P R O T O K O Ł Nr XI / 2015
=====================================
z XI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 12 listopada
2015r. w sali obrad GOK w Budzyniu - od godz. 1500 do godz. 1700.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Radna Powiatowa
- p. Kinga Buszkiewicz,
- sołtys sołectwa Wyszynki
- p. Jan Szejn,
- Przedstawiciele Komendy Policji w Chodzieży-nadkom. p. Elżbieta Żulewska,
-st. sierż. p. Dariusz Szęfel,
- Redaktor „Chodzieżanina”.
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 ostatniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z udostępnienia mieszkańcom
Gminy Budzyń bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra
właściwego ds. Administracji Publicznej o zmianę rodzaju miejscowości w
Gminie Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w
Budzyniu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i
placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych
przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i
zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
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15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie Gminy Budzyń w zakresie opróżnienia zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami.
17. Przyjęcie informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
18. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Budzyń z analizy złożonych
oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Budzyń.
19. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń z analizy
złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Gminy Budzyń.
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. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XI Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
W tym miejscu Przewodniczący obrad wraz z radnymi złożyli Wójtowi
Gminy Budzyń życzenia z okazji minionych imienin i urodzin, wręczając z tej
okazji bukiet kwiatów.
Przewodniczący obrad poprosił następnie o wystąpienie obecnych na
dzisiejszej Sesji Przedstawicieli Komendy Policji w Chodzieży, w osobach :
p. Elżbieta Żulewska i p. Dariusz Szęfel.
W/w przedstawili problem bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu,
związany głównie z powtarzającymi się w ostatnim czasie kradzieżami
i włamaniami do mieszkań. Przedstawiciele Policji apelowali o zachowanie
ostrożności, poprzez prawidłowe zabezpieczanie swojego mienia, a także
o reagowanie na wszelkie podejrzane zachowania osób w swoim rejonie
i informowanie o tym Policji.
Przedstawiciele Policji zaprezentowali również niedrogie i możliwe do
zakupienia w Internecie zabezpieczenia przed włamaniami.
Po omówieniu powyższych spraw radni zadawali pytania i prowadzili dyskusję
bezpośrednio związaną z omawianym tematem.
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Przewodniczący obrad podziękował Przedstawicielom Komendy Policji
w Chodzieży za wystąpienie i zwrócenie uwagi mieszkańcom Gminy Budzyń
na zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji.
W/w przystąpił do dalszego prowadzenia obrad. W/w poinformował, że
w posiedzeniu bierze udział 14 radnych, co stanowi 94 % ogółu, w związku
z czym Sesja może obradować i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad, który
stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przestawiając informację
z realizacji wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 2 do
protokołu.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 22
„ Wolne głosy i wnioski”.
Adn. 6
W tym punkcie, zgodnie z ustaleniami Wójt nie przedstawiał informacji
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 29 września
2015r. , gdyż informacja ta została przesłana do każdego z radnych.
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
29 września 2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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Następnie ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 29 września 2015r.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni jednogłośnie przyjęli protokół z X Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 29 września 2015r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
rezygnacji z udostępnienia mieszkańcom Gminy Budzyń bezpłatnego dostępu
do szerokopasmowego Internetu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy Budzyń, który
przypomniał, że kilka lat wstecz Gmina Budzyń otrzymała możliwość
bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu w okolicach ul. Rynkowej
w Budzyniu. Ponieważ obecnie zmieniły się warunki na możliwość przedłużenia
tej oferty, a Gmina Budzyń nie spełnia szeregu z nich, biorąc również pod
uwagę korzystną dostępność do Internetu dzięki połączeniom z łączami
Asta -Net Wójt proponuje rezygnację z powyższej usługi. Wójt Gminy również
zauważył, że z tego połączenia korzystała tylko pewna liczba mieszkańców,
zamieszkałych przy ul. Rynkowej w Budzyniu. W związku z powyższym Wójt
Gminy stwierdził, że nie widzi konieczności dalszego korzystania z usługi
bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
W przypadku podjęcia powyższej uchwały Gmina Budzyń wystąpi z wnioskiem
do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu o rezygnację
z powyższej usługi.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/68/2015 Rady Gminy Budzyń w
sprawie rezygnacji z udostępnienia mieszkańcom Gminy Budzyń bezpłatnego
dostępu do szerokopasmowego Internetu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
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wystąpienia z wnioskiem do Ministra właściwego ds. Administracji Publicznej
o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Budzyń.
