P R O T O K O Ł Nr V/ 2015
=====================================
z V Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 3 lutego
2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
16.00.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy

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

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady
Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy
Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady
gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów
głosowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i
rad sołeckich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy
Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów
na czas dłuższy niż trzy lata.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń.

-217. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu stanowiącej własność
Gminy Budzyń.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2015r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Budzyń na 2015r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
V 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, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Do powyższej informacji radni nie zgłosili uwag.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 21
„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
30 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
30 grudnia 2014r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2a
do protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z IV Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 30 grudnia 2014r.
Adn. 10, 11
Przewodniczący obrad przedstawił w tym punkcie powiązane ze sobą
dwa projekty uchwał w następujących sprawach:
- zmieniającej Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym,
- zmieniającej Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia
20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk, która na
wstępie poinformowała, że powyższe projekty uchwał zostały omówione przez
Sekretarza Gminy na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskały pozytywną opinię
radnych.
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poinformowała, że Rada Gminy swoją uchwałą Nr XXI/133/2012 w 2012r.
dokonała podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz
liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym. W międzyczasie na terenie
Budzynia powstała nowa ulica o nazwie Zaułek. W związku z tym, aby
zaktualizować opis granic poszczególnych okręgów wyborczych, konieczne jest
dopisanie nowej ulicy do okręgu wyborczego Nr 5, co nie spowoduje zmian
norm przedstawicielstwa.
Radni wysłuchali powyższego projektu uchwały nie zgłaszając uwag,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr V/16/2015 Rady Gminy Budzyń
zmieniającą Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady
Gminy Budzyń z dnia
20 września 2012r. 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 3 do protokołu.
- Odnośnie drugiego
projektu uchwały Przewodnicząca Komisji
poinformowała, że Rada Gminy swoją uchwałą Nr XXI/134/2012 w 2012r.
dokonała również podziału Gminy na stałe obwody głosowania. Ponieważ, jak
w poprzedniej uchwale należy zaktualizować dane poprzez dopisanie do stałych
obwodów głosowania ul. Zaułek - w projekcie uchwały w obwodzie Nr 2
dopisuje się nowopowstałą ulicę.
Radni wysłuchali wyjaśnień dotyczących drugiego projektu uchwały, nie
zgłaszając uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr V/17/2015 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 4 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Również ten temat omówiła Przewodnicząca Komisji StatutowoSamorządowej Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela
Jenczyk, która na wstępie poinformowała, że projekt powyższej uchwały został
przedstawiony na posiedzeniu Komisji przez Sekretarza Gminy i uzyskał
akceptację radnych.
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Statutami Sołectw w Gminie Budzyń, w okresie 6 miesięcy od wyborów
samorządowych należy przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich.
Statut rozstrzyga również, że do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie
terminu zebrania wyborczego tj. daty, godziny oraz miejsca, a także
wyznaczenie osoby do przeprowadzenia takiego zebrania.
W/w poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Sekretarz Gminy przedstawił
propozycje terminów zebrań, które zostały skonsultowane z sołtysami oraz
przedstawił propozycje radnych wyznaczonych do obsługi Zebrań Wiejskich. Ze
