P R O T O K O Ł Nr XIV/ 2016
=====================================
z XIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 01 marca 2016r. w
sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1400 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
- p. Marcin Sokołowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka,
- Poseł na Sejm
- p. Marcin Porzucek,
- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Chodzieży
- mł. insp. Paweł Tabat,
- Komendant Komisariatu Policji
w Margoninie
- asp. sztab. Jacek Walerowski,
- redaktor prowadzący tygodnika
Chodzieżanin
- 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 poprzednich obrad Sesji.
10. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Chodzieży z działalności za 2015r.
11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
placówkach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń na 2016r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości
(dz. nr 562/1 Budzyń).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
(dz. nr 144/4 Prosna).

-215. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
(dz. nr 365/3 z 363/15 i 363/17 Sokołowo Budzyńskie).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(dz. nr 176 Nowa Wieś Wyszyńska).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(dz. nr Dziewoklucz).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Popielno, stanowiących
własność Gminy Budzyń (dz.nr 52, 53/2, 61, 65,71, 72/1, 80, 81, 86, 93).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(dz. nr 71/10, 71/7 Bukowiec).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Lokalowej (lokal nr 3 po byłej świetlicy na dz. Nr 214/4 Podstolice nr 37).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony,
zabudowanych nieruchomości gminnych w celu prowadzenia
działalności statutowej oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejne umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
23. Przedstawienie informacji Wójta Gminy Budzyń za rok 2015 dotyczącej
roszczeń oraz opłaty planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Gminy Budzyń.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2016r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Budzyń dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych:
Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

-330. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzyniu do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń
na 2016r.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
33. Wolne głosy i wnioski.
34. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XIV Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Przewodniczący obrad przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad
poprosił o wystąpienie przybyłego na dzisiejszą Sesję Posła na Sejm
p. Marcina Porzucek.
Poseł na Sejm p. Marcin Porzucek przywitał wszystkich zebranych i w swoim
krótkim wystąpieniu zobowiązał się do udzielenia pomocy mieszkańcom
Budzynia, w pilotowaniu sprawy poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
drogi krajowej k11 z drogą powiatową w kierunku Wyszyn.
Po krótkim wystąpieniu pana Posła Przewodniczący obrad wrócił do
realizacji porządku obrad.
Adn. 2
Przewodniczący obrad 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 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 nie zgłoszono wniosków do realizacji.
Informacja o niezgłoszeniu wniosków na ostatniej Sesji Rady Gminy 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. 33
„Wolne głosy i wnioski”.
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 powyższej 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 grudnia 2015r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również
przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag i stanowi ona zał. Nr 4 do
protokołu.
Adn. 9
W tym punkcie radni przyjęli protokół z XIII Sesji Rady Gminy Budzyń,
z dnia 29 grudnia 2015r. – jednogłośnie.
Adn. 10
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży
za 2015r. przedstawił Zastępca Komendanta p. Tadeusz Tabat.
W/w na wyświetlaczu zobrazował lokalne mapy zagrożeń przestępczością,
dokonując jednocześnie analizy stanu zagrożenia w różnych kategoriach
przestępczości na terenie naszego powiatu. Z-ca Komendanta podsumował
przedstawioną analizę przestępczości odnośnie samej Gminy Budzyń,
stwierdzając, że zagrożenie przestępczością na naszym terenie nie jest znaczne.
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stwierdzając, że Jego zdaniem, jej założenie powinno nastąpić ostatecznie
dopiero po kilku interwencjach.
Z-ca Komendanta p. Tadeusz Tabat poinformował, że „niebieska karta” nie jest
zakładana zaraz przy pierwszej interwencji.
Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Margoninie
p. Jacek Walerowski, który podziękował Wójtowi i Radzie Gminy Budzyń za
otrzymany na rzecz Policji w Margoninie samochód terenowy. Zdaniem w/w
zwiększy on efektywność pracy w trudnych warunkach terenowych, a także
poprawi bezpieczeństwo jazdy.
Adn. 11
Przewodniczący obrad poinformował, że zostanie w tym punkcie
przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Budzyń.
Powyższe sprawozdanie, doręczone wszystkim radnym, przedstawił
i przeanalizował Wójt Gminy Budzyń. W/w poinformował, że co roku Gminny
Zakład Oświaty w Budzyniu ma obowiązek przedkładać Radzie Gminy
zatwierdzone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
w szkołach prowadzonych przez Gminę Budzyń.
Wójt Gminy poinformował, że po raz pierwszy Gmina Budzyń nie będzie
musiała wyrównywać wynagrodzeń w żadnej kategorii zaszeregowania
nauczycieli.
Po przeanalizowaniu sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi zał. Nr 5 do
protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2016r.
Szczegółowo punkt ten omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń p. Marian Bedyński, który przypomniał, że zgodnie ze
Statutem Gminy Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy,
w zakresie i w formie wskazanej w uchwale Rady.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z powyższym zapisem na
ostatnim posiedzeniu Komisji został zaproponowany i zaakceptowany przez jej
członków plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2016r.
Następnie w/w przedstawił proponowany plan pracy Komisji, stanowiący
załącznik do projektu uchwały, który wymaga uchwalenia przez Radę Gminy :