Szczegółowo temat ten omówił Sekretarz Gminy, który poinformował,
że dotychczas, przy ręcznym prowadzeniu ewidencji ludności Nowa Wieś
Wyszyńska funkcjonowała przez dziesiątki lat jako osobna wieś, co było zgodne
z prawdą. Dopiero po wprowadzeniu w br. elektronicznego systemu ewidencji
ludności ujawniono rozbieżności w rodzaju miejscowości między „Wykazem
urzędowym nazw miejscowości w Polsce”, rejestrem TERYT, a rodzajem
miejscowości występującym w obiegu publiczno-prawnym w gminie Budzyń.
Okazało się, że w spisie miejscowości Gminy Budzyń Nowa Wieś Wyszyńska
znikła jako samodzielna wieś i widnieje jako część wsi Bukowiec. Aby
poprawić zaistniałą sytuację i wprowadzić do systemu elektronicznego Nową
Wieś Wyszyńską jako odrębną wieś, należy rozpocząć procedurę podjęciem
niniejszej uchwały. Sekretarz Gminy poinformował, że wystąpienie
z propozycją dzisiejszej uchwały zostało poprzedzone konsultacjami
społecznymi w tej sprawie. Następnym krokiem, po podjęciu dzisiejszej
uchwały będzie wystąpienie z wnioskiem Rady Gminy Budzyń za
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości. Wójt Gminy poinformował, że
przeprowadzenie powyższej procedury nie jest związane z kosztami.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/69/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra właściwego ds. Administracji
Publicznej o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Budzyniu.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela
Jenczyk, która poinformowała, że już po raz drugi członkowie Komisji
obradowali na temat nazewnictwa ulic w rejonie osiedla Piaski i Orlika.
W/w poinformowała, że radni biorąc również pod uwagę propozycje
mieszkańców naszej gminy, po przeprowadzonej dyskusji ustalili
i zaakceptowali propozycje nazewnictwa nowo projektowanych ulic
w powyższym rejonie.
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1) w załączniku Nr 1 do niniejszego projektu uchwały, znajdują się następujące
propozycje nazewnictwa ulic w rejonie „Orlika”:
- ulica Olszynkowa,
- ulica Tenisowa,
- ulica Olimpijczyków,
- ulica Orlikowa,
- ulica Sportowa,
- ulica Sosnowa,
- ulica Świerkowa,
- ulica Jodłowa,
- ulica Modrzewiowa,
- ulica Przylesie,
2) w załączniku Nr 2 do niniejszego projektu uchwały, znajdują się następujące
propozycje nazewnictwa ulic w rejonie os. Piaski:
- ulica Wrzosowa,
- ulica Jagodowa,
- ulica Poziomkowa,
- ulica Jeżynowa,
- ulica Borówkowa.
- W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który podsumował
przedstawione propozycje nazewnictwa ulic, stwierdzając, że nie jest nimi
zachwycony. W/w głównie negatywnie wypowiedział się co do nazw
związanych z runem leśnym , a także nazw takich jak: ulica Olimpijczyków czy
ulica Przylesie.
- Do powyższych uwag odniósł się Przewodniczący obrad i jednocześnie
członek Komisji p. Zenon Nowicki przypominając radnemu p. J. Kasperczakowi
o zapraszaniu wszystkich radnych do udziału w obradach tej Komisji, z czego
skorzystała tylko jedna osoba. Podczas obrad Komisji można było
wypowiedzieć się w temacie nazewnictwa ulic, zgłosić swoje uwagi
i przedstawić inne propozycje.
-Głos zabrał radny i członek Komisji p. Marian Bedyński, który stwierdził, że
Komisja starała się zachować podobną tematykę nazw ulic w danym rejonie.
-Ponownie głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, którzy stwierdził, że ma
również uwagi odnośnie rozpoczynania niektórych nazw ulic w połowie drogi.
