P R O T O K O Ł Nr XXXVIII / 2014
=====================================
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 22 września
2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
16.00.
W Sesji uczestniczyło 13 radnych, na obecny stan 14 radnych, co stanowi
93 % 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,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła.
PORZĄDEK OBRAD :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Sprawy regulaminowe.
Przedstawienie porządku obrad.
Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
Wnioski i interpelacje radnych.
Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
10.Omówienie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r., w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2014 r.
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę informacji z przebiegu
wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w
Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń,
- wyrażenie zgodny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku
komunalnym wraz z ułamkową częścią gruntu oraz przynależnego
pomieszczenia gospodarczego wraz z ułamkową częścią gruntu.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utrzymania czystości
i porządku w gminie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2014 – 2024.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XXXVIII 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
13 radnych (na obecny stan 14 radnych), co stanowi 93 % ogółu, w związku
z czym Sesja może obradować i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, zgodny z przesłanym radnym, 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. 17
„ 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 26 czerwca
2014r.
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protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
26 czerwca 2014r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 26 czerwca
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 XXXVII Sesji
Rady Gminy Budzyń, z dnia 26 czerwca 2014r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Bogdan Łasecki poprosił w tym punkcie
o zabranie głosu Wójta Gminy Budzyń, w celu przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r.
Wójt Gminy Budzyń przystąpił do omówienia powyższej informacji, ujętej
w Zarządzeniu Nr 927/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lipca 2014r.,
przypominając jednocześnie, że każdy z radnych otrzymał już wcześniej
powyższe Zarządzenie, w celu szczegółowego zapoznania się z jego treścią.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik Gminy, która przystąpiła do
szczegółowego omówienia zapisów przebiegu wykonania budżetu Gminy
Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2014 r.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2014 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 28.517.615,33,- zł.,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2014 r. na dzień 30 czerwca br.
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wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2014 r. został skalkulowany na
kwotę 29.615.346,33,- zł., natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2014 r.
na dzień 30 czerwca br. wynosi 13.299.562,55 zł. , co stanowi 44,91 %
wykonania.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2014 r. a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 1.028.637,88 zł. na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2014 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 7.411.916,- zł., natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 2.104.755,51 zł. , co stanowi 28,40 % w stosunku do
planu.
P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że zakończenie
wydatków inwestycyjnych jednorocznych planowane jest w II półroczu 2014 r.
Następnie p. Skarbnik poinformowała o wszystkich aktualnych
zobowiązaniach gminy na dzień 30.06.2014r. tj.:
kredyty i pożyczki ogółem 4.805.486,22,- zł. w tym:
- swoją decyzją Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń kwotę 2.500,- zł. tj.
5% zaciągniętej pożyczki na: „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia
w Budzyniu wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do
budynku”,
- swoją decyzją Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń kwotę
100.000,- zł. tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 185.000,- zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizacje zadania
inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe
Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”,
- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów
dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej , w kwocie 45.000,- zł. na realizację zadania
inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedle
Piaski”,
- pożyczka w kwocie 1.619.000,- zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania
inwestycyjnego „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach :
Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”,
- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów
dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej , w kwocie 141.200,- zł. na realizację zadania
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Zielonym w Budzyniu ”,
- pożyczka w kwocie 325.000,- zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania
inwestycyjnego – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 272.000,- zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania
inwestycyjnego – „ Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł
odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gmina
Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 450.000,- zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap
II”,
- pożyczka w kwocie 499.968,22 zł. zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w latach 2007-2013 w
Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Rozbudowa
i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu-przebudowa sali
widowiskowej z robotami towarzyszącymi”,
- pożyczka w kwocie 703.300,- zł. zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania
inwestycyjnego –„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 550.000,- zł. zaciągnięta w 2014r. ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania
inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu os.
Piaski etap II”,
- zobowiązania w kwocie 661.292,45 zł. w tym:
- jednostek budżetowych – 465.769,68 zł,
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 195.522,77 zł.
W/w poinformowała, że łączna kwota długu gminy Budzyń na dzień
30.06.2014r. wynosi 33,54% wykonanych dochodów ogółem.
