P R O T O K O Ł Nr X/ 2015
=====================================
Z X Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 września
2015r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1400 do
godz. 1600.
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,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Dyrektor Szkoły w Wyszynach
- p. Donata Kędzierska,
- Przedstawiciel Izby Rolniczej
- p. Eugeniusz Koczorowski,
- rodzice dzieci I-klas z Budzynia
- redaktor Chodzieżanina
- p. Bożena Wolska.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 2015 r., w tym:
- informacja Wójta Gminy Budzyń z przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2015 r.
- opinia RIO o przedstawionej przez Gminę informacji z przebiegu
wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąkolewice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa
Gminy Budzyń w Stowarzyszeniu „Dolina Noteci” w okresie
programowania 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w
Wągrowcu na kadencję 2016-2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej w
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2015r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi chodzieskiemu.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
X 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 udzielił odpowiedzi na wnioski zgłaszane pod Jego
adresem.
Informacja ta stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
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W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 23
„Wolne głosy i wnioski”.
W tym miejscu p. Eugeniusz Koczorowski poprosił o wysłuchanie
problemu rodziców dzieci uczęszczających do I klasy, obecnych na dzisiejszej
Sesji.
Przewodniczący obrad wstępnie poinformował, że do wiadomości, do Wójta
i Rady Gminy Budzyń wpłynęło pismo rodziców, które zostanie w pkt 23
przedstawione radnym. Zadecydowano, aby w tym miejscu rodzice zajęli głos
w swojej kwestii. Głos zajęła przedstawicielka rodziców, informując, że powstał
duży problem dla rodziców dzieci 6-letnich, uczęszczających od tego roku do
I klasy. Problem polega na rozpoczęciu zajęć lekcyjnych
na zmianie
popołudniowej, co jest wielka niedogodnością zarówno dla rodziców jak i tych
dzieci. Problem ten został szczegółowo opisany we wspomnianym wyżej
piśmie.
W/w następnie prosiła Wójta i Radę Gminy o deklaracje o sposobie zmiany
zaistniałej sytuacji, przedstawiając jednocześnie proponowane przez rodziców
rozwiązania tj.: dobudowa klasy lub przesunięcie nauczania klas VI ze Szkoły
Podstawowej do Gimnazjum, gdzie zdaniem w/w jest dość miejsca.
Przewodniczący obrad po wysłuchaniu powyższego zadecydował, że sprawa
zostanie rozpatrzona na posiedzeniu branżowej Komisji Rady Gminy, po której
Rodzice zostaną powiadomieni o sposobie jej załatwienia.
Adn. 6
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przypominając , że zgodnie
z decyzją
radnych, otrzymujących materiały przed Sesją,
informacja
o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji nie będzie przedstawiana na Sesji.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 3 do
protokołu.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
30 czerwca 2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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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 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z IX Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 30 czerwca 2015r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki 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 2015r.
Wójt Gminy Budzyń przystąpił do omówienia powyższej informacji, ujętej
w Zarządzeniu Nr 1062/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 sierpnia 2015r.,
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 2015 r.
W/w przypomniała, że budżet Gminy na 2015 r. po stronie dochodów został
skalkulowany, po zmianach w ciągu I półrocza – na kwotę 28.070.481,03,- zł.,
natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 20145r. na dzień 30 czerwca br.
wynosi 14.364.290,76 zł., co stanowi 51,17% wykonania, budżet po stronie
wydatków , po zmianach w ciągu I półrocza 2015 r. został skalkulowany na
kwotę 29.178.069,25,- zł., natomiast jego realizacja na koniec I półrocza 2015 r.
na dzień 30 czerwca br. wynosi 12.910.391,47 zł. , co stanowi 44,25 %
wykonania.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2015 r. a zrealizowanymi
wydatkami wynosi 1.453.899,29 na plus.
Następnie p. Skarbnik przypomniała, że planowane na 2015 r. wydatki
inwestycyjne wynoszą 6.493.510,- zł., natomiast zrealizowane na dzień
30 czerwca br. wynoszą 1.386.169,94 zł. , co stanowi 21,34 % w stosunku do
planu.

-5P. Skarbnik podsumowała powyższą informację stwierdzając, że zakończenie
wydatków inwestycyjnych jednorocznych planowane jest w II półroczu 2015 r.