PLAN PRACY
NA 2016 r.:

KOMISJI

-6REWIZYJNEJ

RADY

GMINY

BUDZYŃ

1. Do 31 maja 2016r. kontrola wykonanych robót przy zrealizowanych
inwestycjach oraz kontrola wykorzystania środków finansowych PROW w
ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi w zakresie operacji:
- „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym
we wsi Ostrówki”.
2. W okresie do 15 czerwca 2016r. – analiza dokumentów zgromadzonych w
związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok
2015.
3. Do 30 czerwca 2016 r. przedstawienie Radzie Gminy opinii dotyczącej
wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielania
absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2015 r.
4. W okresie do 15 listopada 2016r. – kontrola wykorzystania środków
finansowych:
- kontrola wydatków bieżących w ramach działania administracji rządowej –
zadanie zlecone.
- kontrola wydatków majątkowych – przebudowa drogi gminnej Nr 201517P w
Budzyniu.
5. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/90/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń na 2016r. – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały majątkowej
zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił powyższy
projekt uchwały, informując, że nastąpiła zmiana właściciela części działki
nr 562 położonej w Budzyniu, jak również uległ zmianie numer działki,
wymienionej w Załączniku do Uchwały Nr XXIV/173/2005 Rady Gminy
Budzyń z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości. Gmina
Budzyń zamierza uregulować sprawy własnościowe działki o numerze
ewidencyjnym 562/1 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w Budzyniu
(wydzielonej z działki nr 562), która stanowi w terenie część chodnika

-7ul. Margonińskiej. W celu odpłatnego nabycia tej działki zachodzi konieczność
zmiany Załącznika.
Wójt Gminy stwierdził, że mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej
uchwały jest zasadne.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że wszystkie 10 projektów uchwał dot. spraw majątkowych
gminy, które w dniu dzisiejszym zostaną przedstawione do uchwalenia, były
szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskały
jednogłośną akceptację radnych.
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 XIV/91/2016 Rady Gminy
Budzyń zmieniającą uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił powyższy
projekt uchwały, informując, że zachodzi potrzeba uregulowania spraw
własnościowych nieruchomości o numerze ewid. 144/4, o pow. 0,0215 ha,
położonej w obrębie Prosna, stanowiącej własność osoby fizycznej.
Nieruchomość stanowi teren dojazdu do stawku, znajdującego się na działce nr
139, w obrębie Prosna.
Wójt Gminy poinformował, że proponuje się dokonać odpłatnego nabycia na
własność Gminy Budzyń powyższej działki, z zachowaniem przepisów
szczególnych.
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 XIV/92/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił
powyższy projekt uchwały, informując, że zachodzi konieczność uregulowania
stanu własności nieruchomości - działek o nr ewid. 363/15 o powierzchni

