P R O T O K O Ł Nr XXXV/ 2014
=====================================
z XXXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 09 kwietnia
2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13.00 do godz.
15.00.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- p. Marcin Sokołowski,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Komendant Powiatowej Komendy Policji
w Chodzieży
- p. Przemysław Dorniak,
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- p. Jacek Walerowski.
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. Złożenie sprawozdania przez Komendanta Komisariatu Policji w
Margoninie za 2013r. z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem Gminy Budzyń.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów
głosowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de
minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/248/2014 Rady
Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem,
usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2014r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/254/2014 Rady
Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010”.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku.
23. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny na terenie gminy Budzyń za 2013r. oraz plan na 2014r.
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zakończenie obrad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adn. 1
XXXV 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.
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W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, informując, że do otrzymanego przez radnych doszedł punkt dot.
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Budzyń w 2014 roku, który wraz z pozostałym porządkiem
obrad został przyjęty jako obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca
2014r.
Do powyższej informacji radny p. Tadeusz Grochowalski dopowiedział, że
otrzymał w sprawie zgłoszonego przez siebie wniosku odpowiedź ze Starostwa
Powiatowego w Chodzieży, że tablica z nazwą miejscowości Niewiemko została
ponownie zamocowana.
Radni nie zgłosili uwag. Informacja o realizacji wniosków stanowi 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. 24
„ 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
14 marca 2014 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
14 marca 2014r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 14 marca
2014r.
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 XXXIV
Rady Gminy Budzyń, z dnia 14 marca 2014r.

Sesji

Adn. 10
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o zajęcie głosu gości
zaproszonych na dzisiejszą Sesję - Komendanta Powiatowego Komendy
Policji w Chodzieży p. Przemysława Dorniaka i Komendanta Komisariatu
Policji w Margoninie p. Jacka Walerowskiego.
Komendant p. Przemysław Dorniak na wstępie poinformował, że powołał na
stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Margoninie p. Jacka
Walerowskiego, który następnie przystąpił do przedstawienia radnym
sprawozdania z sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń
za 2013r. W/w na zakończenie sprawozdania podsumował pracę czterech osób
z budzyńskiego posterunku policji stwierdzając, że są to pracownicy bardzo
dobrze wykonujący swoje obowiązki i bardzo sumienni. W/w podziękował
również za dobrą współpracę z Gminą Budzyń.
Informacja w sprawie przedstawionego sprawozdania stanowi zał. Nr 4a do
protokołu.
Następnie ponownie głos zabrał Komendant p. Przemysław Dorniak,
który podsumował powyższe sprawozdanie, stwierdzając, że powiat chodzieski ,
a w nim Gmina Budzyń są w skali kraju statystycznie terenem bezpiecznym, bez
zagrożeń rozbojem i większymi przestępstwami. W/w przekazał również, że
duży nacisk w prowadzonej polityce działania policji nakłada się obecnie na
prewencję.
W swoim wystąpieniu p. Komendant zwrócił się do radnych Rady Gminy
Budzyń i do Wójta Gminy Budzyń o wsparcie finansowe przy zakupie dwóch
samochodów terenowych na potrzeby miejscowej Policji. W/w poinformował,
że rozmowy w tej sprawie zostały przeprowadzone również z gminami
ościennymi.
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głos informując p. Komendanta, że w sprawie wnioskowanego dofinansowania
pojazdów Gmina Budzyń musi temat rozważyć podczas odrębnego spotkania.
Następnie radni przystąpili do dyskusji.
- Radny p. Tadeusz Grochowalski zwrócił się do Komendanta p. Dworniaka
z prośbą o zwrócenie uwagi na prędkość prowadzonych motocykli
poruszających się po naszych drogach, zwłaszcza na terenach zabudowanych.
P. Komendant odpowiedział, że policja dostrzega ten problem, zwłaszcza w
okresie letnim i jeśli jest taka możliwość zabierane są dowody rejestracyjne.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz zwróciła się z pytaniem, jak Policja stara się
skrócić czas dojazdu do zdarzenia i czy zmieni się sytuacja, gdy pod Nr 112
odzywa się Poznań, a dyspozytorowi należy długo tłumaczyć, gdzie leży dana
miejscowość.