Następnie p. Skarbnik poinformowała o wszystkich aktualnych
zobowiązaniach gminy na dzień 30.06.2015r. tj.:
kredyty i pożyczki ogółem 3.673.394,10,- zł. w tym:
- pożyczka w kwocie 100.000,- zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- na realizację
zadania inwestycyjnego- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m.
Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”,
- pożyczka w kwocie 1.238.000,- zł zaciągnięta w roku 2010 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 COUNTERPART FUND w Banku Ochrony Środowiska
S.A. w kwocie 70.600,- zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa
dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na os. Zielonym w Budzyniu,
- pożyczka w kwocie 225.000,- zł. zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na
realizację zadania inwestycyjnego „ Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Budzyń”,
- pożyczka w kwocie 208.000,- zł. zaciągnięta w roku 2011 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 396.000,- zł. zaciągnięta w roku 2013 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 777.500,- zł. zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na
realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowości Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 485.294,10,- zł. zaciągnięta w roku 2014 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej -COUNTERPART FUND, na
realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gminnej Nr 201546P
Budzyń osiedle Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 173.000,- zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na
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Odpadów Stałych w Budzyniu – Łucjanowo Etap II”,
- zobowiązania w kwocie 873.206,23 zł:
- jednostek budżetowych – 571.232,69 zł,
w tym: wymagalne – 0,00 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł,
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 301.973,54 zł,
w tym: wymagalne – 0,00 zł,
w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł,
W/w poinformowała, że łączna kwota długu gminy Budzyń na dzień
30.06.2015r. wynosi 25,57% wykonanych dochodów ogółem.
Następnie p. Skarbnik przystąpiła do omówienia informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata
2015-2023 za I półrocze 2015r.
Planowane dochody ogółem w omawianym zakresie zostały zwiększone
w 2015 r. o kwotę 2.726.843,03 zł i aktualnie wynoszą 28.005.031,03 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 14.364.290,76 zł. tj. 51,29%
planu. Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.
Planowane wydatki
ogółem zostały zwiększone w 2015 r. o kwotę
1.966.643,03,- zł. i aktualnie wynoszą 29.112.619,25 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. wynosi 12.910.391,47 zł. tj. 44,35%
planu. Również realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.
Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2015r.
Następnie P. Skarbnik poinformowała, że na dzień 30.06.br. planowany jest
deficyt budżetu w wysokości 1.107.588,22 zł.
Wykonanie budżetu na 30.06.2015r. to uzyskana nadwyżka w wysokości
1.453.899,29 zł., w związku z czym nie było potrzeby angażowania
wprowadzonych wolnych środków. Stan środków do dyspozycji na ten dzień
wynosi 2.318.688,47- zł.
Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na
realizację inwestycji w II półroczu 2015 r.
Pani Skarbnik poinformowała również, że na 30.06.2015 r. faktyczne
zadłużenie Gminy Budzyń wynosi 3.673.394,10 zł., z tytułu kredytów
i pożyczek długoterminowych.
W dniu 30.06.2015r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń na koniec 2015r.
wynosi 4.250.988,22 zł.
W I półroczu 2015r. wielkość zadłużenia po stronie planu została zmniejszona
o kwotę 1.755.200,00 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.

-7Pani 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 2015 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 30.06.2015 r. plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury wynosi:
przychody i koszty po stronie planu 1.319.000,00 zł , natomiast po stronie
wykonania na dzień 30.06.br. :
- przychody : 629.106,81 zł. co stanowi 47,70% planu, natomiast koszty :
609.210,86 zł., co stanowi 46,19 % 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.
Pani Skarbnik omówiła również informację o realizacji przychodów
i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu za
I półrocze 2015r.
W/w poinformowała, że:
- przychody planowane Zakładu na 2015r. wynoszą 3.801.667,00 zł, natomiast
zrealizowane na 30.06.2015r. wynoszą 2.137.482,12 zł, co stanowi 56,22 %
planu,
- koszty planowane na 2015r. wynoszą 3.796.429,00 zł, natomiast zrealizowane
na 30.06.2015r. wynoszą 2.064.477,53 zł, co stanowi 54,38% planu.
