązujący obecnie
skomplikowany system zgłaszania informacji o zdarzeniu do straży pożarnej
lub policji.
Komendanci odpowiedzieli, że zgłoszenia o zdarzeniu przyjmowane są pod Nr
alarmowymi 997 Policja i 998 Straż Pożarna, a następnie przekierowywane do
jednostek, w rejonie których wystąpiło zdarzenie.
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych i stanowi zał. Nr 6
do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad poprosił w tym punkcie o przedstawienie oceny
zasobów pomocy społecznej w gminie Budzyń za 2012r.
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 taką ocenę szczegółowo
przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
p. Magdalena Gokiert-Kabat, która zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami ustawy o pomocy społecznej ma obowiązek corocznego
przedkładania Radzie Gminy sprawozdania nt. zasobów pomocy społecznej w
Gminie za rok poprzedni.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, szczegółowo
zapoznając radnych
z przedłożonym sprawozdaniem za 2012r.
Po wysłuchaniu powyższego sprawozdania radny p. Kazimierz Cembrowicz
zwrócił uwagę na konieczność rozważenia sposobu zmniejszenia zadłużenia
z tytułu alimentacji. Radni dyskutowali na temat sposobów ściągalności tego
zadłużenia.
Na zakończenie radni
bez uwag przyjęli przedstawioną ocenę zasobów
pomocy społecznej w Gminie za rok 2012, która stanowi zał. Nr 7 do
protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Pełnomocnika Wójta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
radnego
p. Kazimierza Cembrowicza o omówienie sprawozdań z wykonania Programów
w ramach działalności Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za rok 2012.
Pełnomocnik Wójta radny p. Kazimierz Cembrowicz w pierwszej kolejności
przedstawił sprawozdanie Komisji z realizacji Gminnego Programu

~6~
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r. W swoim sprawozdaniu
w/w ujął informację z udzielanych usług psychologicznych, usług punktu
konsultacyjnego i usług terapeutycznych dla Gminnego Ośrodka Profilaktyki
i Ochrony Zdrowia w Budzyniu.
Sprawozdanie to stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Następnie w/w przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Budzyń, stanowiące zał. Nr 9 do
protokołu.
Radny p. Kazimierz Cembrowicz, poinformował, że przedstawione Programy
zostały przez niego omówione i przyjęte przez radnych na ostatnim posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, której w/w
przewodniczy.
Po przedstawieniu powyższych sprawozdań radni dyskutowali na temat ogólnej
pracy Komisji i efektów wynikających z prowadzonej działalności.
Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono uwag i zostały one przyjęte
przez radnych.
Adn. 14
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki w tym punkcie przedstawił
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012 r., przyjęte
Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń Nr 761/2013 z dnia 12 marca 2013r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2012 rok.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka, która
przystępując do omówienia powyższego sprawozdania przypomniała, że budżet
Gminy na 2012 r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Budzyń
Nr XV/96/2011 w dniu 28 grudnia 2011r. i został skalkulowany po stronie
dochodów na kwotę : 25.720.691,- zł., a po stronie wydatków na kwotę:
25.313.916,- zł.
P. Skarbnik poinformowała, że w ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany
zarówno w dochodach, jak i wydatkach budżetowych. I tak, budżet po stronie
dochodów wzrósł o kwotę 2.044.930,- zł. tj. o 7,95 % i po zmianach
przewidywał dochody w wysokości : 27.765.621,- zł., natomiast po stronie
wydatków wzrósł o kwotę 2.077.594- zł. tj. o 8,21 % i przewidywał realizację
wydatków w wysokości : 27.391.510,- zł.
Zmiany w budżecie Gminy w stosunku do pierwotnego planu wynikały ze
zmniejszenia i zwiększenia otrzymanych dotacji celowych , subwencji ogólnej
oraz dochodów własnych Gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że po uwzględnieniu wszystkich zmian w ciągu
roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości – 27.017.831,83 zł., co
stanowi 97,31 % planu.
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Wykonanie budżetu po stronie dochodów nieznacznie poniżej planu osiągnięto
z następujących tytułów , w działach :
- gospodarka mieszkaniowa – 96,95
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98,87 %
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
94,81 %
- oświata i wychowanie – 80,87 %
- pomoc społeczna – 990,03 %
- edukacyjna opieka wychowawcza – 98,78 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,05 % .
P. Skarbnik poinformowała, że dochody z pozostałych tytułów zostały
wykonane w całości, a w niektórych działach nawet przekroczone.
