P R O T O K O Ł Nr XXX / 2013
=====================================
z XXX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 12 listopada
2013r. w siedzibie OSP w Budzyniu - od godz. 12.00 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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka.
PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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 poprzednich obrad Sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
w gminie Budzyń.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i
deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
chodzieskiemu.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

-218. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
20. Informacja o sposobie realizacji zadań oświatowych.
21. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXX 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 przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
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
„ Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 18 września
2013r.
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
18 września 2013r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 18 września 2013r.
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 XXIX Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 18 września 2013r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak , który
poinformował, że propozycje wysokości stawek podatku od środków
transportowych były szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniu
Komisji, na którym radni, po przeprowadzonej dyskusji, zaopiniowali
jednogłośnie pozytywnie 3 % wzrost stawek podatku od środków
transportowych na 2014r., akceptując tym samym powyższy projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad szczegółowo omówił poszczególne zapisy
projektu uchwały w spr. wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2014r.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/209/2013 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych jednogłośnie
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r. były
omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja po przeprowadzonej
dyskusji i złożeniu kilku poprawek, ostatecznie zaakceptowała następujące
propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. od 1m² powierzchni
użytkowej, stanowiące około 3 % podwyżki w stosunku do br. :
1) od budynków mieszkalnych lub ich części:
0,70 zł. - radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
19,00 zł. radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
10,75 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych :
3,50 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
7.73 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
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4,60 zł. , radni zaopiniowali przedstawioną propozycję
jednogłośnie
pozytywnie,
7) od budowli – 2% ich wartości, radni zaopiniowali przedstawioną propozycję
jednogłośnie pozytywnie, jest ona na tym samym poziomie, co w 2013 r.
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych oraz
składowania odpadów komunalnych :
0,87 % ich wartości, radni zaopiniowali przedstawioną propozycję
jednogłośnie pozytywnie,
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,87 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
10) od gruntów nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych, pow. w hektarach :
4,56 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :
0,46 zł., radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie,
12) od gruntów pozostałych :
0,27 zł. radni zaopiniowali przedstawioną propozycję jednogłośnie
pozytywnie.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w gminie Budzyń.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który przypomniał, że
Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na 2014r. w kwocie 69,28 zł. za 1 dt, natomiast Rada
Gminy ma prawo kwotę tę obniżyć.
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kilka wariantów obniżenia średniej ceny skupu żyta , lecz po przeprowadzonej
dyskusji i uznaniu przez radnych trudnej sytuacji w rolnictwie, zaproponowano
większością głosów, obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS do
61,- zł. za 1 dt. Propozycja ta znajduje się w dzisiejszym projekcie uchwały
w tej sprawie.
W tym miejscu wypowiedział się radny p. Wojciech Szejner, stwierdzając ,że
proponowana kwota nie odzwierciedla wprawdzie sytuacji w rolnictwie,
jednakże radny przychyla się do powyższej propozycji ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy
2014 w gminie Budzyń.
Wójt poinformował, że od br. zmienił się sposób obliczania przez GUS średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczania podatku rolnego, gdyż brane są
pod uwagę ceny żyta aż z 11 kwartałów wstecz, pozwalając na ustalenie
bardziej sprawiedliwej uśrednionej cenę skupu żyta na dany okres.
Radni, po przeprowadzonej dyskusji nie wnieśli innej propozycji obniżenia
ceny skupu żyta, niż przedstawiona w dzisiejszym projekcie uchwały, zgodnie
ze zmianą zaproponowaną na posiedzeniu Komisji.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Budzyń
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w Gminie Budzyń – stosunkiem
głosów : „za” – 14 radnych oraz „przeciw” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały dot. spraw
podatkowych - w sprawie określenia wzorów
formularzy
informacji
i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego.
