P R O T O K O Ł Nr XXVIII / 2013
=====================================
z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 czerwca
2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14ºº do godz. 16ºº.
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
- pracownik Urzędu Gminy

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

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 poprzedniej Sesji.
10. Złożenie sprawozdań ze swojej działalności w 2012r. przez :
- Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo – Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady
Gminy Budzyń,
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Ochrony
Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla
Gminy Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/115/2012 Rady Gminy
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umów najmu garaży z ich dotychczasowymi najemcami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego
- służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Budzyń.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady
Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2013 – 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2013r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
24. Prezentacja nowych zadań organów gminy w zakresie budowy komunalnych
systemów gospodarowania odpadami.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zakończenie obrad.
--------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXVIII 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 miejscu Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, w którym zmieniona została kolejność kilku punktów porządku obrad w
stosunku do otrzymanego przez radnych, i po wyrażeniu zgody na powyższą

-3zmianę, stał się on obowiązujący na dzisiejszej Sesji Rady Gminy.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag, w związku z czym
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 25
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
06 maja 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
06 maja 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.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVIII Sesji Rady
Gminy z dnia 06 maja 2013 r.
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Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił Przewodniczących
poszczególnych Komisji Rady Gminy o przedstawienie
sprawozdań
z działalności Komisji za 2012 r.
Swoje sprawozdania przedstawili:
- Przewodniczący Komisji Pan Józef Kasperczak, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 5 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji
Pan Zbigniew Dumke, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 6 do
protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Cembrowicz, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, stanowiące zał. Nr 7 do protokołu,
- Przewodniczący Komisji Pan Marian Bedyński, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
stanowiące zał. Nr 8 do protokołu.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte i nie zgłoszono do nich uwag.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy z cyklu uchwał
majątkowych gminy - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata
2010-2015 dla Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, informując, że
zachodzi konieczność dostosowania Programu Ochrony Środowiska wraz
z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń do
stanu faktycznego, poprzez ujęcie w nim następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,
wraz z określeniem terminu realizacji zadania i kosztów jego realizacji.
W/w poinformował, że ujęcie tych zadań w powyższym Programie jest
niezbędne do ubiegania się o środki unijne na ich realizację, gdyż uaktualniony
Program stanowi jeden z koniecznych dokumentów, do skompletowania
wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak, poinformował, że powyższy projekt uchwały został
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radni wyrazili jednogłośnie pozytywną opinię o konieczności dokonania zmian
w Programie Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na
lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie
Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata
2010-2015 dla Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że w miejscowości Bukowiec na działce nr
44/4 o pow. 0,0436 ha znajduje się budynek, który funkcjonował jako świetlica
wiejska. Po oddaniu do użytku wyremontowanego obiektu po byłej szkole,
stanowiącego obecnie nową świetlicę wiejską, istnienie dotychczasowego
obiektu mija się z celem i jest nieekonomiczne. W związku z tym proponuje się
jego zbycie, z zachowaniem przepisów szczególnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak, poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni również stwierdzili, że utrzymanie dodatkowego obiektu jest zbędne, w
związku z tym zaopiniowali powyższy projekt uchwały jednogłośnie
pozytywnie.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich
dotychczasowymi najemcami.

-6Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że dotychczasowi najemcy nieruchomości
usytuowanych na działkach nr : 2197 i 2195 w Budzyniu wyrazili wolę dalszego
wynajmowania
garaży. W/w przypomniał, że na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na te same nieruchomości z dotychczasowymi najemcami
wymagana jest zgoda Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy p. Józef Kasperczak, poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
W tym miejscu radny p. Paweł Brychczyński zadał pytanie, czy Rada Gminy nie
musiałaby dzisiaj ustalić czynszu za garaże.
Wójt odpowiedział, że czynsz za garaże naliczany jest zgodnie z wcześniej
podjętą uchwałą Rady Gminy w tej sprawie.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że dotychczasowym 23 dzierżawcom
gruntów komunalnych, wymienionych w załączniku do projektu uchwały,
w 2013r. wygasają umowy dzierżawy. Aby dzierżawa gruntów dla 23 działek
mogła być przedłużona o kolejne 3 lata niezbędna jest zgoda Rady Gminy.
Dzierżawa gruntów na minimum 3 lata jest warunkiem uzyskania unijnych
dopłat.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady
Gminy p. Józef Kasperczak, poinformował, że powyższy projekt uchwały
został omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu
Komisji, gdzie radni zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na

