PROTOKÓŁ
=======================================
z XXXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 r.
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

- p. Marcin Sokołowski

–

Sekretarz Gminy

- p. Bogusław Gniła

–

Radny Rady Powiatu

- p. Eugeniusz Koczorowski

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 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Budzyniu
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaży części działki nr 1452, położonej w Budzyniu.

-214.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw, których przedmiotem jest sama nieruchomość.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w Budzyniu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w Bukowcu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w
Brzekińcu.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu
mieszkalnego od Skarbu państwa ( Nadleśnictwo Sarbia) .
19.Podjęcie uchwały w sprawie
przestrzennego

miejscowego planu zagospodarowania

wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy

margonińskiej ( I etap ).
20.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Budzyń na 2014 r.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.
24.Wolne głosy i wnioski.
25.Zakończenie obrad.
-----------------------
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Adn. 1
XXXVII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń 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 przedstawiając informację z
realizacji wniosków z ostatnie Sesji rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r..
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zal. 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
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
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Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację z
realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu
29 kwietnia 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 swej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
29 kwietnia 2014 r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy i który przedstawił informację ze
swej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy. Do przedstawionej
informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona Zał. nr 4 do niniejszego
protokołu.

Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVI Sesji
Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r.
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Adn. 10
Przewodniczący Rady Gminy – p. Bogdan Łasecki przedstawił projekt
Uchwały

w

sprawie

Powołania

przeprowadzenia inwentaryzacji mienia

Komisji

Inwentaryzacyjnej

do

stanowiącego własność Skarbu

Państwa. W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy informując, że podjęcie
uchwały jest wymogiem ustawowym. Na gminie

ciąży obowiązek

zinwentaryzowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. A
decyzją Wojewody Wielkopolskiego przejdą na własność Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwał radni nie wnieśli żadnych uwag i
zagłosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały.
Uchwała nr XXXVII/279/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad n.11
W punkcie tym Przewodniczący Rady – p. Bogdan Łasecki przedstawił
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń. W tym miejscu głos zabrał Wójt
Gminy, który przedstawił stawki zajęcia pasa drogowego w innych gmina
naszego powiatu, informując jednocześnie, ze stawki te nie były zmieniane
przez ostatnie 10 lat.. radni nie wnieśli żadnych do przedstawionego projektu
uchwały i przystąpiono do glosowania. Uchwałę radni uchwalili jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/2802014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Adn. 12
W tym punkcie, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń. Wójt Gminy – pan Marcin
Sokołowski omówił zasadność podjęcia uchwały, która została szczegółowo
omówiona na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

-6-

Powstały już nowe domy, oddane go użytku, właściciele

nie mogą się

zameldować, dlatego zasadne jest podjęcie uchwały. Radni nie wnieśli
żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, i uchwalono ją poprzez
głosowanie przy jednym głosie wstrzymującym się . Uchwała nr
XXXVII/281/2014 stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Adn. 13
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt Uchwały
dot. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej
w Budzyniu. Zabrał głos Wójt Gminy informując radnych, że przedmiotowa
działka jest własnością gminy
nieruchomość

nie

może

o małej powierzchni, która jako odrębna

być

zabudowana,

a

poprawi

warunki

zagospodarowania działki sąsiedniej. Dlatego też proponuje się sprzedaż w
trybie bezprzetargowym. Przyjęto uchwałę jednogłośnie. Uchwała

nr

XXXVII/282/2014 stanowi Zał. nr 8 do protokołu.

