P R O T O K O Ł Nr XIII/ 2015
=====================================
z XIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 grudnia
2015r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 15.00
do godz. 17.00.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli :
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- sołtys sołectwa Budzyń

- p. Marcin Sokołowski,
- p. Bogusław Gniła,
- p. Honorata Lisiecka,
- p. Maria Jabłońska.

PORZĄDEK OBRAD:

CZĘŚĆ ROBOCZA SESJI :
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. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do
stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, jako
członek wspierający.
12. Informacja w sprawie weryfikacji wniosków sołectw w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na 2016r.
ze środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.

-213. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
16. Uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2016 r.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie obrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adn. 1
XIII 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.
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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 30 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.
Adn. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ustną
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady
Gminy tj. od 30 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 30 listopada 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 XII Sesji
Rady Gminy Budzyń, z dnia 30 listopada 2015r.
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Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały
w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy
informując, że
zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku
publicznego jednostki samorządu terytorialnego realizują działalność
w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom tych organów.
Sekretarz Gminy poinformował, że obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art.
5a ust. 1 w/w ustawy. Program ten stanowi podstawę do
dysponowania
środkami
publicznymi
przeznaczonymi
na
wykonywanie zadań Gminy, które mają być powierzone organizacjom
do realizacji.
Sekretarz Gminy przypomniał, że przed podjęciem dzisiejszej
uchwały należało przeprowadzić konsultacje społeczne odnośnie
powyższego Programu na 2016 rok.
Konsultacje w celu wyrażenia opinii o projekcie „Programu” zostały
przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 1080/2015 Wójta
Gminy Budzyń z dnia 03 listopada 2015r., w formie pisemnej,
poprzez zamieszczenie projektu „Programu” w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Budzyń oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budzyń. Termin rozpoczęcia konsultacji
wyznaczono na dzień 10 listopada 2015 r., a termin zakończenia na
dzień 30 listopada 2015r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła
żadna opinia ani uwaga dotycząca konsultowanego projektu uchwały.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji wraz z Zarządzeniem
Nr 1080/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 listopada 2015r.
stanowią zał. nr 5 do protokołu.
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uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady
Gminy Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, jako członek
wspierający.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak,
który poinformował, że powyższy projekt uchwały przedstawiony był
na posiedzeniu Komisji i uzyskał akceptację radnych.
Radny p. Józef Kasperczak poinformował, że do tego Stowarzyszenia
obecnie należą również mieszkańcy naszej Gminy, dlatego celowe
byłoby jego wspieranie przez Gminę Budzyń.
W/w radny stwierdził, że Stowarzyszenie odgrywa istotną rolę
w społeczności lokalnej, podejmując działania społeczne ważna dla
mieszkańców, takie jak np. edukacja, która umożliwia ludziom
starszym większą aktywność życiową oraz przystosowanie do
zmieniającej się rzeczywistości.
Zgodnie ze Statutem gmina może wstąpić do stowarzyszenia na
zasadach członka wspierającego, co zobowiązuje do świadczenia
pomocy finansowej lub rzeczowej.
Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że być może w przyszłości
również w naszej Gminie powstanie takie Stowarzyszenie.
Mając powyższe na uwadze w/w radny stwierdził, że podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
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uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/85/2015 Rady
Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do
stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, jako
członek wspierający – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot.
informacji w sprawie weryfikacji wniosków sołectw Gminy Budzyń
w sprawie zaplanowania przedsięwzięć w budżecie Gminy Budzyń na
rok 2016, ze środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego.
Do omówienia tego dokumentu przystąpił Wójt Gminy, który
przedstawił wysokość funduszu sołeckiego, przypadającą na
poszczególne sołectwa w 2016 r. oraz nazwę zadania i zaplanowaną
kwotę na jego realizację w poszczególnym sołectwie.
W/w poinformował, że łączna kwota należna dla wszystkich sołectw
w Gminie Budzyń na 2016r. wynosi 237.117,06 zł.
Wójt Gminy poinformował, że w wyniku analizy wszystkie
planowane zadania spełniają wymogi określone w przepisach ustawy
o funduszu sołeckim i w związku z tym wszystkie zostały przyjęte do
realizacji w 2016r.
Na zakończenie omawiania weryfikacji wniosków Wójt Gminy
przypomniał, że ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że środki
z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć,
które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy. W/w dodał, że
obecnie ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość dokonania
w ciągu roku zmian w zaplanowanych w danym sołectwie
przedsięwzięciach.
Powyższy dokument stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny 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 jeszcze wprowadzić do budżetu Gminy na 2015r.
W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego
zawiadomienie o zmianach w kwotach dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zwiększono
o kwotę 147,- zł,
- w związku z realizacją zadań własnych zwiększono:
- dochody własne o kwotę 10.000,- zł z następujących tytułów:
wpływy z usług – 10.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- stołówki szkolne i przedszkolne – 10.000,- 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 zwiększa się dochody w budżecie Gminy na
2015 r. o kwotę 10.000,- zł, w wyniku czego łączną kwotę dochodów
budżetu Gminy na 2015r. ustala się w wysokości : 29.423.827,27 zł,
oraz zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 10.000,- zł,
w wyniku czego łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. ustala się
w wysokości 30.343.210,49 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 XIII/86/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2015-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że zmiany w WPF na lata
2015-2023 znajdują się w zapisach podjętej w dniu dzisiejszym
uchwały budżetowej.
W/w poinformowała, że konieczność zmian w WPF wynika z :
1) Dostosowania kwoty dochodów i wydatków do wysokości
wykazanych w Uchwale Budżetowej.
2) Dostosowania kwoty dochodów i wydatków w latach następnych
do wysokości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2016-2023.
Radni do przedstawionych zmian w WPF Gminy Budzyń nie
zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023 –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni
projekt
uchwały, która wraz z projektem budżetu na 2016 r. jest najważniejszą
pozycją dzisiejszych obrad, tj.: projekt
uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata
2016-2023.
Następnie głos zabrała p. Skarbnik Honorata Lisiecka, która
przypomniała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 2011r.
wraz z budżetem Gminy Rada Gminy uchwala również niniejszą
uchwałę.
Zgodnie z założeniami ustawy o finansach publicznych każda gmina
uchwala Wieloletnią Prognozę Finansowa do roku, w którym kończą