Pani Skarbnik podsumowała przedstawioną informację stwierdzając, że nie
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 30.06.2015r.
jest zadawalająca.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu powyższej informacji,
stanowiącej zał. Nr 5 do protokołu, głos zabrał Przewodniczący obrad
przedstawiając uchwałę Nr SO-0953/20/15/Pi/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2015 r.,
wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Gminę Budzyń informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 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
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instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kąkolewice.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że wnioskowany obszar objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Budzyń
Nr XXI/149/2001 z dnia 25 czerwca 2001 roku, który z uwagi na potrzeby
rozwoju inwestycyjnego na tym obszarze ma zostać zmieniony w zakresie
układu komunikacyjnego oraz zmian parametrów technicznych terenów
przeznaczonych dla zabudowy produkcyjno- usługowej. Przeznaczony teren
który został wskazany w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały nie narusza
ustaleń i jest zgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Budzyń z uwagi na to, że stanowi
obszar przeznaczony pod funkcje przemysłowo-usługowe.
Wójt Gminy poinformował, że przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi
rozpoczęcie procedury planistycznej.
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.
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 X/58/2015 Rady Gminy Budzyń w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kąkolewice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Budzyń w Stowarzyszeniu
„Dolina Noteci” w okresie programowania 2014-2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że Gmina Budzyń od lat należy do Stowarzyszenia „Dolina
Noteci”. Członkostwo w tej organizacji daje możliwości pozyskiwania
dodatkowych środków unijnych na realizację zadań w naszej gminie. Dlatego
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racjonalna.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
stwierdzając celowość jego podjęcia. Przystąpiono do głosowania, w którym
brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr X/59/2015 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Budzyń
w Stowarzyszeniu „Dolina Noteci” w okresie programowania 2014-2020–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2016-2019.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który
przypomniał, że kadencja ławników do sądów powszechnych trwa 4 lata
i rozpoczyna się rok po wyborach samorządowych. W/w poinformował, że
prawo do zgłaszania ławników mają Prezesi Sądów, stowarzyszenia,
organizacje, związki zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne
prawo wyborcze i zamieszkujących na stałe na terenie Gminy. W naszej Gminie
kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu panią Annę Ewę
Cybulską zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Sekretarz Gminy poinformował, że w celu wydania opinii o zgłoszonym
kandydacie Rada Gminy podjęła uchwałę powołującą „zespół do wydania opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników”.
Sekretarz Gminy przypomniał, że Zespół składał się z członków Komisji
Statutowo-Samorządowa, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy oraz
Sekretarza Gminy jako Przewodniczącego powyższego Zespołu.
Następnie Sekretarz Gminy jako Przewodniczący Zespołu poinformował, że
zespół w w/w składzie obradował w dniu 21 września 2015r., wydając
pozytywną opinię o zgłoszonej kandydatce na ławnika pani Annie Ewie
Cybulskiej.
Protokół z posiedzenia zespołu stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Sekretarz Gminy poinformował, że do kompletu dokumentów, które są
niezbędne przy zgłaszaniu kandydata na ławnika, dołączona jest również
pozytywna opinia o kandydacie na ławnika, wydana przez Wielkopolskiego
Komendanta Policji w Poznaniu.
Po omówieniu wymaganych dokumentów w powyższej sprawie
Przewodniczący obrad poinformował , że nastąpi teraz w tajnym głosowaniu
wybór ławnika. W tym celu Przewodniczący obrad poprosił o dokonanie
wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania.
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- p. Izabelę Jenczyk,
- p. Sławomira Binerta,
- p. Mariana Bedyńskiego.
W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji i wybrały spośród siebie
Przewodniczącą Komisji - radną p. Izabelę Jenczyk.
Po ukonstytuowaniu się, Komisja przystąpiła do pracy, rozdając karty do
głosowania. Przewodnicząca Komisji poinformowała o sposobie głosowania.
Przystąpiono do głosowania, poprzez wrzucenie przez radnych kart do urny
wyborczej.
Komisja rozpoczęła liczenie głosów, a następnie spisała protokół
z przeprowadzonego głosowania.
Następnie Przewodnicząca Komisji radna p. Izabela Jenczyk odczytała protokół
Komisji Skrutacyjnej, informując, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika
Sądu Rejonowego w Wągrowcu jednogłośnie wybrana została pani Anna Ewa
Cybulska.
Następnie dla formalności przystąpiono do głosowania nad uchwałą w tej
sprawie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr X/60/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie wybory ławnika do Sądu
Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2016-2019 – jednogłośnie.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do powyższej uchwały.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy Szkole Podstawowej w Wyszynach.