względu na mniejszą liczbę sołectw w stosunku do liczby radnych, dwóch
radnych nie będzie brało udziału w Zebraniach.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z pytaniem, czy przyjmują
propozycje prowadzenia Zebrań Wyborczych, zgodnie z propozycjami
przedstawionymi w projekcie uchwały.
Radni wyrazili akceptację odnośnie przedstawionych propozycji.
Radny p. Robert Ksycki zwrócił się z pytaniem, z czego wynika ilość osób
wybieranych do Rady Sołeckiej.
Wójt odpowiedział, że liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej w danym
sołectwie została ustalona przez jego mieszkańców i jest zawarta w statucie
sołectwa.
Radni nie zgłosili uwag do treści projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr V/18/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeprowadzenia wyborów
sołtysów i rad sołeckich - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich.
Projekt uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy, informując, że do
tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich, informujące, że kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się
z kadencją Rad Gmin. W piśmie zawarto prośbę o przesłanie uchwały Rady
Gminy, powołującej na nową kadencję przedstawicieli upoważnionych do
reprezentowania Gminy Budzyń w powyższym Stowarzyszeniu.
Przypomniano również, że jednym z przedstawicieli danej Gminy jest
obligatoryjnie Wójt, natomiast wyboru drugiego przedstawiciela dokonuje Rada
Gminy.
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drugim
przedstawicielem Gminy Budzyń w tym Stowarzyszeniu był Sekretarz Gminy
p. Bogusław Gniła.
Radni zaproponowali, aby Sekretarz Gminy nadal pełnił funkcję przedstawiciela
Gminy Budzyń w powyższym Stowarzyszeniu.
Wójt Gminy w tym miejscu poinformował, że
uzyskał upoważnienie
nieobecnego na Sesji Sekretarza Gminy, w którego imieniu wyraził zgodę na
przedstawicielstwo w Stowarzyszeniu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr V/19/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie powołania przedstawicieli
Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Budzyń.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
na ostatnim posiedzeniu Komisji powyższy temat był szczegółowo omawiany
przez Wójta Gminy Budzyń i otrzymał pozytywną opinię radnych.
Następnie Przewodniczący Komisji omówił w/w projekt uchwały informując, że
studium stanowi podstawowy dokument kształtowania polityki przestrzennej na
terenie danej gminy i w wyniku zmian dokument ten wymaga weryfikacji.
Zmiana studium jest zgodna z uchwałą Nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy
Budzyń z dnia 14 marca 2014r. ,w której przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Budzyń. Zmiana dzisiejsza jest pierwszą od momentu przyjęcia pierwotnej
wersji studium w 1999 r. Następnie w/w
poinformował, że celem
przeprowadzenia zmiany studium jest umożliwienie budowy linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV oraz stacji transformatorowej
(GPZ – główny punkt zasilania). Infrastruktura powyższa ma służyć obsłudze
elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Budzyń i gmin
sąsiednich. Obszar zmiany obejmuje 2 tereny – pierwszy jest położony na
północny-wschód od miejscowości Ostrówki, natomiast drugi znajduje się na
północ od miejscowości Podstolice. Zmiana studium obejmuje pas terenu
o szerokości 20 m – po 10 m od osi planowanej linii elektroenergetycznej,
a także działkę przeznaczoną na budowę stacji transformatorowej (GPZ).
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przedstawione zmiany w studium są niezbędne do prowadzenia dalszych prac
przy budowie na terenie naszej gminy farm wiatrowych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając uzasadnioną konieczność podjęcia
powyższej uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr V/20/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
na ostatnim posiedzeniu Komisji również powyższy temat był szczegółowo
omawiany przez Wójta Gminy Budzyń i otrzymał pozytywną opinię radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na działce o nr ewid. 116/3 o pow.
1,7000 ha położonej w Grabówce, stanowiącej własność Gminy Budzyń
zostanie wniesiona, uruchomiona i prawidłowo eksploatowana elektrownia
wiatrowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą przez firmę pod nazwą Relax
Wind Park III Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dzierżawie podlegać będzie
wydzielona geodezyjnie część działki nr 116/3, zgodnie z terenem określonym
w Załączniku nr 25 do Uchwały Nr VI/41/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 30
czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, przeznaczonym pod teren
urządzeń elektroenergetycznych (EE). Dla wydzielonego terenu pod elektrownię
wiatrową założona zostanie odrębna księga wieczysta.
W/w poinformował, że na realizację powyższego zadania zawarta zostanie
umowa dzierżawy, z notarialnym potwierdzeniem podpisów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że także powyższy projekt uchwały jest
związany z budową farm wiatrowych i jego podjęcie jest niezbędne do
prowadzenia prac związanych z tą inwestycją.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr V/21/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność
Gminy Budzyń.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
na ostatnim posiedzeniu Komisji również powyższy temat był szczegółowo
omawiany przez Wójta Gminy Budzyń i otrzymał pozytywną opinię radnych.
W/w poinformował, że Spółka pod firmą Relax Wind Park III spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu
17B, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie przez Gminę Budzyń odpłatnej
służebności przesyłu, która zabezpieczyłaby przebieg planowanej linii
energetycznej 30kV na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Budzyń. Nieruchomości te położone są w obrębach wsi Bukowiec, Grabówka,
Nowa Wieś Wyszyńska, Ostrówki, Prosna, Sokołowo Budzyńskie, Wyszyny –
i wymienione są szczegółowo w projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji dodał również, że wyrażenie przez Radę Gminy
zgody na ustanowienie służebności przesyłu, gwarantującej swobodny dostęp do
działek, pozwoli Spółce na realizację inwestycji polegającej na budowie
podziemnej linii elektroenergetycznej 30kV relacji Ostrówki – Prosna –
Wyszyny – Nowa Wieś Wyszyńska – Bukowiec – Sokołowo Budzyńskie.
Budowa linii jest jedną z zaplanowanych przez Spółkę – na najbliższe lata –
inwestycji w regionie, związanej z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz
modernizacją i uzupełnieniem sieci przesyłowych.
W powyższym temacie głos zabrał również Wójt Gminy, który
poinformował, że służebność przesyłu zostanie ustanowiona za odpowiednim
wynagrodzeniem. Koszty sporządzania umów notarialnych oraz koszty
związane z dokonaniem wpisów do ksiąg wieczystych poniesie Spółka.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący obrad, stwierdzając, że mając
na uwadze powyższe wyjaśnienia, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
zasadne, tym bardziej, że tak jak w przypadku poprzednich uchwał wiąże się
ona z prowadzeniem dalszych prac przy budowie farm wiatrowych.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr V/22/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej
w Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
na ostatnim posiedzeniu Komisji również powyższy temat był szczegółowo
omawiany przez Wójta Gminy Budzyń i otrzymał pozytywną opinię radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek
firmy KABAT S.J. Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr
1336/2 o pow. 0,0527 ha, położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej własność
gminy Budzyń. Celem zakupu powyższej działki jest poprawienie warunków
użytkowania nieruchomości sąsiedniej, na której przedsiębiorca planuje
rozbudować firmę. Wnioskowana działka położona jest pomiędzy działkami
stanowiącymi własność przedsiębiorcy i stanowi część starej drogi.
Przewodniczący Komisji, zgodnie z wyjaśnieniami Wójta na powyższej
Komisji,
zauważył, że spełnione są przesłanki ustawy o gospodarce
nieruchomościami, które ze względu na powierzchnię działki, jej kształt oraz
fakt, że nie można jej samodzielnie zagospodarować, umożliwiają dokonanie
firmie KABAT S.J sprzedaży bezprzetargowej.
Przewodniczący obrad stwierdził ponadto, że sprzedaż wnioskowanej działki
jest celowa, gdyż omawiana działka stanowi drogę, którą może zastąpić inna
droga, istniejąca również w jej pobliżu. Dzięki sprzedaży powyższej działki
firma będzie mogła scalić swoje nieruchomości, stanowiąc jedną całość.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr V/23/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonej w Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2015r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze
Statutem Gminy Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy,
w zakresie i w formie wskazanej w uchwale Rady.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z powyższym zapisem na
ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany i zaakceptowany przez jej