-80,0405 ha i 363/17 o powierzchni 0,0595 ha, położonych w obrębie Sokołowo
Budzyńskie, będących współwłasnością osób fizycznych, poprzez dokonanie
zamiany na działkę o nr ewid. 365/3, stanowiącą własność Gminy Budzyń.
Nieruchomości położone są w obrębie Sokołowo Budzyńskie. Wójt Gminy
poinformował, że w przypadku ewentualnego pomiaru w/w działek może
nastąpić zmiana ich powierzchni.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 13 radnych,
gdyż 1 radny opuścił na chwilę salę obrad.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/93/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił powyższy
projekt uchwały, informując, że nastąpiło zainteresowanie nabyciem
nieruchomości, działki nr 176, o pow. 0,1300 ha, położonej w obrębie Nowa
Wieś Wyszyńska, stanowiącej własność Gminy Budzyń, z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Wójt Gminy poinformował, że
ewentualna sprzedaż tej działki zostanie przeprowadzona z zachowaniem
przepisów szczególnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział nadal
13 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/94/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił
powyższy projekt uchwały, informując, że nastąpiło zainteresowanie przez
osobę fizyczną nabyciem nieruchomości, działki nr 6, stanowiącej część
skanalizowanego rowu, o pow. 0,0400 ha, położonej w obrębie Dziewoklucz,
stanowiącej własność Gminy Budzyń.
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działki. Wójt Gminy poinformował, że sprzedaż powyższej działki może
nastąpić z zachowaniem przepisów szczególnych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział nadal
13 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/95/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonych w obrębie Popielno, stanowiących własność Gminy Budzyń.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił
powyższy projekt uchwały, informując, że nastąpiło zainteresowanie przez
osoby fizyczne nabyciem działek położonych w obrębie Popielno, które kiedyś
stanowiły drogi dojazdowe do nieistniejących już gospodarstw. Nabycie tych
działek ma na celu poprawienie warunków użytkowania nieruchomości
sąsiednich, stanowiących własność tych osób. Ogólnie sprzedaż dotyczy 10
działek , stanowiących własność Gminy Budzyń, oznaczonych następującymi
nr ewidencyjnymi: 52 o pow. 0,1000ha, 53/2 o pow. 0,3612 ha, 61 o pow.
0,1300ha, 65 o pow. 0,2000 ha, 71 o pow. 0,1200 ha, 72/1 o pow. 0,0120 ha, 80
o pow. 0,0500 ha, 81 o pow. 0,0800 ha, 86 o pow. 0,0500 ha i 93 o pow. 0,1500
ha.
Wójt Gminy poinformował, że z uwagi na powierzchnię przedmiotowych
działek, ich kształt i fakt, że nie można ich samodzielnie zagospodarować,
proponuje się wyznaczyć je do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, co jest
zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział nadal
13 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/96/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie Popielno, stanowiących własność Gminy
Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił
powyższy projekt uchwały, informując, że nastąpiło zainteresowanie nabyciem
nieruchomości; działek nr 71/10 o pow. 0,1723ha i nr 71/7 o pow. 0,1540 ha,
położonych w obrębie Bukowiec, stanowiących własność Gminy Budzyń.
Wójt Gminy poinformował, że działki te nie posiadają bezpośredniego dostępu
do drogi , a właściciele sąsiednich nieruchomości zainteresowani są ich
nabyciem, w celu poprawienia warunków zagospodarowania swoich działek.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział nadal
13 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/97/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił
powyższy projekt uchwały, informując, że proponuje wystawić na sprzedaż
lokal numer 3, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielolokalowym
w Podstolicach nr 37, o powierzchni użytkowej 91,6 m2. Lokal stanowi
własność Gminy Budzyń. Przynależą do niego dwie piwnice o łącznej
powierzchni 13,86 m2 i udział wynoszący 10546/41159 części w działce nr
214/4 i częściach wspólnych budynku.
Dotychczas lokal użytkowany był jako świetlica wiejska. Od drugiej połowy
2015 r., w związku z otwarciem nowo wybudowanej świetlicy w Podstolicach,
lokal jest nieużytkowany. Sprzedaż przedmiotowych pomieszczeń w drodze
przetargu nieograniczonego pozwoli uzyskać środki finansowe do budżetu
gminy, jak również umożliwi zagospodarowanie ich na lokal mieszkalny.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział nadal
13 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/98/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
majątkowej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, zabudowanych nieruchomości
gminnych w celu prowadzenia działalności statutowej oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił powyższy
projekt uchwały, informując, że nieruchomości będące przedmiotem uchwały
położone są w Budzyniu przy ul. W. Łokietka 31 oraz w Wyszynach nr 23.
Znajdują się one w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.
Uprzednio nieruchomości były oddane na rzecz tejże jednostki w drodze
zarządu, jednakże decyzja o oddaniu w zarząd zostanie wygaszona wobec faktu,
iż Gminny Ośrodek Kultury ma osobowość prawną (w trwały zarząd
nieruchomości mogą być oddawane jedynie jednostkom nie mającym
osobowości prawnej).
Wójt Gminy poinformował, że w celu kontynuacji działalności statutowej
prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, proponuje się
oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie, na czas nieokreślony,
z zachowaniem formy aktu notarialnego, z ujawnieniem tego prawa w księdze
wieczystej. Proponowana forma zawarcia umowy użytkowania daje jednostce
kultury określone gwarancje prawne pozwalające na aktywną kontynuację
działalności. Do realizacji tych zamierzeń niezbędna jest zgoda Rady Gminy na
odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy.
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 XIV/99/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, zabudowanych nieruchomości
gminnych w celu prowadzenia działalności statutowej oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały majątkowej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
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powyższy projekt uchwały, informując, że dotychczasowy dzierżawca działki
nr 436/18 o pow. 0,7800 ha położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej własność
Gminy Budzyń, wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na
okres do 3 lat.
Dotychczasowe użytkowanie gruntu przez dzierżawcę korzystnie wpływa na
utrzymanie porządku na nieruchomości, dlatego też zasadne jest zawarcie
kolejnej umowy dzierżawnej. Ponadto dzierżawca terminowo reguluje ustalony
czynsz i podatek od nieruchomości.
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 XIV/100/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 23
W tym punkcie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie informacji za rok 2015, dotyczącej roszczeń oraz opłaty
planistycznej na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wójt Gminy przystąpił do przedstawienia
powyższej informacji
stwierdzając, że w 2015r. do Urzędu Gminy Budzyń nie wpłynął żaden wniosek
o odszkodowanie z powyższego tytułu. Wójt Gminy również poinformował, że
wydano 7 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, na łączną kwotę
18.527,80 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji przyjmując ją
w całości do wiadomości.
Powyższa informacja stanowi zał. 17 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
W/w oznajmił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu w dniu 26 stycznia 2016 r. złożył
wniosek do Rady Gminy o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który zawiera również
szczegółowe kalkulacje związane z kosztami eksploatacji urządzeń wodnych.
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Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
zaproszony na
posiedzenie Komisji Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu p. Janusz Geisler po omówieniu
kalkulacji kosztów eksploatacji urządzeń wodnych przedstawił propozycje taryf
dla zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków na okres od 15.04.2016r.
do 14.04.2017r. Propozycje taryf przedstawione są w cenach netto za 1 m ³,
przy wskaźniku wzrostu w stosunku do 2015r. o około 4 %. Przewodniczący
Komisji poinformował, że również zgodnie z propozycją Kierownika GZWiK,
Komisja jak w roku ubiegłym proponuje ustalić opłatę stałą dla odbiorców
wody, uzależnioną od średnicy wodomierza oraz dodatkowo jeszcze opłatę za
wodomierze zespolone, w zależności od ich wielkości. Przedstawione taryfy
wraz ze zróżnicowaną opłatą stałą, po przeprowadzonej dyskusji zostały przez