-7zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny
projekt uchwały
majątkowej zmieniającej uchwałę Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
garaży z ich dotychczasowymi najemcami.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że jest to uchwała prostująca, porządkująca
stan faktyczny, w celu zachowania zgodności w dokumentach. Powodem
wywołania powyższego projektu uchwały jest zmiana numeracji w ewidencji
gruntów i budynków, gdyż
wymieniony we wcześniejszej uchwale
Nr XVII/115/2012 z dnia 26 marca 2012r. garaż usytuowany był na działce
Nr 938/12 , a obecnie prawidłowo zlokalizowany jest na działce nr 2196.
Zdaniem w/w celowe jest dokonanie zmiany wymienionej uchwały, poprzez
zmianę nr działki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak, poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę
Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży z ich dotychczasowymi
najemcami – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p.
Józef Kasperczak poinformował, że ENEA Spółka z o.o. w Poznaniu zwróciła
się z wnioskiem do Gminy o ustanowienie służebności przesyłu na działce
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powyższej działki o pow. 5m2 pod urządzenie elektroenergetyczne , w celu
wykonywania przez Spółkę ENEA niezbędnych robót związanych
z eksploatacją , konserwacją, modernizacją , remontami i przeprowadzaniem
bieżących napraw
lub
usuwaniem awarii urządzeń i linii
elektroenergetycznych, a także wymianą przewodów i wprowadzaniem nowych
obwodów.
W/w oznajmił, że służebność przesyłu zostanie ustanowiona za odpowiednim
wynagrodzeniem, przy czym koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu
do księgi wieczystej pokrywałby przedsiębiorca.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak, poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji ustanowienia służebności przesyłu dla
ENEA Spółka z o.o., w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że zachodzi
potrzeba uregulowania spraw własnościowych nieruchomości : nr 1000/16
o pow. 0,0039 ha, nr 1000/25 o pow. 0,0030 ha i nr 1001/18 o pow. 0,0032 ha,
położonych w Budzyniu, stanowiących własność P. Romana i Bożeny
Chojnackich, p. Jarosława Marciniak i p. Magdaleny Kubów-Marciniak oraz
p. Macieja Kosznego, gdyż stanowią one tereny zieleni naturalnej. W/w
poinformował, że wymienione działki należałoby nabyć odpłatnie od
powyższych właścicieli na mienie komunalne gminy, aby można było
przeprowadzać konserwację terenu przy rowie, przy którym są położone.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono
do głosowania.
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Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy przedstawiając na wstępie pismo
Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, wnoszącej o zmianę uchwały
Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń, poprzez
wykreślenie dwóch zapisów regulujących kwestie porządkowe, w zakresie :
- § 25 ust. 5 pkt 3 i 4 tj. :
„§ 25 ust. 5 Zabronione jest:
3) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
4) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej,
zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów
użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje
wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób
niewidomych)”,
- § 25 ust. 7 tj. :
„ § 25 ust. 7 Psy bezpańskie i pozostawione bez dozoru w miejscach
publicznych, traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do
schronisk dla bezdomnych zwierząt”.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Sekretarz poinformował, że w/w organ kontroli przestrzegania prawa podniósł,
że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem organy stanowiące gminy nie mogą
określać w swoich regulaminach kwestii ujętych powyżej , gdyż nie mieszczą
się one w upoważnieniu , jakie daje Radzie Gminy ustawa o utrzymaniu w
czystości i porządku w gminach.
Sekretarz stwierdził, że w związku z taką wykładnią prawa należałoby zmienić
regulamin, poprzez wykreślenie powyższych zapisów.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni stwierdzili, że jeżeli zachodzi taka konieczność , gdyż organ kontroli
zakwestionował powyższe zapisy należy dokonać zmian w regulaminie poprzez
ich wykreślenie.