- 10 członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2015r.
Następnie w/w przedstawił powyższy plan pracy Komisji, stanowiący załącznik
do projektu uchwały, który wymaga uchwalenia przez Radę Gminy :
1. Do 31 maja 2015r. kontrola wykonanych robót przy zrealizowanych
inwestycjach:
- „Budowa stacji uzdatniania wody w Dziewokluczu”.
- „ Budowa siłowni terenowej w Wyszynach”.
2. W okresie do 15 czerwca 2015r. – analiza dokumentów zgromadzonych
w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu
za rok 2014.
3. Do 30 czerwca 2015 r. przedstawienie Radzie Gminy opinii dotyczącej
wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielania
absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2014 r.
4. W okresie do 31 października 2015r. – kontrola wykorzystania
środków finansowych PROW w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi
w zakresie operacji:
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku
sportowym we wsi Podstolice”.
5. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr V/24/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2015r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2015 r.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, informując o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy
wprowadzić do budżetu Gminy na 2015 r. W/w poinformowała, że wpłynęły
na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 300,- zł. z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

- 11 - Gmina Budzyń podpisała w dniu 14 stycznia 2015r. umowę o przyznaniu
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013 na realizację operacji „ Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem
socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki”. W związku z powyższym
zwiększa się dochody o kwotę 308.192,- zł. i zmniejsza się przychody budżetu
z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 308.200,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych zwiększono dochody własne o kwotę
50.658,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów – 800,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.208,- zł.,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.000,- zł.,
- darowizny – 10.000,- zł.,
- odszkodowania – 5.650,- zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 11.000,- zł.,
- wpływy z różnych opłat – 3.000,- zł.,
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
- ochotnicze straże pożarne – termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach
20.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 10.000,- zł.,
- oświata i wychowanie – gimnazja – 5.650,- zł.,
- pomoc społeczna – zasiłki stałe – 11.000,- zł.,
- gospodarka odpadami – 4.000,- zł.
- W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków
dotyczących gospodarki odpadami. Wyodrębniono w rozdziale 90002 dochody
gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian zwiększa
się dochody w budżecie Gminy na 2015r. o kwotę 359.150,- zł., w wyniku
czego dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą: 25.637.338,- zł. natomiast
wydatki zwiększa się o kwotę 50.950,- zł. , w wyniku czego wydatki budżetu
Gminy ogółem wynoszą : 27.196.926,- zł. W wyniku powstałych zmian
zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 308.200,- zł. i ustala go na kwotę
1.559.588,22 zł. , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciąganych pożyczek i kredytów.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.

- 12 W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr V/25/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Honorata
Lisiecka, która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2015-2023
wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Budzyń na 2015 r.
Zmiany dotyczą:
1) Zmian przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć:
Gmina Budzyń podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w dniu 14 stycznia 2015r. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, na kwotę
308.192,-zł. na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem
socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki”.
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, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
„Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach” o kwotę 40.000,- zł., w tym
udział środków sołeckich – 20.000,- zł.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zmniejszono przychody budżetu w roku 2015 o kwotę 308.200,- zł. z tytułu
planowanych do zaciągnięcia 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 15 radnych, którzy w wyniku głosowania podjęli
uchwałę Nr V/26/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

- 13 Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna i Przewodnicząca Komisji Statutowo-Samorządowej, Praw i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk poinformowała, że na
ostatnim posiedzeniu Komisji poruszono sprawę nazewnictwa placu przy
ul. Rynkowej w Budzyniu. W/w zwróciła się do radnych z pytaniem, czy jest
wola przywrócenia tego tematu.
W tej sprawie swoje zdanie wypowiedział radny p. Józef Kasperczak, który
wyraził wolę pozostawienia tematu bez jego dalszego rozpatrywania.
- Wójt Gminy przypomniał, że powyższa Komisja w niedługim czasie będzie
miała za zadanie przystąpienie do ustalenia propozycji nazewnictwa ulic po
obydwu stronach os. Piaski. Wójt przypomniał, że propozycja nazewnictwa ulic
w tym rejonie była już wstępnie ustalana przez branżową Komisję
w poprzedniej kadencji. Teraz jest czas, żeby wrócić do tego tematu.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec prosił o wnikliwe przemyślenia propozycji
nazw ulic, tak aby wprowadzić systematykę nazewnictwa. W/w zauważył, że
jest tendencja do nazewnictwa związanego z nazwami drzew, co Jego zdaniem
prowadzi do pomyłek.
- Radny p. Mariusz Ajchsztet poinformował o możliwości wzięcia udziału przez
radnych , sołtysów i inne osoby z Gminy Budzyń w rozgrywkach piłki nożnej,
które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. W/w poinformował, że koszt
udziału tzw. wpisowego wynosi 1 tys. zł., na co radni jednogłośnie wyrazili
zgodę.
Radny w związku z tym został zobowiązany do zorganizowaniu 10 osób
zadeklarowanych do udziału w rozgrywkach.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną V Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