-9się jej zobowiązania kredytowe, w przypadku Gminy Budzyń jest to
rok 2023.
P. Skarbnik poinformowała, że w gminie Budzyń nie ma zagrożeń,
odnośnie nie spełnienia wskaźników zadłużenia.
P. Skarbnik następnie szczegółowo omówiła poszczególne załączniki
do projektu uchwały , tj. :
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń, a w niej dochody
i wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody budżetu, kwotę
długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- opis przyjętych wartości do WPF Gminy Budzyń na lata 2016-2023,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.
Po omówieniu przez p. Skarbnik projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący obrad, który przedstawił uchwałę Składu
Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń, informując, że jest
to opinia pozytywna.
Uchwała RIO stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023, która omawiana była
szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Odzwierciedleniem tego było przedstawienie w następnej kolejności,
przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józefa Kasperczaka, opinii poszczególnych Komisji
Rady Gminy, jednocześnie o projekcie budżetu Gminy Budzyń na
2016 rok, który będzie omawiany przy następnym punkcie obrad oraz
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata 20162023. W/w przedstawił opinie w powyższej sprawie, wydane przez:
- Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Statutowo-Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy Budzyń,
- Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki
Rady Gminy Budzyń.
W/w poinformował, że wszystkie opinie są pozytywne i stanowią
odpowiednio załączniki od Nr 12 do Nr 14 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, przedstawił ostateczną opinię