Komisję większością głosów zaopiniowane pozytywnie. Przewodniczący
Komisji następnie przedstawił proponowane taryfy :
1. Taryfy dla pobierających wodę wynoszą :
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
za 1 m³ - 2,49 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele
za 1 m³ - 3,99 zł. netto, plus należny podatek VAT,
c/ opłata stała dla odbiorców wody uzależniona od średnicy wodomierza:
- wodomierz 15-20 mm – 3,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 25mm –
17,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 32-40 mm – 50,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 50 mm –
60,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 65-80 mm – 70,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 100-125 mm– 85,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz 150 mm –
100,00 zł. netto miesięcznie, plus należny
podatek VAT,
- wodomierz zespolony 80/32*25*20 – 100,00 zł. netto miesięcznie, plus
należny podatek VAT,
- wodomierz zespolony 100/32*52*20 – 125,00 zł. netto miesięcznie, plus
należny podatek VAT,
- wodomierz zespolony 150/40*32*25*20 – 150,00 zł. netto miesięcznie,
plus należny podatek VAT.
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a/ za ścieki socjalno – bytowe
za 1 m³ - 4,05 zł. netto, plus należny podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
za 1 m³ - 4,60 zł. netto, plus należny podatek VAT.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Kierownik GZWiK dla porównania przedstawionych propozycji przedstawił
również ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w gminach ościennych, które
w większości okazały się wyższe.
Radni po wysłuchaniu przedstawionych
propozycji cen za wodę
i za odprowadzanie ścieków oraz za opłatę stałą nie zgłosili innych propozycji,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania podjęto
uchwałę Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 25
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w
Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Budzyń p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu
Komisji, gdzie uzyskał akceptację radnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu o podjęcie decyzji
w sprawie zaniechania wpłaty nadwyżki budżetowej w kwocie 123.115,54- zł.
na rzecz Gminy Budzyń. Przychylne ustosunkowanie się do powyższego
wniosku pozwoli Zakładowi na przeznaczenie kwoty nadwyżki budżetowej na
następującą inwestycję: „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz
modernizacja stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”.
Pismo GZWiK w Budzyniu stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
W tym miejscu Wójt przypomniał, że ustawa o finansach publicznych
przyznała radom gmin kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej
samorządowy zakład budżetowy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Gminy, pozostawiając ją do dyspozycji samorządowego
zakładu budżetowego. Wójt wyjaśnił, iż nadwyżka środków obrotowych jest
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jednostkę środków pieniężnych.
Radni nie zgłosili uwag, stwierdzając, że podjęcie powyższej uchwały
jest celowe, gdyż pozwoli na realizację zadań statutowych zakładu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowania brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/102/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 26
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2016 roku.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Gminę do
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Ustawa ta jednocześnie
zobowiązuje Radę Gminy do corocznego uchwalania do 31 marca programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program ten wchodząc w życie zwiększa edukację społeczeństwa odnośnie
problemu bezdomnych zwierząt i ich niekontrolowanego rozmnażania.
W/w szczegółowo omówił projekt programu, w tym : postanowienia ogólne, cel
i zadania programu, ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, opiekę nad
zwierzętami, odławianie bezdomnych zwierząt, edukację mieszkańców oraz
finansowanie programu.
Wójt Gminy poinformował również, że powyższy projekt uchwały podlegał
konsultacjom społecznym ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Budzyń
z dnia 4 stycznia br. Termin konsultacji był wyznaczony w dniach od
12 stycznia do 1 lutego 2016r. W terminie przeprowadzenia konsultacji nie
wpłynęła żadna negatywna opinia, w związku z czym należy uznać, że
przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Protokół z przeprowadzenia konsultacji stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
Wójt Gminy przypomniał, że Gmina Budzyń ma spisaną umowę ze
schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, prowadzonym przez
„VET-ZOO SERWIS” z siedzibą w Trzciance ul. M. Konopnickiej 62.
Po omówieniu powyższego projektu
uchwały głos zabrał radny
p. Kazimierz Cembrowicz, zwracając się z pytaniem, czy jest szansa w naszej
gminie na znakowanie psów. Zdaniem radnego kwota na utrzymanie naszych
psów w schronisku przeznaczona byłaby na znakowanie psów.
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ustalenia takiego obowiązku dla właścicieli psów. Pomysł ten miałby rację
bytu, gdyby znakowanie psów odbywało się równocześnie w całym kraju. Wójt
Gminy poinformował, że prawdopodobnie w Sejmie rozważany jest problem
psów, jednakże na dzisiaj nie ma żadnych wytycznych w tej sprawie.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział
14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XIV/103/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2016 roku
– stosunkiem głosów: „za”-12 radnych, „przeciw” – 1 radny, „wstrzymał się od
głosu” – 1 radny.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 27
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń dla wybranych terenów
w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy p. Józef Kasperczak, który
poinformował, że przeprowadzono analizę dotyczącą zasadności przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Budzyń, dla wybranych terenów, położonych w obrębach
ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice, ze względu na narastające
zainteresowanie terenami inwestycyjnymi oraz zapytaniami potencjalnych
inwestorów o dostępność terenów przemysłowo – usługowych, jak również
mieszkaniowych.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wyniki analizy wskazały
konieczność ustalenia sposobu dopuszczenia lokalizacji między innymi funkcji
zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej, usługowej oraz terenów
zieleni na terenach objętych zmianą studium. W/w poinformował, że pozwoli to
wyznaczyć lokalizację planowanych inwestycji w sposób zapewniający
optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, przy jednoczesnym
zapewnieniu ładu przestrzennego w gminie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższy projekt uchwały był
rozpatrywany na posiedzeniu Komisji, gdzie uzyskał jednogłośną akceptację
radnych.
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uchwała jest uchwałą intencyjną, pozwalająca na wywołanie następnej
uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr XIV/104/2016
Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń dla
wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i
Podstolice – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 28
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
diet dla radnych.
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
p. Izabela Jenczyk, informując, że na posiedzeniu Komisji rozpatrywany był
temat podwyżek diet dla radnych oraz diet dla sołtysów, które będą omawiane w
następnym punkcie obrad. W/w poinformowała, że Komisja po
przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie przyjęła propozycję 20% podwyżki
diet, zarówno dla radnych jak i dla sołtysów. Komisja przy ich rozpatrywaniu
zwróciła również uwagę na wysokości diet
w gminach ościennych,
stwierdzając, że po proponowanej podwyżce nie będą one odbiegać od
wysokości diet w naszej gminie.
Przewodnicząca Komisja przypomniała, że ostatnia podwyżka diet miała
miejsce 5 lat temu.
Następnie w/w przedstawiła proponowane wysokości diet dla radnych tj.:
1/ 240,- zł. dla radnego Rady Gminy, za uczestnictwo w pracach komisji lub
sesji,
2/ 270,- zł. dla zastępcy przewodniczącego komisji Rady Gminy, za
uczestnictwo w pracach komisji lub sesji,
3/ 290,- zł. dla przewodniczącego komisji Rady Gminy za uczestnictwo w
pracach komisji lub sesji,
4/ 290,- zł. dla zastępcy przewodniczącego Rady Gminy za uczestnictwo w
pracach komisji lub sesji,
5/ 1.350,- zł. dla przewodniczącego Rady Gminy, który otrzymuje w/w dietę
jako zryczałtowaną miesięczną dietę płatną z dołu każdego miesiąca, w kasie
Urzędu Gminy lub przekazywaną na wskazany rachunek bankowy.