Radny również wyraził niezadowolenie z faktu, że wszystkie nazwy ulic
z danego rejonu skupione są w jednej uchwale, w związku z czym jest tylko
jedno głosowanie, pomimo, że w/w nie zgadza się z niektórymi propozycjami.
- Radny p. Marian Bedyński podsumował temat, stwierdzając, że między innymi
przedstawione uwagi mogły zostać rozstrzygnięte już na posiedzeniu Komisji.
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pomiędzy Gimnazjum a os. Zielonym rozpocznie się budowa budynków
wielorodzinnych, w związku z czym istnieje konieczność nazwania ulicy, na
której one powstaną. Położenie tego terenu nasunęło zaproponowanie nazwy
ulicy: Gimnazjalną. Ponieważ jest to również nowo projektowana ulica
Budzynia, dlatego też proponowana nazwa tej ulicy wraz z mapką terenu
stanowią zał. Nr 3 do projektu omawianej uchwały.
- Głos zabrał w tym miejscu radny p. Andrzej Czerwoniec, który poinformował,
że skorzystał z zaproszenia na posiedzenie Komisji przy omawianiu tematu
nazewnictwa ulic. Radny proponował Komisji zachowanie systematyki
nazewnictwa ulic, np. przyjmując w danym rejonie Budzynia nazwy pisarzy,
wieszczy, naukowców itp. Również w/w radny stwierdził, że nie jest do końca
zadowolony z przedstawionych w dniu dzisiejszym propozycji, ale należy się do
nich ustosunkować głosując za tak lub przeciw, nie przedłużając tego tematu.
- Również w podobnym tonie wypowiedział się radny p. Józef Depta.
Ponieważ nie zgłoszono konkretnie innych propozycji Przewodniczący obrad
poprosił o przegłosowanie powyższego projektu uchwały w przedstawionej
formie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Budzyniu –
stosunkiem głosów: „za”- 12 radnych, „przeciw” – 2 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym do
zadań organizatora tego transportu należy określenie przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników , a także określenie warunków
i zasad korzystania z nich. Ponieważ do zadań Rady Gminy należy określenie
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, a takimi obiektami są przystanki należało określić te zasady.
Zdaniem Wójta Gminy ustalenie jasnych zasad i warunków korzystania
z przystanków komunikacyjnych ułatwi organizację publicznego transportu
drogowego przewoźnikom, operatorom a także podróżującym pasażerom.
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w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/71/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka
samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy, który
poinformował, że uchwała w powyższej sprawie była podejmowana przez Radę
Gminy Budzyń w dniu 14 marca 2014r. W międzyczasie nastąpiła nowelizacja
ustawy o systemie oświaty, która wprowadza obowiązek nie tylko kontroli
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji , ale także kontroli pobierania
dotacji. Dzisiejszy projekt uchwały różni się od podjętej wcześniej uchwały
tylko dodaniem ustawowego zapisu o kontroli „pobrania” dotacji.
Sekretarz Gminy proponuje, aby podjęta wcześniej uchwała straciła moc
i w obrocie prawnym funkcjonowała tylko dzisiejsza uchwała z ustawowo
dopisanym wyrazem „i pobrania” dotacji. Zdaniem w/w jest to zmiana formalna.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
stwierdzając , że należy dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów
prawa. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/72/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż
jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
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w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Gminy do
określenia w formie uchwały Rady Gminy wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając
opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji tych zadań.
Wójt Gminy poinformował, że szczegółowy sposób określania wymagań,
jakie powinien spełniać taki przedsiębiorca precyzuje w swoim Rozporządzeniu
Minister Środowiska. Powinny być one przedstawione w sposób precyzyjny,
zrozumiały,
niedyskryminujący,
nieograniczający
konkurencji
oraz
nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. Wójt Gminy poinformował, że powyższy projekt uchwały spełnia te
uwarunkowania.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało
udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/73/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie
Gminy Budzyń w zakresie opróżnienia zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z tymczasowymi
najemcami.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - dotychczasowy najemca lokali
użytkowych tj:
- lokalu użytkowego o powierzchni 1,50 m2, stanowiącego własność Gminy
Budzyń, mieszczącego się w budynku położonym na działce nr 248/1, w obrębie
Sokołowo Budzyńskie, (na parterze budynku)
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- lokalu użytkowego o powierzchni 11,39 m2, stanowiącego własność Gminy
Budzyń, mieszczącego się w budynku położonym na działce nr 343, w obrębie
Nowe Brzeźno, (na piętrze budynku),
wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
powyższych lokali, na sugerowany okres 10 lat.