W tym miejscu w/w przedstawił wniosek , który wpłynął do Rady Gminy od
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,
o nadanie Szkole Podstawowej w Wyszynach imienia Mikołaja Kopernika.
Wniosek ten stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Następnie
Przewodniczący
obrad
oddał
głos
Dyrektorowi
powyższej Szkoły p. Donacie Kędzierskiej, która poinformowała, że w dniu
17 czerwca 2015r. zgodnie z procedurami odbył się wybór patrona Szkoły.
W wyniku wyboru wśród kandydatów większość głosów uzyskała postać
Mikołaja Kopernika, która w największym stopniu przemawiała do uczniów,
była ich zdaniem najciekawsza i wiarygodna.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Grzegorz Łabój, informując, że
mieszkańcy Wyszyn proponowali również za patrona byłego i długoletniego
Kierownika tej placówki p. Franciszka Owczarzaka, który był bardzo
zasłużonym człowiekiem. W związku z tym, że postać p. Owczarzaka nie była

- 11 brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru patrona, w/w zaproponował
uczczenie Jego pamięci poprzez umieszczenie na murach Szkoły tablicy
pamiątkowej.
Dyrektor Szkoły p. Donata Kędzierska w całości zgodziła się z tą propozycją.
Radni wyrazili całkowitą akceptację odnośnie przedstawionego wniosku,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr X/61/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie nadania nazwy Szkole
Podstawowej w Wyszynach – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres do
3 lat, dotychczasowemu najemcy.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że do
Urzędu Gminy wpłynął wniosek p. Jolanty Kozioł, zamieszkałej w Brzekińcu,
o odnowienie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu, od strony gdzie obecnie jest siedziba
GZWiK, przy ul. Strażackiej nr 1 w Budzyniu.
Lokal użytkowy stanowi własność Gminy Budzyń. Wójt poinformował, że
dotychczasowy najemca korzysta z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, jakim
jest prowadzenie działalności usługowej i biurowej oraz terminowo reguluje
ustalony czynsz i podatek od nieruchomości.
Zdaniem Wójta Gminy, mając na względzie dotychczasowy sposób korzystania
z lokalu, zasadne jest kontynuowanie umowy przez kolejne 3 lata.
Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że jeżeli najemca regularnie opłaca
czynsz i nie ma zastrzeżeń do prowadzonej przez niego działalności, to zdaniem
radnego nie ma problemu w kontynuowaniu umowy najmu.
Również radni nie zgłosili uwag do omawianego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr X/62/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność
Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując,
że Spółka pod nazwą ASTA-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile przy
ul. Podgórnej 10, zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie przez Gminę Budzyń
odpłatnej służebności przesyłu, na działkach gruntowych o numerach
ewidencyjnych 2134/1 i 2142/1, położonych w Budzyniu, stanowiących
własność Gminy Budzyń.
Wójt Gminy poinformował, że służebność przesyłu zabezpieczyłaby przebieg
budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej, (kanalizacja dystrybucyjna,
przyłącza światłowodowe) na wymienionych działkach. Gwarantowałoby to
swobodny dostęp do działek i pozwoliło Spółce na realizację w/w inwestycji.
W/w poinformował, że służebność przesyłu zostanie ustanowiona za
odpowiednim wynagrodzeniem. Koszty ustanowienia służebności przesyłu,
w tym sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty związane z dokonaniem
wpisów do księgi wieczystej poniesie przedsiębiorca.
Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy zauważył, że podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr X/63/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
umarzając Gminie Budzyń część pożyczki zaciągniętej na : „Budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń (etap I)”
zobowiązał nas do wykorzystania umorzonej kwoty na inwestycyjne
przedsięwzięcia proekologiczne.
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100.000,- zł, pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia powyższej
pożyczki, przeznaczyć się na zadanie inwestycyjne o nazwie :
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację , rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń”.
Radni nie zgłosili uwag do omawianego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr X/64/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeznaczenia umorzonej części
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, 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 z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienie
o przyznaniu dotacji celowej na kwotę: 7.710,- zł, z przeznaczeniem na
sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji celowych o kwotę:
- 312.317,- zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 5.546,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Gmina Budzyń otrzymała informację od Ministra Finansów o przyznaniu ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 5.000,- zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjum.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100.000,- zł, na
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o szer. 4m.