- 18 W tym miejscu głos zabrał radny p. Krystian Ograbek, wyrażając negatywną
opinię odnośnie samej podwyżki diet dla radnych, odnosząc się jednocześnie
pozytywnie w stosunku do podwyżki diet dla sołtysów.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr XIV/105/2016
Rady Gminy Budzyń w sprawie diet dla radnych – stosunkiem głosów: „za” – 8
radnych, „wstrzymało się od głosu” – 3 radnych oraz „przeciw” – 3 radnych.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 29
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
diet dla sołtysów.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk, omówiła już temat
podwyżki diet dla sołtysów w poprzednim punkcie obrad, informując tylko
w tym punkcie, że po proponowanej 20% podwyżce diet dla sołtysów
proponowana dieta będzie wynosić 360,- zł. miesięcznie.
Przewodnicząca Komisja przypomniała, że również dla sołtysów ostatnia
podwyżka diet miała miejsce 5 lat temu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr XIV/106/2016
Rady Gminy Budzyń w sprawie diet dla sołtysów – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 26 do protokołu.
Adn. 30
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do realizacji
świadczenia wychowawczego.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
przepisy prawa dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
określiły, że do dnia wejścia w życie w/w ustawy właściwy organ gminy
wyznaczy lub utworzy jednostkę organizacyjną, która będzie realizowała
zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w danej gminie. Aby można
było wykonywać zadania z tego zakresu w gminie Budzyń Wójt Gminy
zaproponował wyznaczyć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu,
najbardziej przygotowany i kompetentny do realizacji tego typu zadań.