Wójt poinformował, że dotychczasowy najemca korzysta z przedmiotu umów
zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowach tj. na centralę
telefoniczną oraz terminowo reguluje ustalony czynsz i podatek od
nieruchomości. Ponadto prowadzona w lokalu działalność nie powoduje
uciążliwości. Zdaniem Wójta Gminy kontynuowanie umowy przez kolejne
10 lat jest zasadne.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, informując, że powyższy
projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał
akceptację radnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 14
radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XI/74/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych
z tymczasowymi najemcami – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot.
przedstawienia informacji o sposobie realizacji zadań oświatowych.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował , że pod
koniec każdego roku dyrektorzy szkół mają obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy sprawozdań z działalności placówek na terenie Gminy Budzyń. Wójt
poinformował, że sprawozdania takie zostały przygotowane przez dyrektorów:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, Szkoły Podstawowej
w Budzyniu i Szkoły Podstawowej w Wyszynach.
Wójt wstępnie zapoznał radnych z powyższymi informacjami z działalności
szkół za rok szkolny 2014/2015r., ze szczególnym uwzględnieniem wyników
sprawdzianów końcowych uczniów.
Radni stwierdzili, że szczegółowo zapoznali się z poszczególnymi
sprawozdaniami, które otrzymali jako materiały na dzisiejszą Sesję i w dniu
dzisiejszym nie zgłaszają do nich uwag.
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Podstawowej w Budzyniu oraz Szkoły Podstawowej w Wyszynach stanowią
odpowiednio załączniki Nr: 12, 13 i 14 do protokołu.
Adn. 18
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie tematu odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy w związku z tym przedstawił następujące pisma:
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o złożonych w terminie i bez
nieprawidłowości oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Budzyń
p. Marcina Sokołowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń
p. Zenona Nowickiego - pismo to stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
- Pismo Wójta Gminy Budzyń informujące o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez kierowników jednostek , w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości - pismo to stanowi zał. Nr 15a do protokołu.
Wójt Gminy stwierdził, że nie otrzymano informacji w sprawie oświadczeń
majątkowych z Urzędu Skarbowego w Chodzieży, w związku z czym można
przyjąć, że wszystkie oświadczenia majątkowe są prawidłowe.
Adn. 19
W tym punkcie Przewodniczący obrad jako Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił swoje pismo odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych
przez radnych Rady Gminy Budzyń, w których w/w nie stwierdził
nieprawidłowości.
Pismo to stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło pismo
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży, w którym informuje się, że w
wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, że
wystąpiły nieprawidłowości dot. radnych:
- p. Mariusza Ajchszteta,
- p. Mariana Bedyńskiego,
- p. Sławomira Binerta,
- p. Andrzeja Czerwońca,
- p. Jarosława Dajczaka,
- p. Józefa Depta,
- p. Izabeli Jenczyk,
- p. Józefa Kasperczaka,
- p. Krzysztofa Kina,
- p. Roberta Ksyckiego,
- p. Franciszka Łabója,
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- p. Wacława Pascha.
W/w radnych zapoznano ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, aby
uwzględnili je przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych.
Powyższe pismo stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
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 podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 70.000,- zł na
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o szer. 4 m,
- w związku z realizacją zadań własnych
zwiększono:
- dochody własne o kwotę 144.500,- zł z następujących tytułów,
- podatek od środków transportowych – 36.000,- zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50.000,- zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7.000,- zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.000,- zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.500,- zł,
zmniejszono:
- dochody własne o kwotę 64.000,- zł z następujących tytułów:
- środki z innych źródeł - 50.000,- zł,
- odpłatność rodziców – 14.000,- zł,
zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 4.129,- zł,
- administracja publiczna – 4.000,- zł,
- szkoły podstawowe – 9.215,- zł,
- przedszkola – 51.000,- zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 9.800,- zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 535,- zł,
- domy pomocy społecznej – 10.321,- zł,
- gospodarka odpadami – 41.560,- zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.500,- zł,
- pozostała działalność – 2.000,- zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15.440,- zł.
