P R O T O K O Ł Nr XII / 2015
=====================================
z XII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 listopada
2015r. w sali obrad GOK w Budzyniu - od godz. 1500 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 Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- sołtys sołectwa Budzyń
- p. Maria Jabłońska,
- Redaktor „Chodzieżanina” - p. Bożena Wolska.
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 poprzedniej Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr
XI/72/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015r. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na
2015 rok.

-217. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XII 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 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. 17
„ 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 12 listopada
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.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od
12 listopada 2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który również przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj.
od 12 listopada 2015r. Wójt Gminy także poinformował radnych na temat
projektowanej budowy linii energetycznej wysokiego napięcia.
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 XI Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 12 listopada 2015r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. były
omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja po przeprowadzonej
dyskusji nad propozycjami Wójta Gminy w zakresie tego podatku stwierdziła,
że nie odbiegają one od propozycji z gmin ościennych. Ze względu na deflację,
w dwóch przypadkach Wójt Gminy proponował obniżenie stawki podatku
w stosunku do br., tak aby nie przekroczyć stawki maksymalnej. W pozostałych
przypadkach Wójt Gminy proponował średnio około 3% podwyżkę. Komisja
zaakceptowała jednogłośnie propozycje stawek podatku od nieruchomości na
2016r., od 1 m2 powierzchni, które są następujące:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części:
0,74 zł.
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gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
19,90 zł.
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
10,68 zł.
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych :
3,80 zł.
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
7,68 zł.
6) od pozostałych budynków lub ich części:
4,90 zł.
7) od budowli – 2% ich wartości, jest ona na tym samym poziomie, co w 2014r.
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych :
0,95 % ich wartości,
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,89 zł.
10) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
od ha
powierzchni :
4,56 zł.
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :
0,47 zł.
12) od gruntów pozostałych :
0,31 zł.
13) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji:
3,00 zł.
Radni po przeprowadzonej dyskusji nie zgłosili innych propozycji stawek
podatku od nieruchomości, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/77/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie
określenia
wzorów
formularzy informacji
i
deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.
Przewodniczący obrad poinformował, że projekt tej uchwały
w dziewięciu załącznikach określa wzory wszystkich dziewięciu formularzy
i informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego - od 1 stycznia 2016r.
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 XII/78/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie
określenia
wzorów
formularzy informacji
i
deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały podatkowej
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy radny p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
propozycje wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
były omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji.
W/w poinformował, że Wójt Gminy na posiedzeniu Komisji nie zaproponował
podwyżki dotychczasowych stawek podatku od środków transportowych,
jednakże były dyskusje na temat nowego zapisu dot. podatku od autobusów,
w zależności od liczb miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy- równej lub
większej niż 22 miejsca. Zaproponowano dla posiadających certyfikat Euro
1.500,- zł. i dla nie posiadających takiego certyfikaty 1.700,- zł. Bezpośrednio
podczas posiedzenia Komisji Wójt Gminy oraz pracownik Urzędu Gminy
wyjaśnili wątpliwości odnośnie tej pozycji podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z tym wszystkie
propozycje stawek podatku od środków transportowych zostały jednogłośnie
zaakceptowane przez Komisję.
Radni nie zgłosili innych propozycji stawek podatku od środków
transportowych, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
opłaty targowej.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy, radny p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że projekt powyższej uchwały był rozpatrywany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię. W/w poinformował, że
w wyniku zmiany ustawy o podatku lokalnym, od 1 stycznia 2016r. opłata
targowa nie stanowi dla gmin opłaty obowiązkowej, lecz fakultatywną.
Taki zapis ustawy powoduje, że Gmina Budzyń chcąc nadal prowadzić
targowisko i pobierać w związku z tym opłatę targową musi podjąć uchwałę
porządkową.
Wójt Gminy na posiedzeniu Komisji zaproponował podjąć uchwałę o opłacie
targowej bez zmian dotychczasowych zapisów wprowadzonych uchwałą
Nr XXVII/247/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania., która straci moc prawną.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
stwierdzając, że należy dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów
prawa. W związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie opłaty targowej – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016r.
Powyższy projekt uchwały omówił radny i Pełnomocnik Wójta ds.
uzależnień p. Kazimierz Cembrowicz. W/w przypomniał, że celem tworzenia
tego Programu jak i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który
przyjęto
na lata 2015-2016, jest prowadzenie profilaktyki i walki
z uzależnieniami na terenie naszej gminy.
Radni stwierdzili, że zapoznali się z treścią powyższego Programu, który
otrzymali wraz z pozostałymi materiałami przed dzisiejszą Sesją Rady Gminy,