- 19 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr XIV/107/2016
Rady Gminy Budzyń w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzyniu do realizacji świadczenia wychowawczego –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
Adn. 31
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, informując
o zakresie zmian w budżecie Gminy, które należy wprowadzić do budżetu
Gminy na 2016 r. W/w poinformowała, że wpłynęły na to następujące fakty :
- Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia
o przyznaniu dotacji celowych w kwocie:
- 19.306,- zł z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus,
- 30.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020”.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 213.951,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,- zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 170.000,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
3.351,- zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 500,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 16.500,- zł,
- wpływy za wynajem – 500,- zł,
- wpływy z usług – 2.000,- zł,
- darowizny – 5.000,- zł,
- wpływy za wynajem – 100,- zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 479.545,- zł z tytułu wolnych
środków,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 200.000,- zł,
- urzędy gmin – 214.600,- zł,
- pozostała działalność – 22,- zł,

- 20 - komendy powiatowe policji – zakup nagród na XVI Powiatowy Turniej
Wiedzy Prewencyjnej – 1.000,- zł,
- ochotnicze straże pożarne – 62.000,- zł,
- szkoły podstawowe – 102.500,- zł,
- gimnazja – 22.000,- zł,
- ochrona zdrowia – 28.100,- zł,
- ośrodki pomocy społe4cznej – 30.000,- zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.274,- zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 16.000,- zł.
P. Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami.
P. Skarbnik Gminy na zakończenie poinformowała , że w wyniku
przedstawionych zmian zwiększa się dochody w budżecie Gminy na 2016 r.
o kwotę 263.257,- zł, w wyniku czego łączna kwota dochodów Gminy ogółem
wynosi: 27.363.248,- zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 742.802,- zł ,
w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą : 28.415.281,24 zł. Zwiększa
się deficyt budżetu Gminy o kwotę 479.545,- zł i ustala na kwotę
1.052.033,24 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2016 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 28 do protokołu.
Adn. 32
Przewodniczący obrad w tym punkcie przedstawił ostatni projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2016-2023.
Szczegółowo projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Gminy, która
poinformowała, że konieczność zmian w WPF na lata 2016-2023 wynika
z zapisów
podjętej
w
dniu
dzisiejszym
uchwały
budżetowej.
W/w poinformowała, że:
1) Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.
Zwiększa się wartość środków na realizację następującego zadania:
- „ Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń” w roku 2016 o kwotę 214.600,- zł.