W/w poinformowała również odnośnie stanu zaległości na koniec 2012 r.
stanowiących 7,69 % wykonanych dochodów. Ich stan w poszczególnych
działach był następujący :
- w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - stan zaległości na koniec roku
wynosił 139.452,90 zł., stan nadpłat – 359,95 zł. i w porównaniu do 2011 r.
zaległości wzrosły w tym dziale o 14.129,69 zł. ,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – stan
zaległości na koniec roku wynosił 519,82 zł.,
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem , w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległości wynoszą
21.990,04 zł.,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – stan zaległości na koniec roku wynosił 314.343,51zł. ,
nadpłaty 19.779,62 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – stan zaległości na koniec roku wynosił 1.120.470,02 zł.,
nadpłata 2.691,74 zł.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – stan zaległości na koniec roku wynosił
1.226,50 zł.,
- w dziale 852 – pomoc społeczna – stan zaległości na koniec roku wynosił
199.769,90.
Pani Skarbnik poinformowała, że na wszystkie zaległości wystawiane są
upomnienia, jednakże pojedyncze sprawy nie są kierowane do Komornika
Sądowego, gdyż powoduje to wyższe koszty niż posiadane zaległości,
natomiast pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.
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Po omówieniu dochodów oraz stanu zaległości w poszczególnych działach
p. Skarbnik przystąpiła do omówienia wydatków i poinformowała, że na dzień
31.12.2012r. zrealizowano je w wysokości : 25.897.178,61 zł. , co stanowi
94,54 % planu.
Z ogólnej kwoty wydatków - na zadania inwestycyjne, przy zaplanowanej
kwocie 6.153.211,- zł. została faktycznie zrealizowana kwota 5.753.733,98 zł.,
co stanowi 22,22 % wykonanych wydatków ogółem.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że w 2012 r. zakres
zadań inwestycyjnych w ramach środków własnych, dofinansowań unijnych
oraz środków wojewódzkich, obejmował między innymi:
- budowę stacji uzdatniania wody w Dziewokluczu,
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
- przebudowę świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia w : Nowym Brzeźnie i w Bukowcu,
- przebudowę dróg gminnych w : Podstolicach, Dziewokluczu, Wyszynach,
w Budzyniu os. Piaski,
- przebudowę kanalizacji deszczowej w Budzyniu,
- przebudowę systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku
Ośrodka Zdrowia w Wyszynach,
- budowę strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim,
- remont zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Samorządowego
w Budzyniu,
oraz pozostałe zadania inwestycyjne z mniejszym nakładem finansowym,
a także przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach naszej Gminy.
Wójt podsumowując przedstawione sprawozdanie stwierdził, że 2012 r.
gospodarka finansowa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została
zrealizowana bez większych problemów, przy czym jednocześnie udało się
pozyskać wiele środków unijnych na realizację inwestycji gminnych.
Pani Skarbnik następnie szczegółowo omówiła informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Budzyń na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowiącą
integralną część sprawozdania.
Na zakończenie w/w omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za
2012r. przedstawiając szczegółowo:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Budzyń,
- łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- łączne zestawienie rachunku zysków i strat jednostki.
Pani Skarbnik stwierdziła, że powyższe sprawozdanie obrazuje posiadany
majątek Gminy. W ramach tej informacji w/w omówiła zmiany w stanie
mienia komunalnego w zakresie:
1) stanu księgowego składników majątkowych, w tym:
- zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania,
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- stan budynków i budowli,
- pozostałe składniki majątkowe,
2) informacji o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych
niż własność,
w tym:
- udziały w spółkach,
4) wartości środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz
wydatków
inwestycyjnych,
5) dochodów z majątku gminy uzyskanych w 2012 r.
6) informacji o spłacie i stanie kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń,
7) zmian w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji –
p. Skarbnik poinformowała , że w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r.
zwiększył się stan mienia komunalnego z wartości : 88.274.297,22 zł. do
100.257.383,13 zł.
W/w przypomniała, że każdy z radnych otrzymał w terminie, w celu
szczegółowego zapoznania się - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Budzyń oraz sprawozdanie finansowe Gminy Budzyń za 2012r.
Po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2012 r., które stanowi zał. Nr 10 do protokołu głos zabrał
Przewodniczący obrad przedstawiając uchwałę Nr SO.-0954/2/15/Pi/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach
Gminy Budzyń - w której wyrażona jest opinia pozytywna o przedstawionych
dokumentach.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn.15
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o zajęcie głosu
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. Mariana Bedyńskiego,
który przedstawił szczegółową opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy
Budzyń w 2012 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że opinia została
wydana w oparciu o analizę :
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012r. wraz z uchwałą Nr SO.0954/2/15/Pi/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Budzyń sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2012 r.,
- sprawozdania finansowego wg bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.,
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- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury wg stanu na
dzień 31 grudnia 2012 r.