P. Komendant odpowiedział, że skróceniem terminu dojazdu do zdarzenia jest
stosowanie praktyki wysyłania patrolu Policji, znajdującego się najbliżej tego
zdarzenia. Odnośnie systemu powiadamiania poprzez telefon 112 w/w
poinformował, że dyspozytorzy na bieżąco przechodzą szkolenia w celu
udoskonalenia tego systemu. Jest to system centralny powstały w Centrum
Zarządzania Kryzysowego i w najbliższym czasie na pewno nie zostanie
zmieniony.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz zwróciła się do p. Komendanta z pytaniem , co
można zrobić dla poprawy wyglądu estetycznego placówki Policji w Budzyniu.
P. Komendant odpowiedział, że nie jest to budynek Policji, lecz Starostwa
Powiatowego w Chodzieży. Prowadzone są w budynku drobne remonty,
naprawy i zakupy, tak aby sukcesywnie poprawić jego wizerunek, przynajmniej
wewnątrz budynku. Odnośnie samego budynku jest wiele kwestii, które
musiałyby zostać rozwiązane, aby można było przystąpić do gruntownego
remontu.
Przewodniczący Rady Gminy podsumował temat, stwierdzając, że
przedstawiony problem nie jest do rozwiązania na dzień dzisiejszy.
Po przeprowadzonej dyskusji nastąpiło uroczyste wręczenie obecnym
Komendantom: p. Przemysławowi Dorniakowi i p. Jackowi Walerowskiemu
przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Budzyń alkomatu na
potrzeby Policji. Urządzenie będzie znajdowało się na stanie Komisariatu Policji
w Margoninie.
Adn. 11 i 12
Przewodniczący obrad przedstawił następnie dwa projekty uchwał
w sprawie:
1) Podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi
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ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
2) Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy
Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów
głosowania.
Szczegółowo projekty uchwał omówił Sekretarz Gminy p. Bogusław Gniła,
który poinformował, odnośnie pierwszego projektu uchwały, że Uchwałą Nr
XXI/133/2012 z dnia 20 września 2012 r. Rada Gminy Budzyń dokonała
podziału obszaru Gminy na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz
liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Po dacie podjęcia wyżej
wymienionej uchwały w miejscowości Budzyń powstała nowa ulica Gen.
Stanisława Taczaka, aktualnie niezamieszkała. Ponadto Rada Gminy Budzyń
swoją uchwałą Nr XXXI/222/2013 z 3 grudnia 2013 r. dokonała zmiany nazwy
części ulicy Wybudowanie na ulicę Łucjanowo w Budzyniu. Nieruchomości od
numeru porządkowego 16 do 23, dotychczas położone przy ulicy Wybudowanie
w Budzyniu, po podjęciu powyższej uchwały położone są przy ul. Łucjanowo.
W/w poinformował, że z uwagi na powyższe istnieje konieczność
zaktualizowania opisu granic poszczególnych okręgów wyborczych,
z uwzględnieniem nowopowstałych ulic. Aktualizacja ta nie spowoduje zmiany
norm przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach.
Odnośnie drugiego projektu uchwały Sekretarz Gminy poinformował, że
uchwałą Nr XXI/134/2012 z dnia 20 września 2012 r. Rada Gminy Budzyń
dokonała podziału obszaru Gminy na stałe obwody głosowania. Po dacie
podjęcia wyżej wymienionej uchwały w miejscowości Budzyń powstała nowa
ulica Gen. Stanisława Taczaka (obecnie niezamieszkała) oraz z części
dotychczasowej ulicy Wybudowanie powstała nowa ulica Łucjanowo. Aby w
opisie granic obwodów głosowania ujęte zostały wszystkie aktualnie
występujące ulice w miejscowości Budzyń należało zmienić opis granic
obwodów głosowania Nr 1 i 2 w Budzyniu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwały:
- Nr XXXV/260/2014 Rady Gminy Budzyń zmieniającą Uchwałę
Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie
podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
- Nr XXXV/261/2014 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę
Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie
stałych obwodów głosowania – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
informując, że powyższy projekt uchwały został szczegółowo omówiony
i przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
gdzie uzyskał akceptację radnych. W/w poinformował, że wzorem lat ubiegłych
proponuje się kontynuację zwolnień z podatku od nieruchomości, dot.
