P R O T O K O Ł Nr XXXI/ 2013
=====================================
z XXXI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 03 grudnia
2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
16.00.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie wsi Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu
„Park Glinki”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu na terenie wsi Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na
terenie wsi Budzyń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy
Budzyń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
18. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r., ze
środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.
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XXXI 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, informując, że wykreślony został pkt 18 dot. „ Podjęcia uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Budzyń na lata 2013-2023”. Porządek obrad został przyjęty wraz z powyższą
poprawką i stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił ustną
informację z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń, z dnia
12 listopada 2013 r.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w obecnym pkt
19 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 12 listopada
2013 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
12 listopada 2013r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił
ustną informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady
Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXX Sesji Rady
Gminy, z dnia 12 listopada 2013r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Powyższy projekt uchwały omówił radny i Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
p. Kazimierz Cembrowicz. W/w przypomniał, że Program ten został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw
Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, gdzie uzyskał akceptację
radnych. Pan Kazimierz Cembrowicz omawiając powyższy Program zwrócił
uwagę na fakt, że zawarte w nim treści zazębiają się z programem
przeciwdziałania narkomanii, który został przyjęty w ubr, na kolejna 2 lata,
tworząc jedną całość w profilaktyce i w walce z uzależnieniami na terenie naszej
gminy.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag, uważając za celowe
wszelkie działania w przedstawionym temacie.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/219/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy parkowi na terenie wsi Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
p. Zbigniew Dumke, który poinformował, że na posiedzeniu powyższej Komisji
Wójt przedstawił propozycję nadania nazwy parkowi wokół stawku zwanego
potocznie glinki. Wójt zaproponował, aby od potocznej nazwy akwenu
wodnego przyjąć nazwę parku tj.Park Glinki. Komisja uznała, że jest to nazwa
ogólnie znana mieszkańcom Budzynia i okolic i jednogłośnie zaakceptowała
powyższą propozycję.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że
brakuje precyzji w określeniu granic działek, tworzących obręb parku. Zdaniem
radnego sama propozycja nazwy „Park Glinki” jest odpowiednia, historycznie
uzasadniona i ściśle związana z tym miejscem.
Radny p. Paweł Brychczyński, poparł wypowiedź poprzednika, zarzucając
Wójtowi brak precyzji w określeniu granic parku.
Wójt odpowiedział, że mapka obrazująca rejon parku jest mapką poglądową,
stanowiącą obrys granic parku, określonych w planie zagospodarowania
przestrzennego. Numery działek, stanowiące granice parku nie zostały
wydzielone geodezyjnie, gdyż jest to temat do realizacji w późniejszej
perspektywie.
Następnie ponownie głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił się
do Wójta z pytaniem, jaki jest sens i cel oficjalnego nazwania omawianego
terenu „parkiem”.
Wójt poinformował, że oficjalne nadanie temu rejonowi statusu parku pozwoli
uregulować przestrzeganie prawa na jego terenie, poprzez ustalenie regulaminu
porządkowego.
Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/220/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie wsi Budzyń - stosunkiem
głosów ”za” – 13 radnych, „wstrzymało się od głosu” – 2 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu porządkowego terenu „Parku Glinki”.
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p. Zbigniew Dumke, który poinformował, że na posiedzeniu powyższej Komisji
Wójt przedstawił proponowany regulamin porządkowy terenu parku. Regulamin
ten zawiera podstawowe zasady zachowań, obowiązujące w tym parku, oraz
obowiązujące zakazy. W/w poinformował, że zapisy proponowanego
regulaminu zostały w całości zaakceptowane przez Komisję.
Radni po wysłuchaniu powyższego tematu zaakceptowali przedstawiony
regulamin , nie zgłaszając do niego uwag. W związku z tym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu „Parku Glinki”
– stosunkiem głosów: „za” – 14 radnych, „wstrzymał się od głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy placu na terenie wsi Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
p. Zbigniew Dumke, który poinformował, że na posiedzeniu powyższej Komisji
Wójt Gminy przedstawił propozycję nadania nazwy placowi, położonemu przy
ul. Rynkowej w Budzyniu. Wójt na posiedzeniu Komisji zaproponował, aby
nadać mu nazwę „Plac Wolności”.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który stwierdził, że Jego
zdaniem plac ten kojarzy się bezpośrednio z ul. Rynkową, Rynkiem, czy nawet
targowiskiem, a nie z uzyskaniem wolności. Zdaniem radnego nie ma żadnego
uzasadnienia do nadania nazwy proponowanej przez Wójta i zaakceptowanej na
posiedzeniu Komisji. Również zdaniem radnego nie ma potrzeba nadawania
temu miejscu jakiejkolwiek nazwy.
Radna p. Kinga Buszkiewicz wyraziła zdanie , że plac powinien pozostać
Rynkiem w Budzyniu, gdyż Jej zdaniem nazwa „Plac Wolności” jest zbyt
szumną nazwą.
Wójt zajął
głos i uzasadnił propozycję nadania takiej nazwy placowi
w Budzyniu stwierdzając, że na placu odbywały się historyczne wydarzenia w
okresie Powstania Wielkopolskiego, określające wolność Budzynia.
Zdaniem Wójta jest to specjalne miejsce w Budzyniu, na którym odbywają się
różne wydarzenia i należałoby nadać mu nazwę, aby można było określić
miejsca organizowanych imprez. Poza tym plac ten w dawnych okresach zawsze
miał swoją nazwę.
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Zbigniew Dumke, który stwierdził, że na
placu odbywało się zaprzysiężenie wojsk polskich i wszystkie ważne
wydarzenia związane z Budzyniem. Również członkowie Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego wyrazili poparcie dla nadania
nazwy placowi w proponowanym brzmieniu.