Przewodniczący Komisji P. Marian Bedyński stwierdził, że w wyniku
rozpatrzenia i zapoznania się z powyższymi dokumentami Komisja nie wniosła
uwag do zawartych danych, w związku z czym wydała opinię pozytywną
o wykonaniu budżetu Gminy Budzyń w 2012 r.
Powyższa opinia została podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu
członków Komisji Rewizyjnej i stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował, że w konsekwencji wydania pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Budzyń w 2012 r. Komisji zawnioskowała do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2012 r. poprzez podjęcie
jednogłośnie uchwały Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Budzyń za 2012r. Pod podjętą uchwałą brakuje podpisu
członka Komisji p. Pawła Brychczyńskiego , który złożył usprawiedliwienie na
swoją nieobecność na posiedzeniu Komisji w dniu 10 kwietnia 2013r.
Uchwała Komisji stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Nr SO0955/4/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła, że wniosek Komisji został należycie
uzasadniony.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję nad
przedstawionym wcześniej sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Budzyń za 2012r.
W dyskusji udział wzięli :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki stwierdził, że radni
otrzymali materiały dot. wykonania budżetu za 2012r. i mieli możliwość
szczegółowej ich analizy, również na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Zdaniem radnego, przeprowadzona analiza materiałów daje jednoznacznie
pozytywną opinię o wykonanym budżecie. Radny podsumował swoją
wypowiedź stwierdzeniem , że realizacja tegorocznego budżetu jest godna
pochwały. Budżet jest zrealizowany prawidłowo, podejmowane są wszelkie
czynności w celu pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje, co daje
naszemu społeczeństwu gwarancję prawidłowego rozwoju Gminy Budzyń.
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- Radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że jego zdaniem budżet za 2012r.
zrealizowany jest prawidłowo, na bieżąco
prowadzone są inwestycje,
zauważalne na terenie całej gminy, a pieniądze z budżetu nie są marnowane,
lecz wydawane racjonalnie.
- Radny p. Paweł Brychczyński stwierdził, że prawidłową pracę Wójta widać na
każdym kroku, gdyż realizowanych jest wiele inwestycji. Daje to podstawę do
stwierdzenia, że budżet zrealizowany jest należycie. Radny jednakże zwrócił
uwagę na potrzebę większego doinformowania radnych odnośnie
projektowanych zamierzeń, większy dostęp do materiałów, przekazywanie na
posiedzeniach Komisji bardziej szczegółowych informacji dotyczących
koncepcji działania.
- Radni p. Wojciech Szejner i p. Józef Kasperczak poparli wypowiedź radnego,
stwierdzając, że nie chodzi o dezorganizację pracy Urzędu, lecz o większy
przepływ informacji, o przedyskutowanie koncepcji, zanim jeszcze zostaną
przygotowane projekty uchwał, aby radni bardziej czuli, że mają wpływ na
kierunki działania.
- Wójt przyjął powyższą uwagę do wiadomości, stwierdzając jednocześnie , że
w miarę możliwości postara się zwiększyć przepływ informacji.
- Radny p. Wojciech Szejner wyraził szacunek dla pracy Wójta, Skarbnika
Gminy oraz pracowników Urzędu za znaczne zwiększenie mienia komunalnego
Gminy Budzyń, co świadczy o ciągłym rozwoju naszej gminy i prawidłowym
wykonania budżetu gminy za 2012r.
- Radny p. Zenon Nowicki poruszył sprawę zaległości podatkowych i ich
ściągalności. W/w stwierdził, że zmniejszenie zaległości poprawiłoby realizację
i tak pozytywnie wykonanego budżetu Gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, że ściągalność zaległości za 2012r. faktycznie
poprawiła się w stosunku do lat ubiegłych. Wykazane zaległości to wielkość
narastająca od wielu lat. Gmina wykonuje wszelkie możliwe przepisami prawa
czynności do ściągania należności, kierując ostatecznie sprawę do komornika i
pomimo podejmowanych działań w wielu przypadkach, ze względu na brak
możliwości egzekucji postępowania są umarzane.
Adn. 17
Przewodniczący obrad w tym punkcie poinformował, że ponieważ radni
zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r., w związku z tym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, należy przegłosować uchwałę zatwierdzającą te
sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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W wyniku glosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/186/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad poinformował, że po przedstawieniu wszystkich
niezbędnych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji, w tym punkcie nastąpi
głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń i podjęcie uchwały w tej
sprawie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania jawnego radni przyjęli jednogłośnie uchwałę
Nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń za 2012r.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Po przyjęciu powyższej uchwały głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski,
który podziękował Radzie Gminy za złożone zaufanie i za pozytywną ocenę
pracy Wójta w 2012r.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2013 rok.