- 21 Zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa dróg gminnych” na „Przebudowa
dróg gminnych na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach:
Podstolice i Sokołowo Budzyńskie” oraz zwiększa się wartość środków na jego
realizację w roku 2016 o kwotę 100.000,- zł.
2)Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 479.545,- zł z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 29 do protokołu.
Adn. 33
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radna p. Izabela Jenczyk zwróciła się z prośbą o większe rozpropagowanie
informacji o wyświetlanych seansach w kinie Mewa w Budzyniu. Zdaniem
radnej nie wszyscy mieszkańcy Gminy Budzyń czerpią informacje z Internetu,
dlatego celowe byłoby rozwieszanie odpowiednich plakatów na słupach
ogłoszeniowych na terenie wszystkich wsi.
W tym miejscu głos zabrał radny i pracownik GOK w Budzyniu p. Mariusz
Ajchsztet informując, że jest wystarczająca ilość plakatów informujących
o aktualnych seansach filmowych, które faktycznie można porozwieszać we
wszystkich wsiach.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz wnioskował o naprawę drogi powiatowej
nr 1488P, na odcinku około 200 m od wsi Dziewoklucz w kierunku Budzynia.
Zdaniem radnego, w poboczu tej drogi są duże wyrwy, które bezpośrednio
wpływają na bezpieczeństwo poruszających się po niej pojazdów. Radny
zwrócił także uwagę na konieczność naprawy tej drogi na odcinku od Budzyniu
do Dziewoklucza, z uwagi na liczne wyrwy i przełomy w nawierzchni
asfaltowej.
Radny wnioskował również o pilne dokonanie naprawy przyczółków
(murowanych) na przepuście (mostku), który zlokalizowany jest pod drogą
powiatową nr 1491P w Dziewokluczu, na wysokości zabudowań p. Czerecha.
Zdaniem radnego, murowane przyczółki są całkowicie zniszczone.
- Radny p. Wacław Pasch wnioskował o ustawienie barierek lub słupków na
zakręcie drogi powiatowej nr 1177P w Bukowcu, na wysokości zabudowań
p. Krzysztofa Pilacha. Zdaniem radnego pojazdy poruszające się po tej drodze,

- 22 jadące z Chodzieży w kierunku Ryczywołu ścinają nagminnie zakręt,
zjeżdżając aż na pobocze drogi, co zagraża bezpieczeństwu poruszających się po
poboczu drogi osób, szczególnie mieszkańców budynku p. Krzysztofa Pilacha.
Ponadto, podczas opadów na wskazanym zakręcie gromadzi się woda i błoto,
którymi przejeżdżające tam samochody zabrudzają powyższy budynek
mieszkalny, niszcząc jego elewację oraz okna.
- Radny p. Józef Kasperczak przedstawił problem dot. nie wystawiania faktury
za przechowywanie ciała w kostnicy i żądania zapłaty w ciągu 3 dni. Zdaniem
radnego termin zapłaty powinien był wydłużony.
Dyskutowano na ten temat. Wójt stwierdził, że należy przedyskutować temat
i spokojnie go rozważyć.
Adn. 34
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XIV Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
( - Zenon Nowicki - )

Protokołowała:
(- Damiana Jezierska -)