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polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami.
Na zakończenie p. Skarbnik poinformowała, że w wyniku przedstawionych
zmian w budżecie Gminy na 2015r.:
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 150.500,- zł, w wyniku czego
dochody budżetu Gminy ogółem wynoszą 29.322.380,27 zł, natomiast wydatki
ogółem wynoszą 30.241.763,49 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XI/75/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2015 r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 21
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 zmiany w WPF na lata 20152023 znajdują się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika z następujących
spraw:
1.Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.
Zmniejsza się wartość środków na realizację następujących zadań:
Wydatki bieżące:
- „odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Budzyń” – w roku 2015 o kwotę 47.305,- zł, w roku 2016 o kwotę
100.000,- zł, w roku 2017 o kwotę 55.000,- zł.
Wydatki majątkowe:
- „Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu – oś. Piaski Etap III” – w roku 2016
o kwotę 350.000,- zł,
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu”
w roku 2016 o kwotę 100.000,-zł,
- „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń” – w roku 2016 o kwotę 400.000,- zł.
Zwiększa się wartość środków na realizację następujących zadań:
- „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego
w Budzyniu” w roku 2017 o kwotę 3.000.000,- zł.
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- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Wyszynki” – okres realizacji 2016-2018, wartość 515.000,- zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” – okres realizacji 2017-2018, wartość
3.000.000,- zł,
- „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec” – okres realizacji 2016-2018,
wartość 515.000,- zł.
2. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków w latach następnych do
wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023.
W tym miejscu również głos zabrał Wójt Gminy, który uzupełnił wyjaśnienia
p. Skarbnik odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń.
Po omówieniu powyższego projektu uchwały głos zabrał radny p. Krystian
Ograbek, który zwrócił się z pytaniem, czy w wieloletniej prognozie finansowej
brany jest pod uwagę remont stadionu sportowego w Budzyniu.
P. Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że inwestycja ta ujęta jest w planie na lata
2016-2017.
Wójt Gminy dopowiedział, że za rok Gmina Budzyń będzie występować
o unijne dofinansowanie inwestycji oraz przygotowywać dokumentację
techniczną.
Ponieważ radni nie zgłosili innych spraw i uwag do przedstawionego
projektu uchwały, przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XI/76/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023 jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 22
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki, który przedstawił wniosek, który
wpłynął do Rady Gminy Budzyń od p. Edmunda Werda. Ze względu na treść
wniosku, która sugeruje nieprawidłowości w sprzedaży nieruchomości
Przewodniczący Rady Gminy przekazał wniosek do rozpatrzenia na Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Budzyń.
- Radny p. Józef Kasperczak zwrócił uwagę na konieczność wymalowania
pasów przejścia dla pieszych przy wyjeździe z ul. Parkowej w Budzyniu.
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temacie i musiałby wypowiedzieć się specjalista od ruchu drogowego.
- Radny p. Józef Depta ponowił wniosek o naprawę odcinka drogi powiatowej
Brzekiniec-Nowe Brzeźno, gdzie powstało uwypuklenie w jezdni.
Wójt Gminy przyjął wniosek i poinformował , że ponownie przekaże go do
rozpatrzenia do Starosty Powiatowego w Chodzieży.
- Radna Powiatowa p. Kinga Buszkiewicz zwróciła się z pytaniem, czy będzie
robiona nowa nawierzchnia drogi w kierunku tartaku na tzw. Nowych Budach.
Wójt Gminy nie udzielił wiążącej odpowiedzi w tej sprawie stwierdzając
jednakże, że na dzień dzisiejszy nie planuje się w tym miejscu nowej
nawierzchni asfaltowej.
- Radna Powiatowa p. Kinga Buszkiewicz przedstawiła ustny wniosek
mieszkańców os. Kwiatowego w sprawie konieczności poprawy jakości wody
na tym osiedlu, gdyż lecąca z kranu brudna woda powoduje zapychanie się
czujników.