- 10 Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono
do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Budzyń zmieniającej uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada
2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy przypominając, że pierwsza
uchwała Rady Gminy w tej sprawie, z dnia 8 listopada 2012r. dawała
możliwość uiszczania opłaty tylko w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na
rachunek bankowy. Od 2013r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
przewiduje
możliwość uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. W związku z tą
możliwością proponuje się dokonać zmiany we wspomnianej uchwale poprzez
dodanie dodatkowego zapisu w następującym brzmieniu: „ § 3. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy
Budzyń lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Budzyń, a także w drodze
inkasa”. Zapis ten pozwoliłby mieszkańcom sołectw na uiszczanie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio u sołtysów, tak jak to ma
miejsce odnośnie podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony przez Wójta Gminy Budzyń na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni wyrazili aprobatę odnośnie umieszczenia w dotychczasowej uchwale
dodatkowego zapisu o możliwości uiszczanie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, bezpośrednio u sołtysów.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono
do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/199/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

- 11 Adn.20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Sekretarz poinformował, że ten projekt uchwały jest konsekwencją
uchwały podjętej w poprzednim punkcie obrad, gdyż zawiera propozycję
wyznaczenia inkasentów tj. sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Budzyń
do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa
propozycję wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że powyższy
projekt uchwały został omówiony na ostatnim posiedzeniu Komisji, gdzie
radni zaopiniowali pozytywnie wykaz sołtysów wyznaczonych na powyższych
inkasentów. Wykaz ten stanowi załącznik do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni również zaopiniowali
pozytywnie propozycję Wójta o określeniu 3% prowizji dla inkasentów od sumy
zainkasowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informując,
że analiza podjętych uchwał w tej sprawie w gminach ościennych określa w
większości taką właśnie stawkę.
Radni nie przedstawili innych propozycji, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zarządzenia na terenie
Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn.21
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata
2013-2016.
Przewodniczący obrad na wstępie przedstawił pismo Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, któremu zgodnie z ustawą o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami przesłano do zaopiniowania powyższy
Program. Konserwator Zabytków w swoim piśmie wyraził pozytywną opinię
o Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 20132016.
Opinia Komisji stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

- 12 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który przypomniał, że Wójt
Gminy ma obowiązek sporządzania co 4 lata Gminnego programu Opieki nad
Zabytkami, który w szczególności powinien obejmować:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych
Gminy,
- uwzględnienie warunków ochrony zabytków,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków,
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków.
W/w poinformował, że powyższy Program został przedstawiony i szczegółowo
omówiony przez Wójta Gminy na posiedzeniu Komisji, gdzie stwierdzono, że
zawiera wszystkie powyższe elementy, w związku z czym otrzymał pozytywną
opinię Komisji.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego Programu Opieki nad Zabytkami,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie Przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2013-2016 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni 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 od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zmianie planu dotacji celowych poprzez :
- zmniejszenie o kwotę 5.138,- zł. dotacji w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010,
- zwiększenie o kwotę 5.138,- zł. dotacji w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010, z
przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz o przyznaniu dotacji
celowej: w kwocie 21.603,- zł. , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej na rok 2013,

- 13 - Powiat Chodzieski udzielił Gminie Budzyń pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości 1.000,- zł. na dofinansowanie obozu
szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
56.350,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży – 5.000,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 3.500,- zł.,
- wpływy z dywident – 70,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.480,- zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.000,- zł.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.000,- zł.,
- pozostałe odsetki – 300,- zł.,
- zwrot dotacji – zasiłki stałe – 1.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność – 5.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 9.050,- zł.,
- pomoc społeczna – zasiłki stałe – 1.300,- zł.,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami –
41.000,- 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 78.953,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 31.131.934,57,- zł. oraz zwiększa się wydatki
w budżecie Gminy na 2013r. o kwotę 78.953,- zł. w wyniku czego wydatki
ogółem wynoszą: 30.281.798,57,-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 XXVIII/202/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy na 2013 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.