Projekt tej uchwały również omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że uchwała ta określa wzory druków , na podstawie których
składane będą w 2014r. informacje i deklaracje w sprawie podatków lokalnych
w naszej gminie. Powyższy projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji,
gdzie został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy informując, że zmieniła się klauzula na
formularzach i deklaracjach informująca o odpowiedzialności karno-skarbowej
za zgłoszenie nieprawdziwych danych. Zmiana ta powoduje uzasadnioną
konieczność podjęcia powyższej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia wzorów
formularzy
informacji i deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
zgodnie z ustawą przedłużenie umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość, na kolejne 3 lata, można dokonywać wyłącznie za zgodą
Rady Gminy. Wójt poinformował, że obecny dzierżawca gruntów położonych
w Nowym Brzeźnie, p. Jerzy Jabłoński prawidłowo użytkuje grunty, co wpływa
na utrzymanie porządku na nieruchomości , w związku z czym zasadne jest
przedłużenie w/w umowy dzierżawnej na kolejne 3 lata.
Radni nie zgłosili uwag w tej sprawie, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/213/2013 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy informując, że Powiat
Chodzieski zwrócił się z prośbą do Gminy Budzyń o udzielenie pomocy
finansowej na realizację zadania pn. „ Poprawa dostępności komunikacyjnej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej
i remont ulic : Rynkowej i Lipowej, leżących w ciągu dróg powiatowych nr
1488P i 1489P w Budzyniu”. Wójt Gminy przypomniał, że temat ten był już
przedstawiony na jednym z posiedzeń Komisji Rady Gminy, uzyskując aprobatę
radnych, ze względu na konieczność terminowego zgłoszenia wniosku wspólnie
z powiatem chodzieskim o unijne dofinansowanie zadania.
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realizację przebudowy ul. Wągrowieckiej, nawet jeśli wniosek o dofinansowanie
nie zostanie pomyślnie zakwalifikowany.
Wójt w tym miejscu zwrócił uwagę , że jest to uchwała intencyjna, która jest
niezbędna do zaplanowania wydatków w projekcie budżtu gminy, informująca
powiat o zadeklarowaniu pomocy z naszej strony.
Dyskutowano na temat konieczności przebudowy ul. Wągrowieckiej, nie
stwierdzając uwag do projektu uchwały.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXX/214/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 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 :
1) Gmina Budzyń podpisała z Województwem Wielkopolskim Umowę
w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie
budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na kwotę
125.000,- zł.,
2) w związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 103.500,- zł. z następujących tytułów:
- darowizny – 2.000,- zł.,
- czynsz za grunty komunalne – 5.500,- zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 35.500,- zł.,
- podatek od środków transportowych - 6.500,- zł.,
- opłata planistyczna – 3.500,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,- zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000,- zł.,
- zmniejszono dochody własne o kwotę 20.000,- zł. z następujących tytułów:
- domy pomocy społecznej – odpłatność za pobyt w domu pomocy
społecznej – 20.000,- zł.,
- zmniejszono przychody o kwotę 300.000,- zł. z następujących tytułów:
- kredyt na finansowanie deficytu – 300.000,- zł.,
- zmniejszono rozchody o kwotę 31.034,- zł. z następujących tytułów:
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- umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 10.000,- zł.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków,
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian w budżecie Gminy na 2013r.:
- zwiększa się dochody o kwotę 208.500,- zł., w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 31.756.842,62,-zł.,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 60.466,- zł. , w wyniku czego wydatki ogółem
wynoszą 30.051.740,62 ,-zł.,
- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 268.966,- zł. i ustala na kwotę
1.705.102,- zł. , którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
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 XXX/215/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2013 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 20132023 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 poprzez:
1) Zmniejszenie wartości środków na następujące zadania:
w 2013r.:
- „Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie
zbiorników wodnych” – 4.900,- zł.
w 2014r.:
- „Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie
Budzyńskim” – 17.000,- zł.
-„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziewoklucz”
-150.000,-zł.

- 10 w 2015r.:
-„Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w BudzyniuŁucjanowo” – 250.000,- zł.
w 2016r.
- „Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu os. Piaski” – 200.000,- zł.
2) Zwiększenie wartości środków na następujące zadania:
w 2014r.:
- „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury – przebudowa sali
widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi” – 20.000,- zł.,
- „Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu os. Piaski” – 750.000,- zł.,
- „ Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w BudzyniuŁucjanowo” – 150.000,- zł.,
- „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń” –
66.000,- zł.
3) W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie dokonano podziału
zadania „ Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach
sportowych w Ostrówkach i Podstolicach” na dwa odrębne zadania : „Budowa
świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi
Ostrówki” i „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku
sportowym we wsi Podstolice”.