- 10 jednocześnie o projekcie budżetu na 2016r, który będzie omawiany
przy następnym punkcie obrad oraz o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023, która jest opinią
pozytywną, wydaną na podstawie opinii poszczególnych Komisji
Rady Gminy Budzyń.
Ostateczna opinia Komisji stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni i najważniejszy
wraz z podjętą wcześniej uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023
punkt
obrad tj. projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Budzyń na 2016
rok.
Aby zachować prawidłowe procedury przy uchwalaniu budżetu
Przewodniczący
obrad
przedstawił
tekst
z
Uchwały
Nr XXXIV/299/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Budzyń.
W tym miejscu głos zabrała p. Skarbnik, która zgodnie z powołaną
wyżej
uchwałą, przystąpiła do szczegółowego omówienia
poszczególnych załączników do projektu uchwały budżetowej oraz
projektowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2016 r.
przypominając jednocześnie, że zgodnie z procedurą radni otrzymali
materiały dotyczące projektu budżetu na 14 dni przed dzisiejszą Sesją.
P. Skarbnik przedstawiła :
- dochody ogółem
z tego :
dochody bieżące:
dochody majątkowe
- wydatki ogółem

- 27.099.691,00 zł
- 26.644.391,00 zł
455.300,00 zł
- 27.672.179,24 zł

- 11 z tego :
- wydatki bieżące
- 22.782.430,24 zł,
- wydatki majątkowe
- 4.889.749,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie
- 572.488,24 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła rozliczenie przychodów i rozchodów
budżetu. I tak: Przychody w wysokości 1.538.000,00 zł :
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000,00 zł,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizację zadania „ Budowa kompostowni osadów ściekowych
oraz modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków
w Budzyniu”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.038.000,00 zł. na realizację
zadań, na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
w ramach ogłaszanych programów i inne.
Rozchody w wysokości : 965.511,76 zł to:
- spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 965.511,76 zł dokonuje się
z dochodów własnych gminy.
P. Skarbnik poinformowała, że w 2016r. planuje się wydatki inwestycyjne na
ogólną
kwotę 4.889.749,- zł tj. 17,67% ogółu wydatków, w tym
z następujących środków :
- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 95.543,- zł,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego–250.000,-zł,
- z kredytów i pożyczek – 1.538.000,- zł,
- ze środków gminy – 3.006.206,- zł,
z przeznaczeniem na:
- budowę chodnika w m. Brzekiniec – 33.584,- zł, w tym z Funduszu Sołeckiego
13.584,- zł,
- budowę chodnika w m. Bukowiec – 22.501,- zł, w tym z Funduszu Sołeckiego
12.169,- zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 201517P w Budzyniu – 850.000,- zł, w tym
środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 250.000,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w Kąkolewicach – 50.001,- zł, w tym wydatki
w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.127,- zł,
- przebudowę drogi gminnej w Wyszynach - 230.000,- zł, w tym wydatki
w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.000,- zł,
- przebudowę dróg gminnych w Budzyniu – os. Piaski Etap III – 150.000,- zł,
- wykup gruntów na potrzeby gminy – 7.000,- zł,
- budowę parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu – 200.000,- zł,