budynków lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami,
wykorzystywane na działalność domów przedpogrzebowych oraz grunty
i budowle, zajęte na targowisko.
Również w tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że powyższy
projekt uchwały zawierający proponowane zwolnienia podatkowe, przekazany
został do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, celem
wydania opinii. Do projektowanych w uchwale zwolnień, UOKiK zgłosił
swoje uwagi i sugestie, które uwzględnione zostały w projekcie niniejszej
uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/262/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień
w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.
Również odnośnie tego projektu uchwały głos zabrał Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń
p. Józef Kasperczak, informując, że został on szczegółowo omówiony
i przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
gdzie uzyskał akceptację radnych. W/w poinformował, że z końcem ubr.
przestały obowiązywać przepisy, na podstawie których funkcjonowała
dotychczas uchwała Rady Gminy w powyższej sprawie. Aby przedsiębiorcy
tworzący nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją mogli nadal
skorzystać ze zwolnień podatkowych należy dostosować warunki udzielenia
pomocy de minimis , do rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1407/2013
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L
352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku ). Następnie Przewodniczący Komisji
przedstawił zakres proponowanych zwolnień z podatku od nieruchomości,
w zależności od tego, o ile podatnik zwiększy zatrudnienie.
Również w tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując, że także
powyższy projekt uchwały, określający warunki udzielenia pomocy de minimis
w zakresie zwolnień z podatku, przekazany został do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
celem wydania
opinii.
Do projektowanych w uchwale zwolnień, UOKiK zgłosił swoje uwagi
i sugestie, które uwzględnione zostały w projekcie niniejszej uchwały.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis
w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
informując, że powyższy projekt uchwały został szczegółowo omówiony
i przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
gdzie uzyskał akceptację radnych. W/w przypomniał, że od 1 stycznia 2012 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która nakłada na Gminy obowiązek podjęcia szeregu uchwał, które
staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu. Między innymi Rada
Gminy powinna określić, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien
spełniać ewentualny przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, informując, że Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił szczegółowe wymagania weterynaryjne dla
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zwierzęcych i ich części, które powinny zostać określone w sposób precyzyjny
i zrozumiały. Powyższy projekt uchwały spełnia te uwarunkowania.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny
projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia
14 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji
celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów
zawierających azbest.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
informując, że powyższy projekt uchwały został szczegółowo omówiony
i przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
gdzie uzyskał akceptację radnych. W/w poinformował, że Regionalna Izba
Obrachunkowa, do której została przekazana uchwała Nr XXXIV/248/2014
Rady Gminy Budzyń
z dnia 14 marca 2014r. w powyższej sprawie,
zakwestionowała niektóre zapisy tej uchwały, jako niezgodne z prawem,
a dotyczące czynności kontrolnych, na które zgodnie z sugestią RIO, gmina nie
ma umocowań prawnych. W związku z powyższym dzisiejszy projekt uchwały
zmienia poprzednią uchwałę poprzez wykreślenie w niej:
-§ 6 ust. 4 pkt 8, który brzmiał „Umowa dotacji powinna określać
w szczególności: 8) tryb kontroli wykonywania inwestycji,”,
- całego § 8, który brzmiał: „§ 8 1.
Gmina Budzyń ma możliwość kontroli
prawidłowości wykonywania zadania zarówno przed przystąpieniem do
realizacji, jak również po jego realizacji. 2. Czynności kontrolnych mogą
dokonywać osoby upoważnione.3.Zakres kontroli obejmuje w szczególności
kontrolę: 1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym, 2)
wykonania zadania zgodnie z umową, 3) udokumentowania sposobu
realizacji zadania.”.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.