Po burzliwej dyskusji w tym temacie Przewodniczący obrad zaproponował
przystąpienie do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów „za” – 6 radnych, „przeciw” – 3
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 6 radnych , powyższa uchwała w
proponowanym brzmieniu została odrzucona.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na terenie wsi Budzyń.
W tym miejscu ponownie głos zabrał Przewodniczący Komisji
Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
p. Zbigniew Dumke, który poinformował, że na posiedzeniu powyższej Komisji
ponownie zostało rozpatrzone
pismo mieszkańców ul. Wybudowanie
zwyczajowo zwanej Łucjanowo. Mieszkańcy tej ulicy o nr porządkowych
nieruchomości 16 do 26 już w 2012r. wystąpili z wnioskiem o oficjalną zmianę
nazwy ul. Wybudowanie, na tradycyjnie używaną nazwę ul. Łucjanowo.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek ten był już tematem
posiedzenia Komisji w ubr. , jednakże nie został do końca rozpatrzony. Na
tegorocznym posiedzeniu Komisji radni zaproponowali, aby temat został
ostatecznie zakończony i jednogłośnie zaakceptowali zmianę nazwy części
ul. Wybudowanie na nazwę ulicy proponowaną przez jej mieszkańców.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, stwierdzając, że Jego
zdaniem należy uściślić w projekcie uchwały nr działek, od których zaczyna się
proponowana ul. Łucjanowo. Zdaniem radnego nowa nazwa ulicy jest
rozsądna, zgodna z wolą jej mieszkańców.
Radni całkowicie przychylili się do woli mieszkańców części ul. Wybudowanie,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany nazwy części ulicy
Wybudowanie na terenie wsi Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując , że tą
uchwałą normuje się i ujednolica procedurę przeprowadzania konsultacji
społecznych i jednocześnie tracą moc uchwały w tej sprawie z 2005 i 2010
roku.
Następnie Wójt Gminy szczegółowo zapoznał radnych z załącznikiem do
projektu uchwały określającym wszelkie zasady w tym temacie pomagające
usprawnić organizację i przebieg konsultacji społecznych w Gminie Budzyń.
Wójt poinformował , że podjęcie tej uchwały jest niezbędne do podejmowania
innych uchwał, które opierają się o procedury związane z konsultacjami
społecznymi.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 marca
2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
projekt uchwały dotyczy zmiany w wykorzystaniu pożyczki długoterminowej
w poszczególnych latach, tj. w 2013r. – 437.600,- zł. w 2014r. - 362.400,-zł.
Wójt poinformował, że konieczność takiej zmiany wynika z przesłanego nam
harmonogramu spłaty pożyczki otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do którego jesteśmy
zobowiązani się dostosować.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił ostatni 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
jeszcze do budżetu Gminy na 2013 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to
następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie:
- 1.300,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 141.576,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z różnych opłat - 6.000,- zł.,
- podatek od nieruchomości – 72.000,- zł.,
- podatek od środków transportowych – 20.000,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.076,- zł.
- odpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25.000,- zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000,- zł.
- wpływy za wynajem – 500,- zł.
- wpływy z innych usług – 10.000,- zł.
- zmniejszono wydatki o kwotę 20.825,- zł.
- zmniejszono przychody o kwotę 162.400,- zł. z następujących tytułów:
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu – 162.400,- zł.
- zwiększono rozchody o kwotę 1,- zł. z następujących tytułów:
- planowana do udzielenia pożyczka dla GOK – 1,- 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 zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2013 r. o kwotę 142.876,zł. w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą: 31.965.751,62,zł., natomiast zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 19.525,- zł.
w wyniku czego wydatki w budżecie gminy na 2013r. ogółem wynoszą:
30.098.248,62,- zł. W/w poinformowała również , że w wyniku powyższych
zmian zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 162.401,- zł. i ustalają na kwotę
1.867.503,- zł.
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 XXXI/225/2013 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – jednogłośnie.
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Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. informacji
o weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń w sprawie zaplanowania
przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2014, ze środków sołeckich
w ramach funduszu sołeckiego.
Do omówienia tego dokumentu przystąpił Wójt Gminy, który przedstawiał
wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na poszczególne sołectwa
w 2014 r. oraz nazwę zadania i kwotę należną na jego realizację
w poszczególnym sołectwie. Łączna kwota należna dla wszystkich sołectw
w Gminie Budzyń na 2014 r. wynosi 221.885,50 zł.
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku analizy wszystkie planowane zadania
spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o funduszu sołeckim
i w związku z tym wszystkie zostały przyjęte do realizacji w 2014r.
Na zakończenie omawiania weryfikacji wniosków w/w przypomniał, że ustawa
o funduszu sołeckim stanowi, że środki z funduszu sołeckiego przeznacza się
na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju
Gminy.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn 19
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki, który przedstawił pismo
podpisane przez mieszkańców części
os. Piaski stanowiące prośbę
o przebudowę drogi na tym osiedlu.
Pismo to stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Wójt przekazał, że jest to inwestycja zaplanowana w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń, na którą przewidziana jest do zaciągnięcia
pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Przewodniczący obrad poinformował, że przekaże pisemną odpowiedź w tej
sprawie , zgodnie z wyjaśnieniami Wójta.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz przedstawiła prośbę osób odwiedzających
cmentarz w Budzyniu o ustawienie toalety w jego pobliżu.
Wójt odpowiedział, że czynna jest toaleta przy kostnicy i należy tylko umieścić
strzałki informujące o jej istnieniu. Wójt przyjął powyższą prośbę do
wiadomości.

- 10 Adn. 20
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocny udział w
obradach i zakończył XXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