- 12 - usprawnienie zarzadzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń – 1.600.000,- zł,
- zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy –
350.000,- zł,
- przebudowa i remont budynku OSP Podstolice – 250.000,- zł,
- zakup sprzętu – szkoły podstawowe – 6.000,- zł,
- przebudowa chodnika – Przedszkole Wyszyny – 8.000,- zł,
- przebudowa sanitariatów w Przedszkolu w Budzyniu – 100.000,- zł,
- winda towarowa – Przedszkole Budzyń – 20.000,- zł,
- zakup urządzeń i sprzętu – 15.000,- zł,
- budowa oświetlenia drogowego Budzyń – Łucjanowo – 100.000,- zł,
- dotacje celowe dla Zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu na realizację zadania:
- budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji
odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu – 500.000,- zł,
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie
- 500.000,-zł,
- budowa placu zabaw w Budzyniu – 46.663,- zł, w tym wydatki z Funduszu
Sołeckiego 26.663,- zł,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Wyszynki – 15.000,- zł,
- przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec – 15.000,- zł,
- sołectwo Grabówka – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 7.000,- zł,
- sołectwo Ostrówki – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 6.000,- zł,
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu –
300.000,- zł,
- sołectwo Sokołowo Budzyńskie – zakup i instalacja piłko-chwytu przy boisku8.000,- zł.
Po omówieniu przez p. Skarbnik powyższego projektu budżetu głos zabrał
Wójt Gminy przypominając, że był on szczegółowo omawiany i analizowany
przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Zdaniem Wójta zamierzenia projektu
budżetu są ambitne i chociaż co roku spełniane są oczekiwania znacznej grupy
mieszkańców Gminy, to i tak wszystkich oczekiwań nie zrealizuje się w danym
roku budżetowym.
Przewodniczący Rady Gminy radny p. Zenon Nowicki stwierdził, że projekt
budżetu zawiera wszystkie najważniejsze pozycje, które w 2016 r. należy
zrealizować.
Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu budżetu Gminy Budzyń na
2016 r.

- 13 Następnie przystąpiono do przedstawienia niezbędnych dokumentów
koniecznych do uchwalenia budżetu, zgodnie z uchwałą wymienioną na wstępie
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił
uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu tj.:
- Uchwałę Nr SO.-0951/35d/15/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania przez Gminę Budzyń deficytu budżetu ustalonego
w projekcie budżetu na 2016r, która jest opinią pozytywną. Uchwała ta stanowi
zał. Nr 17 do protokołu,
- Uchwałę Nr SO.-0952/14/15/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2016 rok, która jest opinią
pozytywną. Uchwała ta stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak przypomniał
opinie
poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie budżetu Gminy Budzyń na
2016 rok oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń na lata
2015-2023, które zostały już przedstawione przy omawianiu poprzedniego
punktu obrad.
W/w przypomniał, że wszystkie opinie są pozytywne. Następnie
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
p. Józef Kasperczak przypomniał ostateczną, pozytywną opinię Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń o powyższym
projekcie budżetu, wydaną na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady
Gminy Budzyń.
Radni, po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących
uchwalenia budżetu Gminy Budzyń na 2016r. nie zgłosili uwag, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Budzyń
w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy p. Marcin Sokołowski, który
podziękował za uchwalenie budżetu Gminy Budzyń na 2016r. , stwierdzając, że
jednogłośne podjęcie powyższej uchwały jest budujące i motywujące do prace.
Adn. 17
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący obrad przedstawił pismo - wniosek Szkoły Podstawowej
w Budzyniu dot. umieszczenie tablicy pamiątkowej na dawnym budynku

- 14 szkolnym przy ul. Rogozińskiej w Budzyniu, z informacją o byłym kierowniku
szkoły podstawowej p. Władysławie Kaji.
Przewodniczący obrad zaproponował rozważenie powyższego wniosku na
posiedzeniu branżowej Komisji Rady Gminy Budzyń, co uzyskało akceptację
radnych.
Powyższy wniosek stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
- Przewodniczący oraz Wójt Gminy Budzyń na zakończenie złożyli wszystkim
obecnym życzenia Noworoczne na 2016r.
Adn. 18
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim obecnym za owocny udział
w obradach i zakończył XIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Budzyń,
zapraszając wszystkich obecnych na Sesję Opłatkową.
Protokołowała:
(- Damiana Jezierska-)
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(- Zenon Nowicki-)

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Po zakończeniu Sesji o godz. 17,00 radni spotkali się z zaproszonymi
gośćmi: radnymi powiatowymi, sołtysami , księżmi z Parafii Budzyń,
Wyszyny i Podstolice, na uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, przy
łamaniu się opłatkiem, wspólnym wysłuchaniu kolęd i poczęstunku.