- 10 W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą Uchwałę Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Budzyń
z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania
dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów
zawierających azbest – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
i poinformował, że został on szczegółowo omówiony i przeanalizowany na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że do Urzędu
Gminy wpłynęło pismo Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile z coroczną prośbą o przekazanie środków w wyliczonej
na ten rok kwocie 1.914,- zł., z przeznaczeniem na podejmowanie czynności
wobec osób nietrzeźwych z tereny Gminy Budzyń.
Wójt przypomniał, że udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła w powyższej
wysokości jest zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/266/2014 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2014 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2014 r. W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 28.400,- zł. z przeznaczeniem na

- 11 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym,
- Gmina Budzyń złożyła wniosek o udzielenie pożyczki przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania „Przebudowa drogi
gminnej Nr 201546P w Budzyniu os. Piaski Etap II na kwotę 550.000,- zł.
W związku z powyższym zmniejsza się przychody budżetu z tytułu
planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 90.000,- zł.,
- w związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 103.100,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z różnych opłat – 1.100,- zł.,
- darowizny – „ XIV Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej” – 5.000,- zł.,
- podatek rolny – 30.000,- zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 31.000,- zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.000,- zł.,
- odsetki – 5.000,- zł.,
- wpływy z usług – 1.000,- zł.,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- Komendy Powiatowe Policji – XIV Powiatowy Turniej Wiedzy
Prewencyjnej – 5.000,- zł.,
- ochotnicze straże pożarne – 60.000,- zł.,
- szkoły podstawowe – 10.000,- zł.,
- gimnazja – 21.000,- zł.,
- pomoc materialna dla uczniów – udział gminy – 7.100,- zł.
Wójt Gminy poinformował również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa się
dochody w budżecie Gminy na 2014 r. o kwotę 131.500,- zł., w wyniku czego
dochody Gminy ogółem wynoszą: 27.679.342,- zł. oraz zwiększa się wydatki
o kwotę 41.500,- zł. , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą :
28.991.573,- zł. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 90.000,- zł. i ustala na
kwotę 1.312.231,- 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 XXXV/267/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2014 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

- 12 Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2014-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że konieczność zmian w WPF na lata 2014-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformował, że w związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się
zmiany w wykazie przedsięwzięć, poprzez dodanie przedsięwzięcia o nazwie
„Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach”. Okres realizacji zadania to
lata 2014-2015, natomiast wartość zadania to kwota 150.000,- zł.
W/w poinformował, że :
- dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej,
- zmniejszono przychody budżetu na rok 2014 o kwotę 90.000,- zł. oraz w roku
2015 o kwotę 150.000,- zł., z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek,
w związku z czym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty
długu na lata następne,
- zwiększono dochody bieżące w roku 2015 o kwotę 209.500,- 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 XXXV/268/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia
14 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak,
informując, że został on szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów, gdzie uzyskał akceptację radnych.
W/w poinformował, że konieczność zmiany powyższego Statutu wynika
z interpretacji Wydziału Prawnego, Kontroli i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, z której wynika, że Statut GOPS-u nie stanowi prawa
miejscowego i w związku z tym nie powinien zostać ogłaszany w Dzienniku

- 13 Urzędowym, lecz wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z czym § 4
uchwały Nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu
powinien otrzymać brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXV/269/2014 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę
Nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r. w sprawie
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132010”.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
proponuje się zgłosić pozostałe osiem sołectw z terenu Gminy Budzyń, które nie
zostały zgłoszone wcześniej, do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020”. Są to sołectwa: Budzyń, Brzekiniec, Bukowiec, Dziewoklucz,
Kąkolewice, Ostrówki, Podstolice, Prosna, Wyszynki.