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 od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji celowej - o kwotę 900,- zł. , z przeznaczeniem na spłatę
dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w
oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne,
- Decyzją z dnia 30 kwietnia 2013r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył naszej gminie kwotę
80 tys. zł. tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz, gmina Budzyń (etap II)”, w
związku z powyższym zmniejsza się rozchody budżetu o w/w kwotę,
przeznaczając ją na dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Ostrówki – etap II”,
- w związku z realizacja zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
10.367,- zł. z następujących tytułów:
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- pozostałe odsetki – 1.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.367,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- administracja publiczna – urzędy gmin – 3.600,- zł.,
- edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów –
6.767,- 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 11.267,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 31.046.275,57,- zł., oraz zwiększa się
wydatki o kwotę 91.267,- zł. , w wyniku czego wydatki ogółem wynoszą:
30.196.139,57,- 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
XXVII/188/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2013 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
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 zmiany w WPF na lata 2013-2023 znajdują się
w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika ze zmian wartości
przedsięwzięć, w związku z czym wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć : Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzyniu
os. Piaski – 4.500,- zł. W/w poinformowała, że dostosowano również kwoty
dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej.
Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80.000,- zł. , w związku z umorzeniem
pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poprawiono w informacji uzupełniającej
kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego.
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 w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik, informując, że Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umarzając
Gminie Budzyń część pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej
w m. Dziewoklucz gmina Budzyń (etap II)” zobowiązał nas do wykorzystania
umorzonej kwoty pożyczki tj. 80.000,- zł. na inwestycyjne przedsięwzięcia
proekologiczne.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy proponując, aby powyższą, umorzoną
kwotę pożyczki przeznaczyć na zadanie inwestycyjne o nazwie : „Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki gmina Budzyń (etap II)”.
Radni nie zgłosili uwag, nie przedstawiając innych propozycji, w związku z tym
przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVII/190/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Tadeusz Grochowalski, który zwrócił się z pytaniem o termin
ustawienia na wybudowaniach Wyszyn tablic z numeracją domów, aby
zlikwidować problemy w odnalezieniu konkretnej posesji.
Wójt przyjął wniosek do wiadomości, informując, że prawdopodobnie w drugiej
połowie roku na terenie całej gminy problem ten zostanie rozwiązany.
- Radna p. Honorata Struzik, która zgłosiła potrzebę umieszczenia
stabilniejszych koszy na śmieci przed Domem Kultury w Wyszynach , gdyż
obecne są ciągle niszczone przez wiatr lub dewastowane.
- Radny p. Józef Depta zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości
zainstalowania dodatkowych lamp ulicznych w Nowym Brzeźnie oraz zgłosił
uszkodzenie oświetlenia na skrzyżowaniu dróg w tej miejscowości.
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Radny zwrócił również uwagę na występujące na tym skrzyżowaniu dziury w
nawierzchni drogi.
Wójt odpowiedział, że do Energetyki zostanie zgłoszona potrzeba naprawy
oświetlenia w Nowym Brzeźnie, natomiast odnośnie naprawy drogi Wójt
poinformował, że rozpoczęły się już na terenie gminy prace z równiarką, która
niedługo dotrze również do Nowego Brzeźna.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zgłosił potrzebę wyrównania drogi w
Dziewokluczu, za remizą.
Radny prosił także o wygospodarowanie z budżetu gminy kwoty około 15 tys.
zł. na zakup piłko-chwytów na boisko sportowe w Budzyniu.
- Radny p. Paweł Brychczyński po raz kolejny prosił o założenie monitoringu
na terenie Budzynia.
Radny zgłosił również potrzebę zamykania po godzinach pracy przedszkola na
os. Wierzbowym w Budzyniu, aby nie nastąpiła dewastacja znajdującego się
tam wyposażenia.
Wójt stwierdził, że należy przemyśleć rozwiązanie tej sprawy, gdyż obecnie
i tak jest przejście od strony szkoły.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz – prosiła o rozważenie możliwości wybudowania
chodnika, który połączy ul. Powstańców Wlkp. z ul. Piłsudskiego oraz
ustawienia tam oświetlenia.
Wójt poinformował, że gmina nie jest właścicielem tego gruntu, poza tym teren
jest oświetlony od strony znajdującego się tam zakładu.
- Radny p. Wacław Pasch zwrócił uwagę na konieczność poprawy nawierzchni
drogi gminnej przy przystanku w Bukowcu, ze względu na powstałą tam
dziurę w jezdni oraz nawierzchni drogi powiatowej z Bukowca do Nowej Wsi
Wyszyńskiej.
Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki,
który zaprosił radnych na spotkanie w dniu 24 maja br. w Zbyszewicach,
z okazji Dnia Samorządowca.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXVII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