Adn. 14
W tym punkcie Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt
Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy który uzasadnił,że zgodnie z nowymi przepisami, jeśli umowa zawarta
była na czas oznaczony do 3 lat, to kolejna zawierana umowa może być
dokonana wyłącznie za zgodą rady gminu. Dzierżawcy gruntów deklarowali
podpisanie umów dzierżaw na następne 3 lata. Radni Rady Gminy nie wnieśli
żadnych uwag do projektu uchwały i przyjęto ją do realizacji jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/283/2014 stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Adn. 15
Przewodniczący Rady – p. Bogdan Łasecki przedstawił radnym
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy – p. Marcin Sokołowski informując radnych,
że jest to grunt położony pomiędzy ul. Rogozińską a Strażacką, zainteresowanie
tym mieniem komunalnym określonym w uchwale jest duże. Zostaną
wydzielone działki budowlane i pod budownictwo tzw. blokowe. Dlatego też
zasadne jest podjęcie tej uchwały. Radni przystąpili do głosowania. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.

Adn. 16
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gmin przedstawił projekt uchwały
dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Bukowcu. W tym
miejscu głos zabrał Wójt Gminy informując zebranych, że jest zainteresowanie
nabyciem tej nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukowcu,
oznaczonej wg ew. gruntów 40, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy należy do właściwości
Rady Gminy. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/285/2014
stanowi Zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Adn. 17
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Projekt szczegółowo
omówił Wójt Gminy, informując, że zachodzi konieczność uregulowania stanu
własności nieruchomości na której znajduje się boisko sportowe z placem zabaw
w Brzekińcu. Boisko to położone jest na gruncie prywatnym należącym do
państwa Linkowskich. Dlatego też w ramach rekompensaty otrzymają grunt
rolny stanowiący własność Gminy Budzyń. W związku z powyższym podjęcie
uchwały jest zasadne. Następnie radni przystąpili do głosowania nad podjęcie
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uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/286/2014
stanowi Zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Adn. 18
Następnie głos zabrał Przewodniczący rady – p. Bogdan Łasecki
przedstawiając projekt następnej uchwały dot. wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie do zasobów mienia komunalnegolokalu mieszkalnego Skarbu Państwa,
będącego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Sarbia. Podjęcie uchwały jest zasadne, ponieważ obecnie gmina
od 2010 roku wynajmuje lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem
gospodarczym położony w obrębie Wyszynki od Lasów Państwowych jako
lokal socjalny, a nabycie lokalu do gminnych zasobów nieruchomości ma na
celu służyć realizacji zadań własnych gminy.
W związku z tym. Podjęcie uchwały jest zasadne. Radni podjęli uchwałę
jednogłośnie. Podjęta Uchwała Nr XXXVII/287/2014 stanowi załącznik Nr 13
do niniejszego protokołu.

Adn. 19
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej ( I etap). Szczegółowo
projekt planu omówiła p. Helena Nowicka z biura projektowego w Pile.
Przedstawiła projekt podziału gruntów na poszczególne działki, wg działek
ewidencyjnych. W planie rozmieszczono 130 działek budowlanych pod
budownictwo jednorodzinne o pow. od 800 do 1000 m2, rozmieszczenie dróg
dojazdowych. Plan ten zapewni zapotrzebowanie na działki na co najmniej 10
lat.
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W tym momencie głos zabrał Wójt Gminy informując, że gmina musi ponieś
kosztu infrastruktury, jeszcze w tym roku energetyka zapewnia doprowadzenie
prądu.
- W tyn temacie głos zabrał radny -p. Wojciech Szejner – który zwrócił si e z
pytaniem, gmina musi ponieść znaczne koszty na infrastrukturę, czy ta
inwestycja się zwróci.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując, że jest to inwestycja na lata, plan
ten zapewni zapotrzebowanie na działki budowlane co najmniej na 10 lat. Koszty
uzbrojenia działek to kwota ok. 1.200 tys. zł, budowa dróg to 2.600 tys, ale
każdy kto sprzeda działkę musi zapłacić za infrastrukturę
- Głos zabrał radny p. Kazimierz Cembrowicz – zwrócił się z pytaniem do Wójta
Gminy - mówimy o budownictwie jednorodzinnym, a co z wielorodzinnym,
budową mieszkań socjalnych ?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując, że planowane są inne terenie
budowlane pod budownictwo wielorodzinne.
Na tym dyskusję zakończono, radni jednogłośnie uchwalili plan
zagospodarowania. Uchwał Nr XXXVII/288/2014 stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.

