P R O T O K O Ł Nr XVII/ 2016
=====================================
z XVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 czerwca
2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 14.00 do godz.
16.30.
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
- Skarbnik Gminy
- Sekretarz Gminy

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

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 poprzednich obrad Sesji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Budzyń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Budzyń, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2016-2021.

-216. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
(Wyszynki).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
(Budzyń-Brzekiniec).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
(działki do komunalizacji, stanowiące drogę).
21. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
(Sokołowo Budzyńskie).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
( Budzyń).
23. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
( Budzyń).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(Wyszynki).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(Bukowiec).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bukowiec, stanowiących
własność Gminy Budzyń.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Budzyń, stanowiących
własność Gminy Budzyń.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu
nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej w całości przedmiot najmu.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi
chodzieskiemu.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do
kategorii dróg gminnych.
32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej
statutu.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
opracowania i realizacji projektu pn.” Kształcenie ogólne -projekty
konkursowe” w ramach działania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

-334. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2016r.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
37. Wolne głosy i wnioski.
38. Zakończenie obrad.
-------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XVII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
Adn. 2
Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu bierze udział
15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, w związku z czym Sesja może obradować
i podejmować uchwały.
Adn. 3
W tym punkcie Przewodniczący obrad przedstawił dzisiejszy porządek
obrad, który stał się obowiązujący na dzisiejszej Sesji.
Adn. 4
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy informując, że na ostatniej Sesji
Rady Gminy w dniu 6 maja 2016r. radni nie zgłosili wniosków do realizacji.
Informacja ta stanowi 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 37
porządku obrad - „Wolne głosy i wnioski”.
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy przypominając, iż zgodnie
z decyzją radnych, na Sesji nie przedstawiana jest informacji z realizacji uchwał
z ostatniej Sesji, gdyż radni zapoznają się z nią po przesłaniu na swoją pocztę.
Do przesłanej 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
06 maja 2016r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
Adn. 8
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy tj. od 06 maja
2016r.
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 XVI Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 06 maja 2016r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
Do szczegółowego omówienia projektu uchwały przystąpił Wójt Gminy,
informując jednocześnie , że wszystkie dzisiejsze uchwały związane z tematyką
utrzymania
czystości i porządku w gminach wymagają aktualizacji
i dostosowania do bieżących wymogów i znowelizowanych przepisów prawa.
Wójt Gminy poinformował, że do projektu powyższej uchwały dopisuje się
nowo powstałe ulice, na których wprowadza się całkowity zakaz chowu
i utrzymania zwierząt gospodarskich. Poza tym, w stosunku do regulaminu
uchwalonego w 2012r. dzisiejszy projekt uchwały nie zawiera szczegółowych
zapisów dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
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pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chodzieży.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższego regulaminu
głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że projekt uchwały
został
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji przez jej
członków.
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 XVII/122/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Budzyń - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Adn. 11
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Szczegółowo projekt uchwały również omówił Wójt Gminy informując,
że nie proponuje się dokonania zmian w dotychczasowych zapisach dot.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami
komunalnymi, tylko jej uaktualnienie, zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XVII/123/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 12
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty.
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w tym projekcie uchwały nie proponuje się dokonania zmian w wyborze
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty, pozostawiając stawkę opłaty na dotychczasowym
poziomie. Podjęcie nowej uchwały w tej sprawie, tak jak w przypadku
podjętych już w dniu dzisiejszym uchwał, spowodowane jest zmianą przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw i koniecznością dostosowania uchwały do nowych przepisów prawa.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XVII/124/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 13
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń, w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
w dotychczasowej uchwale w tej sprawie dodaje się zapis informujący
właścicieli nieruchomości o zobowiązaniu do bezpłatnego oddania: zużytych
baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz zużytych
opon do punktu: Nowak Edyta Mała Gastronomia „U Edi” Skup Surowców
Wtórnych ul. Wągrowiecka 28 w Budzyniu. Poza tym, tak jak w przypadku
podjętych już dzisiaj uchwał, należy zaktualizować dotychczasową uchwałę
w powyższej sprawie i dostosować ją do obowiązujących przepisów prawa.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
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w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń, w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 14
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
oprócz dostosowania dotychczasowej uchwały do obecnie obowiązujących
przepisów prawa, w projekcie uchwały dodaje się zapis o możliwości składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą
elektroniczną.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XVII/126/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu.
Adn. 15
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Budzyń na lata 2016-2021.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń
tworzony jest na co najmniej 5 kolejnych lat. Proponowany program wprowadza
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na lata 2016-2021. Wójt Gminy szczegółowo omówił planowane w tych latach
działania obejmujące:
- prognozę dot. wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy Budzyń z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali,
- planowaną sprzedaż lokali,
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- wysokość wydatków na cele gospodarki mieszkaniowej w omawianych latach,
- inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W tym miejscu Wójt Gminy
poinformował, że w programie przewiduje się budowę budynku z lokalami
socjalnymi, przeznaczonymi do czasowego przebywania w nich osób
dotkniętych sytuacjami życiowymi.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XVII/127/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Budzyń na lata 2016-2021 - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu.
Adn. 16
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt, informując, że zachodzi
konieczność dokonania zamiany gruntów we wsi Wyszynki: pomiędzy Gminą
Budzyń, dz. nr 297/2 i 149/5 o łącznej pow. 1,6317 ha, a właścicielami
nieruchomości dz. nr 482/1, o pow. 1,6317 ha – p. Bartłomiejem i p. Kamilą
Szejn, Teren położony na nieruchomościach państwa Szejn planowany jest pod
budowę świetlicy wiejskiej, boisko sportowe i plac zabaw.
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sobą powierzchnią, natomiast ich wartość wyceni rzeczoznawca.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XVII/128/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu.
Adn. 17
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt, informując, że zachodzi
konieczność dokonania zamiany nieużytkowanej części naszej drogi stanowiącej
dz. nr 2240/2 o pow. 1,0900 ha, położonej w obrębie leśnym w Budzyniu, na
nieruchomość dz. nr : 8308/3, 8308/8 i 8312/3 o łącznej pow. 0,7269 ha,
stanowiącą własność Nadleśnictwa Podanin, użytkowaną jako droga przez
mieszkańców Brzekińca. Wójt Gminy poinformował, że pomimo, że
nieruchomość gminna jest powierzchniowo większa, to zgodnie z wstępną
wyceną rzeczoznawcy stanowi mniejszą wartość niż nieruchomość
Nadleśnictwa Podanin, która jest utwardzona.
Wójt Gminy poinformował, że uzasadnione jest dokonanie powyższej zamiany,
tak aby obecnie użytkowana droga Nadleśnictwa Podanin stała się faktyczną
własnością Gminy Budzyń.
Po omówieniu przez Wójta Gminy projektu powyższej uchwały głos
zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji powyższy
projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.
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 XVII/129/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