-7nie zgłaszając do niego uwag. W związku z powyższym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/81/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016r.– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy
Budzyń z dnia 12 listopada 2015r. 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 Wójt Gminy, który przypomniał,
że na ostatniej Sesji Rady Gminy podjęta została uchwała Nr XI/72/2015 Rady
Gminy Budzyń o treści podanej w dzisiejszym projekcie uchwały. Załącznik Nr
2 do tej uchwały , stanowiący wzór informacji o liczbie uczniów dla Gminnego
Zakładu Oświaty w Budzyniu zakładał podawanie liczby dzieci w przedszkolu
z wyszczególnieniem z imienia i nazwiska. Zapis ten zakwestionowała
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, powołując się na ochronę danych
osobowych.
Wójt Gminy podsumował, że aby zachować zgodność z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych zasadnym jest zmienić treść załącznika nr 2,
poprzez usunięcie pól zawierających dane osobowe.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, stwierdzając zasadność
dokonanie powyższej zmiany. W związku z powyższym przystąpiono do
głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XII/82/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy
Budzyń z dnia 12 listopada 2015r. 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 10 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń 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 otrzymała informację od Ministra Finansów o przyznaniu ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 54.948,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
zwalnianych nauczycieli.
- W związku z realizacją zadań własnych :
- zwiększono dochody własne o kwotę 36.499,- zł z następujących tytułów,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,- zł,
- wpływy z usług – 2.300,- zł,
- wpływy z karty podatkowej – 699,- zł,
- podatek od środków transportowych – 12.000,- zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.000,- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 6.000,- zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.500,- zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 9.000,- zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.000,- zł,
- ochotnicze straże pożarne – 6.499,- zł,
- przedszkole – 15.000,- zł.
W/w poinformowała, że dokonuje się także zmian w planie wydatków,
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 91.447,- zł, w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 29.413.827,27 zł, natomiast wydatki ogółem
wynoszą 30.333.210,49 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XII/83/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
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W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. Marian Bedyński
przedstawił wnioski wypracowane przez Komisję, w wyniku przeprowadzenia
kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy Budzyń, zleconych Komisji przez
Radę Gminy, w związku z pismem p. Edmunda Werda.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na podstawie wypracowanych
przez Komisję Rewizyjną wniosków zostanie wystosowane odpowiednie pismo
do p. Edmunda Werda, wyjaśniające stawiane przez niego zarzuty.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w powyższej sprawie stanowi zał.
Nr 12 do protokołu.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zwrócił się do radnych z zapytaniem , czy
wyrażają zgodę na wzięcie udziału, na początku przyszłego roku, w szkoleniach
w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom, gdyż
zdaniem radnego powstaje coraz więcej zagrożeń w tym temacie. Szkolenia
będę też miały na celu poinformowanie jakie są prawa i jakimi środkami można
przeciwdziałać tym problemom.
Radni wyrazili jednogłośnie zgodę na przeprowadzenie takich szkoleń.
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki przypomniał, że zbliża się
100-na rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, z okazji której radny
proponuje powrócić do tematu nadania nazwy placu ul. Rynkowej w Budzyniu.
W/w prosił o zastanowienie się nad tym tematem.
- Radny p. Wacław Pasch zwrócił uwagę na konieczność przycięcia gałęzi
drzew i odkrzaczenia pobocza na drodze powiatowej z Bukowca do Tłukaw.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec prosił o ustalanie późniejszych godzin
posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy, co zostało poparte przez niektórych
radnych.
Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że na grudniowe posiedzenia Komisji
dot. projektu budżetu Gminy Budzyń zapraszani są przedstawiciele z różnych
placówek, dlatego celowe było ustalenie dopołudniowych godzin posiedzeń.
Przewodniczący obrad stwierdził, że od przyszłego roku wszystkie posiedzenia
Rady Gminy Budzyń będą się odbywać najwcześniej o godzinie 13,00 – 14,00
lub później.
- Radny p. Krystian Ograbek zwrócił się z pytaniem o przebieg przez Gminę
Budzyń trasy projektowanej budowy linii energetycznej wysokiego napięcia.
Wójt Gminy nakreślił trasę przebieg projektowanej linii, wyjaśniając, że kończy
się ona w Podaninie i nie przechodzi przez Podstolice.

- 10 Adn. 23
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)

