P R O T O K O Ł Nr III/ 2014
=====================================
z III Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2014r. w
Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 15.00 do godz. 16.30.
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
- Sekretarz Gminy

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Honorata Lisiecka,
- 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 poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2015”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Budzyń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Budzyń na 2014r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do
zasobu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa,
będącego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Sarbia.
16. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2015r. ze
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17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
III Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, 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 dodany został pkt 15 dot. „Podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego lokalu
mieszkalnego Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sarbia”.
Porządek obrad wraz z dodatkowym punktem został przyjęty i stał się
obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że podczas
ostatniej Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili wniosków do realizacji.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w obecnym pkt
17 obrad - „ Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając informację
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 05 grudnia
2014 r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 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
05 grudnia 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.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z II Sesji Rady
Gminy, z dnia 05 grudnia 2014r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt
powyższej uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji
przez Sekretarza Gminy p. Bogusława Gniłę, uzyskując jednogłośną akceptację
radnych.
Sekretarz Gminy również dopowiedział , że obowiązek uchwalania
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art.
5a ust. 1 w/w ustawy. Program ten stanowi podstawę do dysponowania
środkami publicznymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań Gminy, które
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Sekretarz przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Budzyń z dnia
9 listopada 2010r. w spr. zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
z organizacjami działalności pożytku publicznego, przed podjęciem dzisiejszej
uchwały należało przeprowadzić konsultacje społeczne odnośnie powyższego
Programu na 2015 rok. Konsultacje w celu wyrażenia opinii o projekcie
„Programu” zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 976/2014 Wójta
Gminy Budzyń z dnia 01 grudnia 2014r., w formie pisemnej, poprzez
zamieszczenie projektu „Programu” w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Budzyń. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na dzień 08 grudnia
2014r. , a zakończono w dniu 16 grudnia 2014r.
Sekretarz poinformował, że do powyższego Programu nie zgłoszono uwag.
Wszelka dokumentacja związana z opracowaniem omawianego Programu,
w tym z przeprowadzonymi konsultacjami stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr III/6/2014 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015
rok”– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11 i 12
Przewodniczący obrad przedstawił dwa następne, współistniejące ze
sobą projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2015-2016.
Powyższe projekty uchwał omówił radny i Pełnomocnik Wójta ds.
uzależnień p. Kazimierz Cembrowicz. W/w przypomniał, że Programy te
zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty,
Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń, gdzie uzyskały
akceptację radnych. Pan Kazimierz Cembrowicz omawiając powyższe
Programy zwrócił uwagę na fakt, że zawarte w nich treści zazębiają się, tworząc
jedną całość w profilaktyce i w walce z uzależnieniami na terenie naszej gminy.
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
wysokości diet dla członków Komisji są na tym samym poziomie, co
dotychczas, czy proponowane są ich podwyżki.
P. Cembrowicz wyjaśnił, że nie proponuje się podwyżki ilości diet
delegacyjnych dla poszczególnych członków Komisji, lecz przy ewentualnej
zmianie wysokości diety delegacyjnej automatycznie może zwiększyć się
ostateczna suma wynagrodzenia.
W tym miejscu radny i Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień p. Kazimierz
Cembrowicz poinformował, że jest do dyspozycji zainteresowanych,
w siedzibie Komisji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu, we
wszystkie dni tygodnia, oprócz czwartków, od rana do godzin popołudniowych.
Radni po wysłuchaniu powyższego nie zgłosili uwag, uważając za celowe
wszelkie działania w temacie walki z uzależnieniami.
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto następujące uchwały :
- Nr III/7/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 –
jednogłośnie,
- Nr III/8/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016 – jednogłośnie.
Uchwały stanowią odpowiednio zał. Nr 6 i 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z ustawowym
obowiązkiem Rada Gminy ustala nowe wynagrodzenie Wójta, po jego
zaprzysiężeniu na kolejną kadencję, które miało miejsce w dniu 1 grudnia
2014r.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z sugestią i wolą Wójta
p. Marcina Sokołowskiego, przedstawioną na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń – wynagrodzenie Wójta
Gminy Budzyń miałoby pozostać na dotychczasowym poziomie, ustalonym
uchwałą Rady Gminy Budzyń w dniu 29 grudnia 2010r.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił dotychczasowe wysokości
składników wynagrodzenia Wójta, które były następujące :
- wynagrodzenie miesięczne brutto - 9.955,- zł.
w skład którego wchodzi:
- wynagrodzenie zasadnicze
- 5.400,- zł.
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- 1.700,- zł.
- dodatek specjalny 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego
- 1.775,- zł.
- dodatek za wysługę lat- 20%
wynagrodzenia zasadniczego - 1.080,- zł.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycja samego Wójta o nie podwyższaniu Jego wynagrodzenia została
przedstawiona na posiedzeniu Komisji, gdzie propozycja Wójta uzyskała
jednogłośną akceptację radnych.
Radni po wysłuchaniu powyższej propozycji zaakceptowali ją w całości
pozytywnie. W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata Lisiecka,
informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy jeszcze
wprowadzić na 2014 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące
fakty :
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
74.100,- zł. z następujących tytułów:
- podatek od środków transportowych – 8.000,- zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 8.000,- zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000,- zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 38.100,-zł.
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
16.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 1.100,- zł.,
- oświata i wychowanie – przedszkola – 1.000,- zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby – 56.000,- zł.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
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zmian zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Gminy na 2014 r. o kwotę
74.100,- zł., w wyniku czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą:
29.215.758,40,- 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 III/10/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego lokalu
mieszkalnego Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sarbia.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który
poinformował, że uchwała o powyższej treści została uchwalona w dniu 26
czerwca br. W międzyczasie okazało się, że w ewidencji lokali i w dokumentacji
Nadleśnictwa Sarbia nabyty przez Gminę lokal ma numerację 2/2 , a nie tylko
2, co należałoby poprawić, aby treść uchwały była zgodna z powyższą
ewidencją. Proponuje się w związku z tym uchylić poprzednią uchwałę o tej
samej treści i podjąć nową uchwałę , gdzie nabywany lokal ma numer 2/2, tak
aby w obrocie prawnym widniała tylko jedna uchwała o prawidłowej treści.
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 III/11/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego Skarbu
Państwa, będącego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Sarbia – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. informacji
o weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń w sprawie zaplanowania
przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na rok 2015, ze środków sołeckich
w ramach funduszu sołeckiego.
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przedstawił wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na poszczególne
sołectwa w 2015 r. oraz nazwę zadania i kwotę należną na jego realizację
w poszczególnym sołectwie. W/w poinformował, że łączna kwota należna dla
wszystkich sołectw w Gminie Budzyń na 2015r. wynosi 226.864,08 zł.
Sekretarz 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 2015r.
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. Sekretarz Gminy dodał, że od 2015r. ustawa o funduszu
sołeckim daje możliwość dokonania w ciągu roku zmian w zaplanowanych
w danym sołectwie przedsięwzięciach.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn 17
W wolnych głosach :
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki oraz Wójt Gminy p. Marcin
Sokołowski złożyli wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a radny p. Kazimierz
Cembrowicz przypomniał o Wigilii na Rynku w Budzyniu w dniu 21 grudnia
br., zapraszając wszystkich do wzięcia w niej udziału.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy
p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocny udział
w obradach i zakończył III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