Następnie p. Skarbnik przystąpiła do omówienia informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata
2014-2023 za I półrocze 2014r.
Planowane dochody ogółem w omawianym zakresie zostały zwiększone
w 2014 r. o kwotę 3.210.808,33,- zł. i aktualnie wynoszą 28.517.615,33,- zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 14.328.200,43 zł. tj. 50,24%
planu. Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.

-6Planowane wydatki
ogółem zostały zwiększone w 2014 r. o kwotę
1.920.703,33,- zł. i aktualnie wynoszą 29.615.346,33,- zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. wynosi 13.299.562,55 zł. tj. 44,91%
planu. Również realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.
Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2014r.
Następnie P. Skarbnik poinformowała, że na dzień 30.06.br. planowany jest
deficyt budżetu w wysokości 1.097.731,- zł.
Wykonanie budżetu na 30.06.2014r. to uzyskana nadwyżka w wysokości
1.028.637,88 zł., w związku z czym nie było potrzeby angażowania
wprowadzonych wolnych środków. Stan środków do dyspozycji na ten dzień
wynosi 2.482.941,19,- zł.
Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na
realizację inwestycji w II półroczu 2014 r.
Pani Skarbnik poinformowała również, że na 30.06.2014 r. faktyczne
zadłużenie Gminy Budzyń wynosi 4.805.486,22,- zł., z tytułu kredytów
i pożyczek długoterminowych.
W dniu 30.06.2014r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń na koniec 2014r.
wynosi 4.463.400,- zł.
W I półroczu 2014r. wielkość zadłużenia po stronie planu została zmniejszona
o kwotę 2.251.000,- tys. zł., co spowodowane było otrzymaniem dotacji oraz
środków na realizację zadań inwestycyjnych i jednoczesnym zmniejszeniem
zaciąganych kredytów.
W/w poinformowała, że wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących
wskaźnikach indywidualnych dla gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku do omawianej informacji
znajduje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych latach.
Po omówieniu powyższych informacji p. Skarbnik przystąpiła do omówienia
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2014 r.
P. Skarbnik poinformowała, że instytucja Kultury składa się z dwóch działów tj.
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Plan finansowy tych
działów składa się z planu przychodów i kosztów.
Na dzień 30.06.2014 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 1.045.480,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 660.303,24 zł. co stanowi 63,16 % planu, natomiast koszty :
734.105,02 zł., co stanowi 70,22 % planu.
Na dzień 30.06.2014 r. plan finansowy Biblioteki Publicznej wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 253.225,- zł. , natomiast po stronie
wykonania :
- przychody : 128.456,57zł. co stanowi 50,73 % planu, natomiast koszty :
125.638,44 zł., co stanowi 49,62 % planu.
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ma zagrożeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast jest
wiele spraw , których do końca roku nie można przewidzieć.
Zdaniem p. Skarbnik i Wójta Gminy Budzyń realizacja budżetu na 30.06.2014r.
jest zadawalająca.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/2/15/Pi/2014
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2014 r.
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Gminy Budzyń.
Powyższa uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Radni, po wysłuchaniu powyższego, przyjęli informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Budzyń, informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
Adn. 11
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił oświadczenie
zrzeczenia się z dniem 31 sierpnia 2014r. mandatu radnego przez p. Kingę
Buszkiewicz, z powodu podjęcia z dniem 1 września 2014r. pracy jako dyrektor
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.
Oświadczenie stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustawą Kodeks
wyborczy, wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu, a fakt ten stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej
w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. W związku z tym
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/293/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zamiany nieruchomości.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, informując, że działka o nr
ewid. 137/1 w Podstolicach, będąca własnością p. Krystiana Ograbek, stanowi
teren, na którym w Podstolicach powstanie świetlica wiejska.
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zamiany własności na działkę o nr ewid. 136/4, stanowiącą własność Gminy
Budzyń. Obydwie nieruchomości położone są w Podstolicach.
Również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/294/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zamiany
nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił trzy kolejne projekty uchwał,
dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
a) Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości omówił Wójt Gminy. W/w poinformował, że nastąpiło
zainteresowanie wykupem działki o nr ewid. 992/2 o pow. 0,1901 ha, położonej
w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń, z przeznaczeniem pod
budownictwo wielorodzinne.
Wójt poinformował, że przeznaczenie tej działki jest zgodne z aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń rejon os. Zielonego,
gdzie znajduje się ona w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/295/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
b) Drugi projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy
Budzyń, również omówił Wójt Gminy. W/w poinformował, że firma Comfort
Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Ryczywole, która jest
właścicielem nieruchomości działki o nr ewid. 993/3, położonej w Budzyniu,
wystąpiła z wnioskiem o nabycie przyległej części działki nr 995/4 (numer
działki przed podziałem), położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy
Budzyń.
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planie zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon Osiedla Zielonego
stanowi część terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Wójt poinformował, że ponieważ zostały wypełnione normy ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz z uwagi na powierzchnię przedmiotowej
działki, jej kształt i fakt, że nie można jej samodzielnie zagospodarować, Wójt
proponuje wyznaczyć ją do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu
stanowiącej własność Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
c) Trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego w budynku komunalnym wraz z ułamkową częścią gruntu oraz
przynależnego pomieszczenia gospodarczego wraz z ułamkową częścią gruntu
również omówił Wójt Gminy. W/w poinformował, że do Urzędu Gminy
wpłynął wniosek p. Edmunda Werda, dotychczasowego najemcy mieszkania
w budynku komunalnym przy ul. Wągrowieckiej 12 w Budzyniu, o nabycie
lokalu mieszkalnego oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego.
Wójt stwierdził, że sprzedaż lokalu jest uzasadniona, ponieważ najemca jest
długoletnim użytkownikiem tego lokalu i gmina zdecydowała przyznać w/w
najemcy pierwszeństwo nabycia. Wójt jednocześnie poinformował, że na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, podczas którego
omawiany był powyższy temat, radni przedstawiali różne zdania w tej sprawie,
akceptując ostatecznie większością głosów powyższy projekt uchwały.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie radni po
przeprowadzonej dyskusji zaakceptowali go większością głosów.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym wraz
z ułamkową częścią gruntu oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego
wraz z ułamkową częścią gruntu – stosunkiem głosów: „za” – 11 radnych,
„wstrzymało się od głosu” - 2 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

- 10 Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który poinformował, że
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - gminy mają
obowiązek wskazania mieszkańcom miejsca selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych. W związku z ww.
zapisami ustawy, z dniem 1 marca 2014 roku został utworzony Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dostosowany dla potrzeb
mieszkańców Gminy Budzyń.
Aby dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Budzyń do zaistniałych faktów Sekretarz Gminy proponuje dokonać w nim
zmiany poprzez dodanie następującego zapisu :
1) w rozdziale III, dodaje się §17a w brzmieniu:
„§ 17a ust. 1.Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zbiórkę
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących
rodzajów odpadów:
- gruz budowlany;
- odpady wielkogabarytowe;
- odpady zielone;
- plastik;
- papier, makulatura;
- szkło.
2. Lokalizacja i harmonogram otwarcia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zostaną podane do wiadomości publicznej, poprzez
publikację stosownych ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Budzyń
oraz w Informatorze Samorządowym i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
oraz w sołectwach.
3. Odpady komunalne, o których mowa § 3 ust. 1, pkt 4 będą zbierane poprzez
objazdową zbiórkę odpadów komunalnych. Harmonogram zbiórki zostanie
podany do wiadomości publicznej, poprzez publikację ogłoszeń na stronie
internetowej Urzędu Gminy Budzyń oraz w Informatorze Samorządowym i na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.”
Również głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu Komisji , gdzie uzyskał akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag , w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę
w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

- 11 Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o
zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2014 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowych w kwocie: 14.091,- zł., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka
szkolna”,
- w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu zmniejsza się przychody
budżetu o kwotę 310.000,- zł.,
- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 15.000,- zł. z tytułu spłat kredytów,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
29.900,- zł. z następujących tytułów:
- czynsz za obwody łowieckie – 600,- zł.,
- wpływy z tytułu sprzedaży – 16.000,- zł.,
- odsetki – 6.600,- zł.
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,- zł.,
- darowizny – 700,- zł.,
- zwrot świadczeń – 1.000,- zł.,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 9.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 20.900,- 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 2014 r. o kwotę
44.801,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
28.397.522,21 zł., oraz zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2014r. o kwotę
280.199,- zł., w wyniku czego wydatki ogółem wynoszą:
29.170.253,21 zł.
W/w poinformowała również, że zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę
325.000,- zł. i ustala się ją na kwotę 772.731,- zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 r. – jednogłośnie.

- 12 Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, która poinformowała, że zmiany w WPF na lata 2014-2023 znajdują
się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika z następujących
spraw :
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć :
- Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 164.160,- zł. na realizację operacji
„Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we
wsi Podstolice”,
- W związku z powyższym dokonano przeniesienia zadania z wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe - na wydatki na programy, projekty
lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków oraz
zwiększono wartość środków na to zadanie o kwotę 220.000,- zł.
W związku z zakończeniem realizacji zadań zmniejsza się w roku 2014 wartość
środków:
- „ Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury – Przebudowa Sali
widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi” – o kwotę 33.000,- zł.,
- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz” – o kwotę
97.000,- zł.,
- „ Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w BudzyniuŁucjanowo etap II” – o kwotę 94.300,- zł.,
- „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń” –
o kwotę 2.534,- zł.,
Zwiększa się wartość środków na okres realizacji następujących zadań:
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Ostrówki” – o kwotę 483.000,- zł. – okres realizacji 2014-2015,
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
o kwotę 100.000,- zł. – okres realizacji 2014-2016,
- „Usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń – o kwotę 2.000.000,- zł. – okres realizacji 2014-2016.
Zmienia się okres realizacji następujących zadań:

- 13 - „ Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu- os. Piaski Etap III” – okres
realizacji 2016-2017.
Rezygnuje się z realizacji następujących zadań:
- „Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na
stadionie sportowym w Budzyniu”,
- „ Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. „Glinki”,
w związku z brakiem środków na ich realizację.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Dokonano aktualizacji dochodów w latach 2015-2023, w związku
z uzyskanymi informacjami do planowania budżetu.
4) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2014 o kwotę 310.000,- zł. z tytułu
planowanych do zaciągnięcia pożyczek, zwiększono rozchody budżetu w roku
2014 o kwotę 15.000,- zł. z tytułu spłat kredytów.
5) Zwiększono przychody budżetu:
- w roku 2015 o kwotę 1.062.000,- zł.,
- w roku 2016 o kwotę 400.000,- zł.,
z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz
kwoty długu na lata następne.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 13 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Paweł Brychczyński, który w imieniu mieszkańców Budzynia zgłosił
potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych z ul. Strażackiej na ul. Bugaje, ze
względu na bezpieczeństwo dzieci wracających tą drogą ze szkoły.
Wójt odpowiedział, że nie ma możliwości wykonania w tym miejscu przejścia
dla pieszych, gdyż jest to sprzeczne z przepisami, jednakże można rozważyć
inne możliwości.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który poddał pod
rozwagę możliwość uzyskania zgody od p. Czernichowskiego, w sprawie
wykupu gruntu pod chodnik, od strony ul. Bugaje.

- 14 - Radny p. Paweł Brychczyński prosił o ustawienie przy drodze powiatowej na
ul. Margonińskiej znaku zakazu jazdy rowerem na jezdni, równolegle do
wyznaczonej drogi rowerowej.
Wójt poinformował, że wystąpi o realizację tego wniosku do Powiatowego
Zarządu Dróg w Chodzieży.
- Radny p. Józef Kasperczak, który zwrócił uwagę na brak koszy na śmieci przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu.
Wójt przyjął wniosek, informując , że przekaże go do realizacji Dyrektorowi
GOK w Budzyniu.
- Radny p. Zenon Nowicki zgłosił konieczność naprawy przynajmniej trzech
studzienek, na drodze powiatowej przy ul. Margonińskiej w Budzyniu.
Wójt poinformował, że wystąpi o realizację tego wniosku do Powiatowego
Zarządu Dróg w Chodzieży.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Bogdan Łasecki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XXXVIII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Bogdan Łasecki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