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zwiększono dochody własne o kwotę 364.645,- zł z następujących tytułów:
- darowizny – 53.400,- zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości – 765,- zł,
- odsetki – 10,- zł,
- wpływy z dywidend – 70,- zł,
- podatek od nieruchomości – 250.000,- zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 7.000,- zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.000,- zł,
- opłata planistyczna – 8.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.100,- zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000,- zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.800,- zł,
- wpływy za wynajem – 1.000,- zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.000,- zł,
- wpływy z różnych opłat – 500,- zł.,
- przychody budżetu o kwotę 212.795,- zł z tytułu wolnych środków,
zmniejszono:
- dochody własne o kwotę 25.000,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z usług – 25.000,- zł,
- przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i
kredytów o kwotę 623.000,- zł,
- rozchody budżetu o kwotę 222.000,- zł z następujących tytułów:
- udzielenia pożyczki dla GOK – 122.000,- zł,
- spłaty raty pożyczki – 100.000,- zł - Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie
Budzyń 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina
Budzyń /etap I/,
zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne powiatowe – 250.000,- zł,
- drogi publiczne gminne – 16.000,- zł,
- ochotnicze straże pożarne – 20.000,- zł,
- szkoły podstawowe – 2.800,- zł,
- przedszkola – 46.600,- zł,
- gimnazja – 20.000,- zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 200,- zł,
- ochrona zdrowia – 8.400,- zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 600,- zł,
- gospodarka odpadami – 3.440,- zł,
- pozostała działalność – 70.000,- zł,
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zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- rolnictwo i łowiectwo – 10.000,- zł,
- drogi publiczne gminne – 121.000,- zł,
- administracja publiczna – 10.000,- zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 35.600,- zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 25.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również, że dokonuje się zmian w planie wydatków
polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
P. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych zmian
zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2015 r. o kwotę 770.218,- zł,
w wyniku czego dochody Gminy ogółem wynoszą: 28.884.104,90 zł. oraz
zwiększa się wydatki o kwotę 582.013,- zł , w wyniku czego wydatki Gminy
ogółem wynoszą : 29.803.488,12 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy
o kwotę 188.205,- zł i ustala na kwotę 919.383,22 zł.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Depta zwracając się z pytaniem,
czy przeznaczenie 100.000,- zł. na dofinansowanie budowy (przebudowy)
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. jest zgodne z planem.
P. Skarbnik odpowiedziała, że jest to realizacja założeń i kierunków rozwoju
gminy.
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 X/65/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni
projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2015-2023.
Szczegółowo projekt uchwały również omówiła p. Skarbnik Gminy, która
poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2015-2023 wynika
z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej. I tak:
1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Ostrówki” – o kwotę 75.000,- zł,
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we wsi Podstolice” – o kwotę 41.000,- zł.
2)Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3)Zmniejszono przychody budżetu w roku 2015 o kwotę 623.000,- zł. i w roku
2016 o kwotę 600.000,- zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat rat kredytów i pożyczek
oraz kwoty długu na lata następne.
4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 212.795,- zł, z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5) Zmniejszono rozchody budżetu w roku 2015 z tytułu planowanej do
udzielenia pożyczki GOK, o kwotę 122.000,- zł oraz o kwotę 100.000,- zł
z tytułu spłat pożyczek (umorzenie).
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 X/66/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że Powiat Chodzieski zwrócił się z prośbą o zwiększenie
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Aktywizacja obszarów
wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-OstrówkiProsna”, do wysokości 575.000,- zł, czyli o 250.000,- zł więcej, niż zakładała to
uchwała Nr XL/308/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.
Radni dyskutowali na ten temat, wyrażając nadzieję, że w przyszłym
roku Powiat Chodzieski zrewanżuje się przeznaczeniem swoich środków
w wysokości 250 tys. zł. na nasze „schetynówki”.
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 X/67/2015 Rady Gminy Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

- 17 Adn. 21
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad, który w tym miejscu przeczytał pismo Rodziców Klas
Pierwszych Popołudniowych, które stanowi zał. Nr 19 do protokołu. W/w
przypomniał, że powyższe pismo zostanie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji
Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń.
- Przewodniczący obrad przedstawił również pisma:
1) Klubu Tenisowego RETURN Budzyń, w sprawie możliwości wybudowania
na terenie gminy Budzyń profesjonalnych kortów tenisowych,
2) P. Zdzisława Strahla z Budzynia m. innymi w sprawie ustawienia znaku
ograniczenia prędkości ruchu na skrzyżowaniu os. Kwiatowego z ul. Cichą,
3) Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Powstańców Wlkp.
w Budzyniu, w sprawie prośby o zwolnienie z opłaty stałej dla odbiorców wody
na działkach.