Wójt poinformował, że powyższe zgłoszenie daje możliwość skorzystania
w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010”, z dofinansowania
określonych zadań realizowanych na terenie danego sołectwa, ze środków
budżetu województwa wielkopolskiego.
Wójt poinformował również, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę, zgodnie z którą w Programie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu
całej Wielkopolski. Uczestnictwo w Programie wymaga:
- utworzenia Grupy Odnowy Wsi,
- wyrażenia przez sołectwo woli przystąpienia do Programu
oraz podjęcia uchwały przez Radę Gminy o zgłoszeniu sołectw do Programu.
Wszystkie wymienione powyżej sołectwa podjęły uchwałę Zebrania Wiejskiego
o woli przystąpienia do Programu.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zgłoszenia
sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2010”– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

- 14 Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014
roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy informując, że
zapis § 5 pkt 2, zawarty w uchwale z dnia 14 marca br. w tej sprawie, który
brzmiał: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Budzyń
realizują: 2. Referat poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego , zapewniającego
miejsce dla zwierząt gospodarskich,” był dotychczas prawidłowy. Obecna
interpretacja tego zapisu przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego, wynikająca
z art. 11a ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt nałożyła na naszą gminę
wymóg wskazania konkretnego gospodarstwa rolnego, które wyraziło wolę
ewentualnego
przyjmowania
zaniedbanych
zwierząt
gospodarskich.
W dzisiejszym projekcie uchwały proponuje się zmienić zapis § 5 pkt 2
uchwały, który miałby otrzymać brzmienie „Gospodarstwo Rolne Mirosław
i Janina Kabat Wyszyny 68, 64-834 Wyszyny poprzez zapewnienie miejsca dla
zwierząt gospodarskich zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Budzyń”.
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 XXXV/271/2014 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 23
Przewodniczący obrad w tym punkcie poprosił o przedstawienie
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy
Budzyń za 2013r. oraz plan na 2014r.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, przypominając, że zgodnie
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na Gminy nałożony
jest wymóg przedstawiania co roku Radzie Gminy powyższego sprawozdania.
Następnie w/w szczegółowo omówił wymienione sprawozdanie, które zostało
podpisane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzyniu.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy i stanowi zał. Nr 17 do
protokołu.
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Adn. 24
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Honorata Struzik zwróciła uwagę, że po wycięciu topoli przy drodze
pozostał nieporządek.
Wójt odpowiedział, że miejsce to zostanie uprzątnięte, gdyż do obowiązków
przeprowadzającego ścinkę drzew należy uporządkowanie terenu po
zakończeniu prac.
- Radny p. Wacław Pasch wskazał na powstałe po zimie dziury w nawierzchni
dróg gminnych.
Wójt odpowiedział, że trudno było znaleźć firmę zajmującą się klejeniem
powstałych na drogach dziur. Znaleziona obecnie firma obiecała zrealizować te
zadania na terenie naszej gminy, lecz nie od ręki, ze względu na wiele innych
zobowiązań.
- Radna p. Kinga Buszkiewicz zwróciła się z pytaniem , kiedy zostaną
uprzątnięte gałęzie przy wiatraku.
Wójt odpowiedział, że w tym miejscu prace porządkowe nie zostały jeszcze
zakończone.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz poinformował, że jest zadowolony ze
zrealizowania Jego wniosku odnośnie zaklejenia dziury na drodze
w Dziewokluczu. W/w zwrócił się również z pytaniem, kiedy na teren dróg w
Dziewokluczu wjedzie równiarka.
Wójt odpowiedział, że w ciągu najbliższych 2-3 dni, gdyż zaczęła już działać na
terenie naszej Gminy.
- Radny p. Wojciech Szejner prosił, aby w sposób umiarkowany korzystać
z komórek podczas obrad Sesji Rady Gminy, gdyż rozpraszają uwagę. Zostało
to przyjęte przez radnych ze zrozumieniem.
- Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki na zakończenie złożył wszystkim
obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Adn. 25
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXV Sesję Rady Gminy Budzyń.
Protokołowała:

