P R O T O K O Ł Nr VI/ 2015
=====================================
z VI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 marca 2015r. w sali
obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1700.
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,
- sołtysi Gminy Budzyń:
- p. Maria Jabłońska,
- p. Joanna Czekalska,
- p. Halina Laskowska,
- p. Jan Sempołowicz,
- p. Jan Szejn,
- redaktor Tygodnika Nowego
- p. Paweł Kujawa.
------------------------------------------------------------------------------------------------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. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
placówkach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2015-2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do
samorządowych przedszkoli w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Budzyń środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Budzyń na okres 10 lat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie
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Nowe Brzeźno na czas dłuższy niż trzy lata.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Budzyń.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2015r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i
Podstolice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń
na 2015r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
VI 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.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że na
ostatniej Sesji Rady Gminy nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 23
„Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie radni jednogłośnie zadecydowali, aby od dzisiejszej Sesji
nie czytać informacji z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, gdyż
zapoznają się z nią podczas otrzymywania materiałów do domu.
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
03 marca 2015r.
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 3 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z V Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 03 marca 2015r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad poinformował, że zostanie w tym punkcie
przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
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prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Powyższe sprawozdanie, które otrzymali wszyscy radni, przedstawił
i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku Gminny
Zakład Oświaty w Budzyniu ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy
zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w
szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Po przeanalizowaniu sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy
projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2015 -2017.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych , Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń
p. Kazimierz Cembrowicz, który poinformował, że powyższy projekt uchwały
został omówiony i przeanalizowany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
akceptację radnych. W/w poinformował, że ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 176
pkt. 1 w/cyt. ustawy do zadań gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich
gminnych programów wspierania rodziny.
Program ma na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy rodzinie
wychowującej dzieci oraz rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem
społecznym z problemem uzależnienia oraz dotkniętej przemocą.
Radni po wysłuchaniu wszystkich założeń Programu nie zgłosili uwag do
poszczególnych zapisów projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr VI/27/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
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gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia tzw. „kryteriów
gminnych” naboru do samorządowych przedszkoli, branych pod uwagę
w drugim etapie, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego
etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wójt następnie
przedstawił propozycje ustalenie następujących kryteriów naboru wraz z liczbą
punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych:
1) Pozostanie obojga rodziców lub opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej bądź pobieranie nauki w
systemie dziennym - 4 punkty.
2) Rodzice lub opiekunowie prawni odprowadzający podatek dochodowy na
rzecz Gminy Budzyń - 3 punkty.
3) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w
przedszkolu pierwszego wyboru - 2 punkty.
W/w poinformował również, że od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku
4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma
obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r.
prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty,
Spraw Socjalnych , Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń p. Kazimierz
Cembrowicz, który poinformował, że powyższy projekt uchwały został
omówiony i przeanalizowany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał akceptację
radnych.
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie propozycji ustanowienia przez
Radę Gminy
dodatkowych kryteriów naboru dzieci do przedszkoli
samorządowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów radni przystąpili do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr VI/28/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń środków
stanowiących fundusz sołecki.
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Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych. Zdaniem radnych fundusz sołecki
dobrze służy mieszkańcom sołectw, pomagając im realizować zaplanowane
przedsięwzięcia.
Również głos zabrał Wójt Gminy, który przypomniał, że dotychczas, do
30 marca każdego roku radni podejmowali decyzję o wyodrębnieniu lub nie
funduszu sołeckiego na rok przyszły, z budżetu Gminy Budzyń. Obecnie,
w wyniku nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim, zgodę na wyodrębnienie
tego funduszu Rada Gminy wyraża jednorazowo. Uchwała po podjęciu jest
aktualna również na przyszłe lata, chyba że Rada Gminy podejmie uchwałę
o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu
sołeckiego.
Wójt Gminy przypomniał, że dotychczas z powyższego funduszu zrealizowano
szereg inwestycji w sołectwach i jeszcze wiele zadań czeka do zrealizowania.
Służy on poprawie warunków życia mieszkańców, więc warto go dalej
prowadzić. Wójt poinformował, że również sołtysi wyrazili chęć dalszej
realizacji zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VI/29/2015 Rady Gminy Budzyń w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń
środków stanowiących fundusz sołecki – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Budzyń na okres 10 lat.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych. Przewodniczący Komisji
poinformował, że aby jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
w miejscowościach : Budzyń, Brzekiniec, Dziewoklucz, Nowe Brzeźno,
Podstolice, Prosna, Sokołowo Budzyńskie, Wyszyny, mogły realizować
statutowe zadania, podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Komisja zaproponowała użyczenie budynków remiz OSP w powyższych
miejscowościach na okres 10 lat.
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o samorządzie gminnym zgoda Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat lub dłuższy niż 3 lata strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Budzyń w
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Budzyń na okres 10 lat - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
działki nr 24 położonej w obrębie Nowe Brzeźno na czas dłuższy niż trzy lata.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych. Przewodniczący Komisji
poinformował, że dzierżawca Pan Andrzej Dudziak wystąpił z wnioskiem
o przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Nowe
Brzeźno na dalszy okres co najmniej 5 lat.
Przewodniczący Komisji poinformował, że proponuje się przedłużenie
z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy gruntu - działki nr 24 o pow.
1,4100 ha położonej w obrębie Nowe Brzeźno, pod uprawy rolne, w trybie
bezprzetargowym na okres 10 lat, jako kontynuację poprzedniej umowy, której
łączny okres dzierżawy przekroczy 3 lata.
W tym miejscu Wójt Gminy dodał, że dotychczasowe użytkowanie
gruntów przez p. Andrzeja Dudziaka korzystnie wpływa na utrzymanie
porządku na nieruchomości. W związku z powyższym, aby przedmiotowa
umowa dzierżawy mogła być zawarta w trybie bezprzetargowym, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VI/31/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Nowe Brzeźno na czas dłuższy niż
trzy lata - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
W/w oznajmił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 11 lutego 2015 r. złożył wniosek
do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zawiera również szczegółowe
kalkulacje związane z kosztami eksploatacji urządzeń wodnych.
Wniosek ten stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na
posiedzenie Komisji Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu
kalkulacji kosztów eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf
dla zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków na okres od 15.04.2015r.
do 14.04.2016r. Propozycje taryf przedstawione są w cenach netto za 1 m ³,
przy wskaźniku wzrostu w stosunku do 2014r. o około 4 %. Przewodniczący
Komisji poinformował, że również zgodnie z propozycją Kierownika GZWiK
Komisja proponuje ustalić opłatę stałą dla odbiorców wody uzależnioną od
średnicy wodomierza. W proponowanej opłacie zawarta jest usługa wymiany
wodomierza co 5 lat. Przedstawione taryfy wraz ze zróżnicowaną opłatą stałą,
po przeprowadzonej dyskusji zostały przez Komisję większością głosów
zaopiniowane pozytywnie. Przewodniczący Komisji następnie przedstawił
proponowane taryfy :
1. Taryfy dla pobierających wodę wynoszą :
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
za 1 m³ - 2,41 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele
za 1 m³ - 3,87 zł. netto, plus należny podatek VAT,
c/ opłata stała dla odbiorców wody uzależniona od średnicy wodomierza:
- wodomierz 15-20 mm – 3,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 25mm –
17,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 32-40 mm – 50,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 50 mm –
60,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 65-80 mm – 70,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
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podatek VAT,
- wodomierz 150 mm – 100,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT.
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą :
a/ za ścieki socjalno – bytowe
za 1 m³ - 3,89 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
za 1 m³ - 4,42 zł. netto, plus należny podatek VAT.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Kierownik GZWiK dla porównania przedstawionych propozycji przedstawił
również ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w gminach ościennych, które w
większości okazały się wyższe.