Zmniejszono środki w kwocie 428.000,- zł. w 2014r. i 2015r. oraz zwiększono
środki w kwocie 150.000,- zł. w 2015r. i 2016r. oraz w kwocie 100.000,- zł. w
2014r. i w kwocie 630.000,- zł. w roku 2015r.
4) Dokonano przeniesienia środków w latach realizacji w następujących
zadaniach:
„Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy „ –
200.000,- zł. z roku 2015 na rok 2017.
„Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Budzyniu” –
50.000,- zł. z roku 2014 na rok 2015.
W/w poinformowała, że w związku z powyższym :
1) Dostosowano w projekcie uchwały kwoty dochodów i wydatków do
wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej.
2)Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 300.000,- zł. z tytułu planowanego
do zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu, w związku z czym dokonano
aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne.
3) Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 21.034,- zł. z tytułu planowanej do
udzielenia pożyczki dla GOK , w związku z przesunięciem realizacji zadania
„Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim - utworzenie zespołu
ludowego” na rok 2015 i o kwotę 10.000,- zł., w związku z umorzeniem
pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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zwrócił się z pytaniem, jaki jest planowany zakres prac do wykonania w ramach
kwoty 200 tys. zł. przeznaczonych na „Przebudowę i rozbudowę budynku
biurowego na potrzeby Urzędu Gminy”.
P. Skarbnik odpowiedziała, że jest to tylko wkład własny na dalszą inwestycję,
konieczny do wykazania
w budżecie gminy. Faktyczna kwota docelowa
potrzebna na ten cel to około 2 mln. zł.
Radny p. Paweł Brychczyński zwrócił się z pytaniem, z jakiego programu
Gmina Budzyń ubiega się obecnie o środki unijne.
P. Skarbnik wyjaśniła, że z programu dla samorządów tj. z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, ale można w ramach tego programu otrzymać
dofinansowanie tylko do dróg.
Radny p. Paweł Brychczyński zwrócił się z pytaniem , kiedy remontowany
będzie stadion sportowy w Budzyniu, bo stanowi niezbyt estetyczną wizytówkę
Budzynia.
Wójt odpowiedział, że Jego zdaniem są bardziej priorytetowe zadania do
realizacji, a rolę boiska sportowego zajmuje obecnie Orlik. Wójt przypomniał,
że wniosek o dofinansowanie tego obiektu został złożony już jakiś czas temu
w Urzędzie Marszałkowskim , ale nie jest to obecnie preferowany kierunek
dofinansowania.
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 XXX/216/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023
– stosunkiem głosów „za” – 14 radnych” „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
umarzając
Gminie Budzyń część pożyczki zaciągniętej na:
„Termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Budzyniu wraz
z przebudową dachu” zobowiązał nas do wykorzystania umorzonej kwoty na
inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne. Wójt poinformował, że do
dyspozycji Gminy jest kwota 10.000,- zł., którą w/w proponuje przeznaczyć na
zadanie inwestycyjne o nazwie: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Dziewoklucz”.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeznaczenia
umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
znowelizowana ustawa o prawie energetycznym zobowiązała gminy do
wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, odnośnie przyznawania
dodatków energetycznych. Jest to nowe zadanie zlecone, w ramach
administracji rządowej, polegające na możliwości przyznawania osobom
o bardzo niskich dochodach dodatku energetycznego, w zakresie dodatku
mieszkaniowego.
Wójt poinformował, że upoważnienie Kierownika GOPS-u do wykonywania
zadań z zakresu dodatków energetycznych leży w kompetencji Rady Gminy,
dlatego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
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 XXX/218/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie upoważnienia do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot.
przedstawienia informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował , że pod koniec
każdego roku dyrektorzy szkół mają obowiązek przedstawienia Radzie Gminy
sprawozdań z działalności placówek na terenie Gminy Budzyń. Wójt
poinformował, że sprawozdania takie zostały przygotowane przez dyrektorów:
Szkoły Podstawowej w Wyszynach, Gimnazjum im. Powstańców
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Wójt zapoznał radnych z powyższymi informacjami z działalności szkół za
2013r. , ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianów końcowych
uczniów.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań, które również
otrzymali jako materiały na dzisiejszą Sesję Rady Gminy.