- 14 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 :
- Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim – 30.000,- zł.,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach – 45.000,- zł.
W/w poinformowała, że w związku z powyższym dostosowano w projekcie
uchwały kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale
Budżetowej oraz poprawiono w wydatkach bieżących wydatki na obsługę długu,
w tym odsetki i dyskonto.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Paweł Brychczyński, który zwrócił się
z pytaniem, dlaczego należy zwiększyć wysokość kwoty obydwu zadań
inwestycyjnych. Zdaniem radnego projektant źle obliczył ostateczną kwotę tych
inwestycji, co powoduje konieczność dokonywania zmian w WPF na 2013r.
Wójt odpowiedział, że nie zawsze można dokładnie określić ostatecznej kwoty
zadania, co zresztą zagwarantowane jest w planie inwestycyjnym, gdzie jest
zapis o możliwości odchyłu w kwocie inwestycji. Na jednym zadaniu są
oszczędności, a do innego należy dołożyć. Wójt wyjaśnił, że nie wszystko
można przewidzieć na poziomie projektu, zdarza się że dochodzą dodatkowe
prace np. poprawiające estetykę miejsca inwestycji, których projektant nawet
nie mógłby ująć w planie.
Radny pomimo wyjaśnień Wójta stwierdził, że do wielu realizowanych
inwestycji dokłada się dodatkowe środki finansowe, co Jego zdaniem nie
powinno mieć miejsca.
Radni nie zgłosili innych 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 XXVIII/203/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023
– stosunkiem głosów: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 24
W tym miejscu nastąpiła - Prezentacja nowych zadań organów gminy
w zakresie budowy komunalnych systemów gospodarowania odpadami, której
dokonał pracownik Urzędu Gminy Budzyń p. Renata Ciesiółka, zajmująca się
tymi zagadnieniami.

- 15 Adn. 25
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
- Wójt Gminy, który poinformował o najistotniejszych kwestiach
organizacyjnych dot. gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Budzyń :
- przetarg wygrała firma „ALBA” z Wrocławia,
- podwykonawcą jest Zakład Komunalny z Szamocina, odpowiedzialny za
sprawy techniczne,
- przetarg ogłoszono na okres 1,5 roku,
- żadna z pozostałych firm nie odwołała się od wyników przetargu,
- mieszkańcy otrzymają harmonogram terminów wywozu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Budzyń.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił uwagę na niesprawny przepust
pomiędzy sklepem a remizą OSP w Dziewokluczu, który nie odbiera wód
opadowych, powodując tworzenie się w tym miejscu w czasie opadów dużych
kałuż.
- Radny zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zakupu nowych krzeseł
na widownię na stadionie sportowym w Budzyniu.
- Radny również zauważył , że obecna siedziba Urzędu Gminy jest w fatalnym
stanie, przynosząc zły wizerunek Gminie Budzyń.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski przypomniał o ustawieniu tablic z numerami
Wybudowań na terenie Wyszyn.
- Radna p. Honorata Struzik prosiła o zwrócenie uwagi na przeciekający dach
na budynku Domu Kultury w Wyszynach, w czasie dużych opadów deszczu.
- Radny p. Zenon Nowicki przypomniał o kontynuowaniu sprawy zmiany
nazwy ul. Wybudowanie na ul. Łucjanowo, gdyż temat ten został rozpoczęty ,
lecz nie dokończony.
Przewodniczący obrad stwierdził, że kwestię zmiany nazwy ulicy w najbliższym
czasie będzie kontynuowała Komisja Statutowo- Samorządowa, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń.
Adn. 26
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w
obradach i zakończył kolejną XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