Powyższe pisma stanowią odpowiednio zał. Nr 20, 21 i 22 do protokołu.
Przewodniczący obrad zaproponował, że powyższe pisma zostaną
przedstawione do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń, co zostało przez radnych zaaprobowane.
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się z pytaniem o możliwość oświetlenia
drogi w Sokołowie Budzyńskim w kierunku Karolewa.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to możliwe w przypadku uzyskania środków
unijnych na ten cel.
- Radna Izabela Jenczyk również zwróciła uwagę na konieczność budowy
chodnika przy drodze gminnej, w kierunku kościoła.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to temat do rozważenia.
- Radny p. Jarosław Dajczak zwrócił się z pytaniem, kiedy będzie rozpatrywany
temat uprzemysłowienia terenu od os. Zielonego w kierunku DK11.
Wójt Gminy odpowiedział, że temat będzie poruszony na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń, a także na
najbliższej Sesji Rady Gminy, przy omawianiu zmiany zagospodarowania
terenu.
- Radny p. Józef Kasperczak prosił w imieniu mieszkańców o oświetlenie drogi
w kierunku ul. Łucjanowo w Budzyniu.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to temat do rozważenia.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz stwierdził, że po rozebraniu placu zabaw
w Dziewokluczu, teren nie został do końca posprzątany i pozostał tam gruz.
Wójt Gminy stwierdził, że jest to temat do załatwienia.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się również z pytaniem, czy jest
szansa na położenie światłowodu na terenie Dziewoklucza.
Również z takim pytaniem zwrócił się radny p. Józef Depta, odnośnie
miejscowości Nowe Brzeźno.

- 18 Wójt Gminy odpowiedział, że na terenie Polski powstają nowe firmy, które
przystępują do przetargów na budowę światłowodów, w związku z czym jest
duża szansa, że w niedalekiej przyszłości temat światłowodów zostanie
zrealizowany również w pozostałych miejscowościach naszej Gminy.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z pytaniem, czy jest jakaś
kontrola nad powstawaniem w ostatnim czasie ferm trzody chlewnej przy
siedliskach mieszkaniowych, gdyż mieszkańcy buntują się przed występującym
odorem.
Wójt Gminy odpowiedział, że są procedury, które należy przestrzegać, aby
powstała ferma, natomiast nie ma żadnych konkretnych norm odnośnie odoru,
nie ma strony prawnej czy administracyjnej , żeby sprawę zastopować.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się po raz kolejny z pytaniem , czy
w niedługim czasie powstanie ścieżka rowerowa z Budzynia do Dziewoklucza.
Wójt Gminy odpowiedział, że do chwili obecnej Nadleśnictwo, które jest
właścicielem drogi, na której ewentualnie powstałaby ścieżka rowerowa nie
otrzymało jeszcze dofinansowania na ten cel.
- Radny p. Wacław Pasch zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu
przy zbiorniku wodnym we wsi Bukowiec, który jest w administrowaniu
Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Wójt Gminy poinformował, że przekaże sprawę do realizacji do Starostwa
Powiatowego w Chodzieży.
- Radny p. Krystian Ograbek poinformował, że na terenie Podstolic, nie tylko
latem, występuje niskie ciśnienie wody.
W/w radny zgłosił również problem słabego zasięgu telefonii komórkowej
w sieci Orange we wsi Podstolice.
Wójt Gminy poinformował, że Urząd Gminy wystosuje pismo w tej sprawie do
powyższej sieci, z dołączeniem listy z podpisami mieszkańców Podstolic,
wnioskujących o polepszenie zasięgu sieci Orange.
- Radny p. Józef Depta zwrócił się z pytaniem, kiedy sieć wodociągowa
z Dziewoklucza zostanie przyłączona do Nowego Brzeźna.
Wójt Gminy odpowiedział, że proponuje zaprosić na posiedzenie Komisji Rady
Gminy Kierownika GZWiK w Budzyniu, w celu omówienia problemów
związanych z działalnością Zakładu.
Adn. 22
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną X Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/-/ Zenon Nowicki
Protokołowała:
/-/Damiana Jezierska