Stanowią one odpowiednio zał. Nr: 15, 16 i 17 do protokołu.
Adn. 21
W tym punkcie Przewodniczący obrad przystąpił do omówienia
informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych, przedstawiając w
związku z tym następujące pisma:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o złożonych w terminie i bez
nieprawidłowości oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Budzyń
p. Marcina Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń
p. Bogdana Łaseckiego,
- pismo Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń informujące o złożonych
oświadczeniach majątkowych przez wszystkich radnych Rady Gminy Budzyń,
w których w/w nie stwierdził nieprawidłowości,
- pismo Wójta Gminy Budzyń informujące o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez kierowników jednostek , w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że nie otrzymano
informacji w sprawie oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w
Chodzieży, w związku z czym można przyjąć, że wszystkie oświadczenia
majątkowe są prawidłowe.
Pisma w sprawie oświadczeń majątkowych stanowią odpowiednio zał. od Nr
18 do 20 protokołu.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który przedstawił wniosek podpisany przez
16 mieszkańców Budzynia, o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Budzyń” następującym osobom: Ks. Prof. Janowi Kanty Pytel, O. Eustachemu
Rakoczy, pośmiertnie śp. Ks. Henrykowi Godek, śp. P. Romanowi Ajchsztet.
Radni zastanawiali się , czy sam pomysł jest wart rozważenia. Przewodniczący
obrad zaproponował, aby przedstawioną inicjatywę mieszkańców rozważyć na
jednej z posiedzeń Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń.
Powyższe pismo stanowi Zał. Nr 21 do protokołu.
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chodnik przy drodze powiatowej w Sokołowie Budzyńskim.
Wójt odpowiedział, że temat ten został na dzień dzisiejszy zawieszony.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zgłosił zastrzeżenia do organizacji pracy
w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży, odnośnie
bardzo długiego okresu oczekiwania na załatwienie sprawy. Zdaniem radnego
główną przyczyna jest załatwianie osób poza kolejnością, rejestrujących
większą ilość pojazdów. Radny zwrócił się z pytaniem , czy jest możliwy
powrót Wydziału Komunikacji do gmin.
Powyższe uwagi odnośnie Wydziału Komunikacji w Chodzieży poparło
również kilku radnych, załatwiających niedawno swoje sprawy w tym
wydziale.
Wójt odpowiedział, że powrót Wydziału Komunikacji do gmin nie jest już
możliwy. Wójt poinformował, że wystąpi z pismem do Starostwa przekazując
powyższe uwagi z prośbą o poprawę usług.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z pytaniem, kiedy zostaną
umieszczone tablice informujące o numerach posesji na wybudowaniach.
Wójt odpowiedział, że zadanie to zostało już zlecone do realizacji na terenie
całej gminy.
- Radny p. Wojciech Szejner prosił o poprawę nawierzchni drogi gminnej na
odcinku 200 m w kierunku folwarku przy Ostrówkach.
Wójt odpowiedział, że w tym roku nie jest to już możliwe, dopiero na wiosnę
przyszłego roku.
- Radny p. Wojciech Szejner zgłosił, że odbiorca śmieci nie zawsze dojeżdża do
posesji, pozostawiając nie odebrane kubły.
Wójt odpowiedział, że należy zgłaszać każdy taki przypadek, gdyż są różne
sytuacje, nie zawsze wynikające z winy odbiorcy. Wóz dojeżdża tylko do drogi
gminnej i jest możliwość , że nie odbierze kubła, który znajduje się daleko od tej
drogi.
- Radny p. Paweł Brychczyński zgłosił w imieniu mieszkańców osiedla Piaski,
że na osiedlu unosi się często nieprzyjemny zapach z przepompowni ścieków.
Wójt odpowiedział, że przy przepompowniach ścieków może wystąpić taka
sytuacja. Jest to temat do rozważenia.
- Radny p. Józef Kasperczak sugerował położenie na drodze przy
ul. Powstańców Wielkopolskich kratek ściekowych , które umożliwiłyby
łatwiejszy przejazd przez tę ulicę.
Wójt stwierdził, że obecnie pojazdy naturalnie zwalniają, przez co zachowane
jest bezpieczeństwo jazdy. Temat jest do rozważenia w późniejszym terminie.
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Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXX Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