Adn. 20
W tym punkcie Przewodniczący – p .Bogdan Łasecki przedstawił projekt
uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarku Wodnej w Poznaniu, poprosił
Wójta Gminy o omówienie zagadnienia. Wójt poinformował zebranych, że
została zaciągnięta pożyczka na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w
Budzyniu, Fundusz Ochrony Środowiska umorzył część pożyczki którą możemy
przeznaczyć na inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne tz. Na
rekultywację gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu – Łucjanowo.
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Przystąpiono do głosowania nad podjęcie uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVII/298/2014 stanowi Zał. nr 15 do protokołu.

Adn. 22
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w
sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt uchwały omówił
Wójt Gminy – p. Marcin Sokołowski informując, że była zaciągnięta pożyczka
na budowę kanalizacji sanitarnej w Kąkolewicach. Fundusz umorzył część
pożyczki którą gmina może wykorzystać na inwestycyjne przedsięwzięcia
proekologiczne . Proponujemy przeznaczyć na inwestycję pn. „Budowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”. Radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę do realizacja.
Uchwała Nr XXXVII/290/2014 stanowi Zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Adn. 22
W tym punkcie Przewodniczący rady Gminy poprosił Wójta Gminy o
omówienie proponowanej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2014 r. W tym punkcie Wójt przedstawił najważniejsze zmiany które
należy wprowadzić w budżecie, tj. zwiększenie dotacji na modernizację dróg
dojazdowych, na modernizację ul. Wągrowieckiej, na doposażenie
zmodernizowanego Domu Kultury w Budzyniu,zwiększenie dotacji na
Powiatowy Turniej Wiedzy prewencyjnej który raz na cztery lata odbywa się na
terenie naszej gminy. Radni jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w
budżecie. Uchwała Nr XXX/291/2014 stanowi Zał. nr 17 do protokołu.
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Adn. 23
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy – p . Bogdan Łasecki
poprosił Wójta Gminy o omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
Przepisy finansowe wymagają ażeby po zmianie budżetu, wieloletni plan
dostosować do zwiększonego budżetu. Poinformował także, że w przyszłym
roku nie planuje się dużych inwestycji. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę do
realizacji. Uchwała Nr XXXVII/292 stanowi załącznik do protokołu.

Adn. 24
- Głos zabrał radny – p. Zenon Nowicki informując, że przy budowanej
ścieżce rowerowej na ul. Chodzieskiej rosną duże drzewa, które są suche,
połamane, szpecą ulicę, czy nie można je wyciąć i posadzić inne, nowe
gatunki drzew.
Na pytanie to odpowiedział Wójt Gminy – drzewa rosną w pasie drogi
powiatowej, obowiązuje procedura dot. wycinki drzew, musi być zgoda
Starosty. Drzewa nie rosną przy krawężniku, nikomu nie przeszkadzają.
- Głos zabrał radny – Wacław Pasch – informując, że przy cmentarzu stoją
3 drzewa suche, gałęzie z nich spadają i czy w tym roku będą łatane drogi ?
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zostaną wycięte drzewa,
a drogi powiatowe będą łatane i przy tej okazji drogi gminne.
- Radny – p. Tadeusz Grochowalski wystąpił z pytaniem do Wójta Gminy ,
kiedy ruszy budowa chodnika na osiedle w Wyszynach. Wójt odpowiedział,
że inwestycja ta rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
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Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący poinformował radnych, że jest to
ostatnia sesja przed przerwą wakacyjną, dlatego życzy wszystkim zebranych
miłych, przyjemnie spędzonych wakacji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki -/
Protokołowała:
/- Anna Okupniak -/