Wójt Gminy odpowiedział, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od
Kierownika GZWiK w Budzyniu, że usunięto sprawę brudnej wody na
wspomnianym osiedlu w Budzyniu. Wójt Gminy wyraził nadzieje, że problem
ostatecznie został usunięty.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się z pytaniem , czy są jakieś nowe
informacje odnośnie realizacji postulatów mieszkańców Gminy Budzyń
w sprawie skrzyżowania na ul. Dworcowej z drogą na Wyszyny.
Wójt Gminy odpowiedział, że otrzymuje sprzeczne wiadomości na ten temat.
W pierwszej kolejności rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad poinformował, że ustawienie świateł na powyższym skrzyżowaniu,
w celu poprawy bezpieczeństwa jest zadaniem priorytetowym, jednakże za
krótki okres czasu Wójt Gminy otrzymał wiadomość, że priorytet ten nie jest
już aktualny.
Zdaniem Wójta Gminy, być może na powyższe sprzeczne informacji w tej
sprawie mają wpływ ambitne założenia dot. budowy w tym miejscu drogi
ekspresowej, która całkowicie zmieniłaby koncepcję przebudowy
skrzyżowania. Jaka będzie ostateczna decyzja w tej sprawie, trudno na dzień
dzisiejszy ocenić.
- Głos zabrał sołtys p. Jan Szejn, który wypowiedział się negatywnie na szereg
działań a także zaniechań, które zdaniem w/w mają miejsce w naszej gminie.
W pierwszej kolejności w/w bardzo negatywnie odniósł się do udzielonej
pomocy powiatowi chodzieskiemu na remont drogi Prosna-Ostrówki, uważając,
że przekazane środki powinny być wydane na inne cele w Gminie. Zdaniem
w/w, remont powyższej drogi jest problemem powiatu chodzieskiego, a nie
naszym.
P. sołtys zwrócił również uwagę na zbyt rzadkie narady z sołtysami, skutkujące
niedoinformowaniem mieszkańców sołectw dot. istotnych działań w Gminie.

- 16 P. Jan Szejn wyraził również duże niezadowolenie brakiem odpowiedzi ze
strony Wójta na zapytanie sołtysa, zadane na ostatnim spotkaniu, a także na brak
spotkania przez wyborami parlamentarnymi.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy stwierdzając, że w Gminie Budzyń
wszystkie działania odbywają się otwarcie i nie powinno być żadnych
niedomówień. Ostatnio, przed jakimikolwiek wyborami brak było ze strony
mieszkańców gminy zainteresowania przewozem autobusami na miejsca
głosowania, w związku z czym zaniechano tej praktyki.
Odnośnie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę powiatowi
chodzieskiemu, Wójt Gminy stwierdził, że było to dofinansowanie remontu
powyższej drogi. Gmina Budzyń z kolei oczekuje od powiatu chodzieskiego tej
samej pomocy odnośnie naszych dróg. Uchwałę podobnej treści jak nasza podjął
z kolei powiat chodzieski na rzecz naszej gminy. Poza tym Wójt Gminy
stwierdził, że, tak jak większość mieszkańców, jest bardzo zadowolony
z ostatecznego finału. Że wreszcie, po bardzo wielu latach składanych petycji
w tej sprawie został zrealizowany remont tej drogi.
Poza tym Wójt Gminy poinformował p. Sołtysa, że nie uchyla się od spotkań,
gdyż oprócz narad sołtysów odbywają się również Zebrania Wiejskie, na
których przedstawiane są działania gminy. Zdaniem Wójta Gminy zarzut w tej
sprawie jest chybiony.
Wójt Gminy również wypowiedział się na temat pytania zadanego przez
p. Sołtysa na ostatnim spotkaniu, a dotyczącego podwyższenia diet sołtysom.
Wójt Gminy poinformował, że nie jest możliwe szybkie udzielenie odpowiedzi
na powyższy temat bezpośrednio na naradzie, gdyż sprawę podniesienia diet
należy przemyśleć i zaplanować. Obecnie przygotowywane są już propozycje
na przyszły rok dotyczące podniesienia diet zarówno sołtysom jak i radnym.
- Radny p. Jarosław Dajczak zwrócił się z prośbą o przemyślenie koncepcji
połączenia drogi rowerowej od Gimnazjum w kierunku do ronda.
Wójt Gmin stwierdził, że temat ten należy posprawdzać, aby go dobrze
zrealizować.
Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XI Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