Radni po wysłuchaniu przedstawionych
propozycji cen za wodę
i za odprowadzanie ścieków oraz za opłatę stałą nie zgłosili innych propozycji,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr VI/32/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu o podjęcie decyzji
w sprawie zaniechania wpłaty nadwyżki budżetowej w kwocie 140.207,84- zł.
na rzecz Gminy Budzyń. Przychylne ustosunkowanie się do powyższego
wniosku pozwoli Zakładowi na przeznaczenie kwoty nadwyżki budżetowej na
następujące inwestycje:
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej
w Podstolicach,
- wymiana agregatu prądotwórczego i szafy sterowniczej, montaż monitoringu
na hydrofornii Budzyń,
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- projekt koncepcyjny + projekt techniczny odwodnienia i zagospodarowania
komunalnych osadów ściekowych,
- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w rejonie ul. Margonińskiej i os. Piaski.
Pismo GZWiK w Budzyniu stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
W tym miejscu Wójt przypomniał, że ustawa o finansach publicznych
przyznała radom gmin kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej
samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Gminy, pozostawiając ją do dyspozycji samorządowego
zakładu budżetowego. Wójt wyjaśnił, iż nadwyżka środków obrotowych jest
pojęciem z kategorii finansowych i nie jest tożsama z posiadaniem przez
jednostkę środków pieniężnych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie uchwały zwalniającej
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty
nadwyżki do budżetu Gminy Budzyń jest celowe, gdyż pozwoli na wykonanie
niezbędnych prac remontowych w Zakładzie.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2015 roku.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że znowelizowana ustawa o ochronie
zwierząt zobowiązuje Gminę do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Ustawa ta jednocześnie zobowiązuje Radę Gminy do corocznego uchwalania
do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Program ten wchodząc w życie zwiększa edukację
społeczeństwa
odnośnie
problemu
bezdomnych
zwierząt
i
ich
niekontrolowanego rozmnażania. W/w szczegółowo omówił projekt programu,
w tym : postanowienia ogólne, cel i zadania programu, ograniczanie populacji
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zwierząt, edukację mieszkańców oraz finansowanie programu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że Gmina
Budzyń ma spisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Jędrzejewie,
prowadzonym przez „VET-ZOO SERWIS” z siedzibą
w Trzciance ul. M. Konopnickiej 62.
Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z ustawą projekt programu został przekazany
do konsultacji Weterynarzowi Powiatowemu oraz kołom łowieckim,
znajdującym się na obszarze Gminy.
Dokumentacja w tej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy Budzyń, na
stanowisku pracy pracownika ds. ochrony środowiska i gospodarki ściekowej.
Po omówieniu powyższego radni zwrócili się z pytaniem, jaki jest koszt
utrzymania 1 psa w schronisku.
Wójt odpowiedział, że jest to koszt około 200,- zł. miesięcznie.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 15
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VI/34/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2015 roku –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Budzyń
w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który stwierdził,
że powyższy projekt uchwały jest konsekwencją wcześniejszej uchwały
Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy Budzyń podjętej w dniu 29 kwietnia2014 r.
w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości
Ostrówki i Podstolice. Uchwała ta rozpoczynała procedurę urbanistyczną
w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.
W/w poinformował, że celem planu jest umożliwienie budowy linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV oraz stacji transformatorowej
(GPZ– główny punkt zasilania). Infrastruktura powyższa ma służyć obsłudze
planowanej budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Budzyń
i gmin sąsiednich.
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miejscowości Podstolice. Plan obejmuje pas terenu o szerokości 20 m – po 10 m
od osi planowanej linii elektroenergetycznej, która jest inwestycją celu
publicznego, a także działkę o powierzchni ok. 5 ha przeznaczoną na budowę
stacji transformatorowej (GPZ).
Przewodniczący Komisji na zakończenie poinformował, że powyższy projekt
uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie otrzymał akceptację
radnych.
W tym miejscu Wójt Gminy przypomniał, że ustalenia planu są zgodne
z zapisami studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Budzyń.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr VI/35/2015 Rady Gminy
Budzyń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2015 r. W/w poinformował, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia
o przyznaniu dotacji celowych w kwocie:
- 1.133.998,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu
wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zadania „Wzrost bezpieczeństwa
i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez
przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę
drogi nr 201517P”,
- 29.200,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- 1.230,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem
Kart Dużej Rodziny wynikających z przepisów ustawy,
- Gmina Budzyń otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej w kwocie: 11.239,- zł. z przeznaczeniem na
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Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
- Gmina Budzyń otrzymała od Ministra Finansów informację o ostatecznej
kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. zmniejszając jej kwotę o
6.470,- zł.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 60.720,- zł. z następujących tytułów:
- wpływy z różnych dochodów – 6.809,- zł.,
- wpływy z różnych opłat – 100,- zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.500,- zł.,
- wpływy z opłaty planistycznej – 2.000,- zł.,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000,- zł.,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,- zł.,
- pozostałe odsetki – 100,- zł.,
- wpływy z usług – 1.211,- zł.,
- środki na realizację operacji „Budowa skate parku na os. Zielonym w
Budzyniu” – refundacja poniesionych kosztów z roku 2014 - 25.000,- zł.,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 422.887,- zł.,
- urzędy gmin – 335.000,- zł.,
- Komendy powiatowe Policji – Turniej Wiedzy Prewencyjnej – 1.000,- zł.,
- ochotnicze straże pożarne – 20.000,- zł.,
- szkoły podstawowe – 22.000,- zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.080,- zł.,
- domy pomocy społecznej – 12.500,- zł.,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.781,- zł.,
- pozostała działalność – 2.000,- zł.
- W związku z powyższymi zmianami:
- zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów
o kwotę 1.011.000,- zł.,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 828.325,- zł.,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 646.000,- zł.
P. Wójt Gminy poinformował również, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
P. Wójt Gminy poinformował, że w wyniku przedstawionych zmian
zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2015 r. o kwotę 1.229.917,- zł., w
wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 26.867.255,- zł. oraz zwiększa
się wydatki o kwotę 864.917,- zł. , w wyniku czego wydatki Gminy ogółem
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365.000,- zł. i ustala na kwotę 1.194.588,22 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 VI/36/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 21
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił przedostatni projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2015-2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że konieczność zmian w WPF na lata 2015-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. Zmiany dotyczą:
1) Zmian wartości przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć:
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach” o kwotę 20.000,- zł.,
- „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń” – o kwotę 300.000,- zł.
2)Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3)Zmniejszono przychody budżetu w roku 2015 o kwotę 1.011.000,- zł. z tytułu
planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz
kwoty długu na lata następne.
4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 646.000,- zł. z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
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 VI/37/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
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Przewodniczący obrad
w tym punkcie przedstawił ostatni projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt
Gminy, który
poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile z coroczną prośbą
o przekazanie środków w wyliczonej na ten rok kwocie 4.080,- 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 2015 rok.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr VI/38/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 23
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z prośbą o podjęcie rozmów
z powiatem na temat powstania ścieżki rowerowej z os. Piaski w Budzyniu do
Dziewoklucza.
Wójt odpowiedział, że temat jest znany i aktualny. Właściciel terenu, na którym
ma powstać ścieżka rowerowa, czyli Nadleśnictwo Podanin złożyło już wniosek
o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na obszarze leśnym, wzdłuż drogi
z os. Piaski do Dziewoklucza. Na obecną chwilę Nadleśnictwo nie otrzymało
jeszcze dofinansowania.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec zwrócił się z wnioskiem o wyznaczenie
dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Rynkowej w Budzyniu, w pasie drogi
powiatowej Nr 1488P. Zdaniem radnego pomiędzy przejściami dla pieszych jest
zbyt duża odległość, powodująca zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Wójt odpowiedział, że przekaże wniosek do realizacji do Wydziału Dróg
Powiatowych w Chodzieży.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec poruszył temat powstania przejścia dla pieszych
z ul. Strażackiej na ul. Bugaje w Budzyniu, głównie z myślą o bezpieczeństwie
dzieci.
Wójt odpowiedział, że jest to specyficzne miejsce, przy krzyżówce dróg, gdzie,
zgodnie z prawem ruchu drogowego, nie ma możliwości powstania przejścia dla
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aby ocenić sytuację i przedstawić najlepsze rozwiązania.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec wnioskował również o wyznaczenie na drodze
powiatowej Nr 1489 P w Budzyniu pasów dzielących jezdnię - od ul.
Wągrowieckiej do granic Gminy Budzyń z Gminą Wągrowiec.
Wójt odpowiedział, że przekaże wniosek do realizacji do Wydziału Dróg
Powiatowych w Chodzieży.
- Radny p. Krzysztof Kin wnioskował o remont chodnika umiejscowionego
przy drodze powiatowej Nr 1341P w Wyszynach, w kierunku cmentarza.
- Wójt odpowiedział, że przekaże wniosek do realizacji do Wydziału Dróg
Powiatowych w Chodzieży.
- Sołtys wsi Wyszyny p. Joanna Czekalska zwróciła uwagę na dewastację
chodników w Wyszynach przy zakładaniu przez firmę ASTA-NET sieci
światłowodowej.
Wójt odpowiedział, że taka sytuacja ma miejsce we wszystkich
miejscowościach, gdzie zakładany jest internet. Wójt poinformował, że firma
daje 3- letnią gwarancję na naprawienie szkód.
- Radny p. Wacław Pasch wnioskował o wyznaczenie przejścia dla pieszych na
drodze powiatowej Nr 1487P w Bukowcu na wysokości firmy AGRO DANMIS, dla zachowania bezpieczeństwa poruszających się po tej drodze osób,
głownie dzieci.
Wójt odpowiedział, że przekaże wniosek do realizacji do Wydziału Dróg
Powiatowych w Chodzieży.
- Radny p. Zenon Nowicki ponowił wniosek z ubr. o dokonanie naprawy
studzienek kanalizacyjnych , znajdujących się w pasie drogi powiatowej Nr
1488 P przy ul. Margonińskiej w Budzyniu. Studzienki obniżyły poziom w
stosunku do nawierzchni jezdni, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz powoduje nadmierny hałas przy poruszaniu się pojazdów.
Wójt odpowiedział, że przekaże wniosek do realizacji do Wydziału Dróg
Powiatowych w Chodzieży.
- Radny p. Józef Depta oraz sołtys wsi Budzyń p. Maria Jabłońska zwrócili
uwagę na konieczność remontu placów zabaw w miejscowościach Nowe
Brzeźno i Budzyń.
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie nastąpią przeglądy wszystkich
placów zabaw w gminie. W ich wyniku podjęte zostaną decyzje o dalszym
postępowaniu w tym temacie. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony przetarg na
zakup nowych i trwalszych urządzeń placów zabaw.
- Radny p. Józef Depta zwrócił uwagę na konieczność naprawy po zimie dróg
gminnych na terenie Brzekińca i Nowego Brzeźna.
Wójt odpowiedział, że w niedługim czasie nastąpią przeglądy dróg asfaltowych
i ich niezbędny remont, a także w zależności od pogody na pozostałe drogi
wyjedzie równiarka.
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z numeracją posesji położonych w Nowym Brzeźnie.
Wójt odpowiedział, że tablice informacyjne z numeracją posesji na
wybudowaniach zostały wykonane na terenie całej gminy. Jeżeli nadal
występuje taka potrzeba, to należy zgłosić w Urzędzie Gminy konkretne numery
posesji, niezbędne do wykazania na tablicach informacyjnych.
- Radny p. Jarosław Dajczak poinformował o problemie określenia właściciela
placu zabaw na os. Słonecznym w Budzyniu, ze względu na konieczność
przeprowadzenia remontu tego obiektu.
Wójt poinformował, że Gmina nie jest właścicielem placu zabaw na
os. Słonecznym w Budzyniu i w związku z tym nie będzie wykonywała jego
remontu. Możliwe jest natomiast ze strony Gminy dofinansowanie naprawy
urządzeń.
Adn. 24
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną VI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