- 10 Adn. 18
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt, informując, że w 2016r.
wygasa dotychczasowa umowa dzierżawy 24 nieruchomości wymienionych
w załączniku do projektu uchwały. W związku z tym dzierżawcy gruntów
położonych w: Budzyniu, Bukowcu, Grabówce, Nowym Brzeźnie, Nowej Wsi
Wyszyńskiej, Ostrówkach, Podstolicach, Prosnie i w Sokołowie Budzyńskim
wystąpili z wnioskiem o przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości na kolejne
3 lata. Wójta Gminy poinformował, dotychczasowi dzierżawcy powyższych
nieruchomości prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawnych, w związku
z tym celowe jest dalsze ich przedłużenie na kolejne 3 lat.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na
posiedzeniu Komisji powyższy projekt uchwały radni zaopiniowali jednogłośnie
pozytywnie.
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 XVII/130/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu.
Adn. 19
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy informując, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mienie państwowe podlega
komunalizacji (nabyciu) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Prace
związane z inwentaryzacją i komunalizacją mienia na rzecz gminy wykonuje
komisja inwentaryzacyjna. W dotychczasowym składzie Komisji widnieje jako
zastępca przewodniczącego były radny p. Tadeusz Grochowalski.
Aby uaktualnić skład Komisji niezbędne jest powołanie nowej osoby,
pełniącej aktualnie funkcję radnego. Wójt Gminy dodał, że w chwili obecnej
konieczne jest przystąpienie do komunalizacji nieruchomości stanowiących
między innymi drogi, w związku z tym powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
w nowym składzie osobowym staje się niezbędne.
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tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że na
posiedzeniu Komisji do prac Komisji Inwentaryzacyjnej zgłosił się radny
p. Grzegorz Łabój, jako zastępca przewodniczącego, co zostało przez radnych
na posiedzeniu Komisji jednogłośnie zaakceptowane.
Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur Przewodniczący obrad
zwrócił się do radnego p. Grzegorza Łabója, czy zgadza się na uczestnictwo
w Komisji Inwentaryzacyjnej. Pan Grzegorz Łabój wyraził zgodę.
W związku z tym Przewodniczący obrad poinformował, że proponowany skład
Komisji Inwentaryzacyjnej jest następujący:
- Józef Kasperczak – przewodniczący,
- Grzegorz Łabój – zastępca przewodniczącego,
- Lidia Kasperczak – członek,
- Łukasz Szczurek – członek.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
Adn. 20
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że zachodzi konieczność uregulowania stanu własności
12 nieruchomości stanowiących drógi, położonych na terenie naszej Gminy.
Stanowią one własność Skarbu Państwa i podlegają komunalizacji na rzecz
mienia Gminy Budzyń. Wójt Gminy przedstawił następnie tabelę z numerami
i powierzchnią tych działek w miejscowościach naszej Gminy. Wójta Gminy
stwierdził, że nieodpłatne przejęcie nieruchomości wymienionych w projekcie
uchwały i stanowiących drogi ułatwi gospodarowanie nimi.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła
i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/132/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że zachodzi konieczność nieodpłatnego nabycie nieruchomości
od Skarbu Państwa – zabudowanej działki nr 98, o pow. 0,2000 ha, położonej
w obrębie Sokołowo Budzyńskie. Działka ta usytuowana jest w centrum wsi
i stanowi byłą siedzibę zakładu rolnego. Zdaniem Wójta Gminy, celowe jest
nieodpłatne nabycie powyższej nieruchomości, aby nie doprowadzić do jej
zniszczenia. Po przejęciu nieruchomości będzie czas na zastanowienie się nad
sposobem jej zagospodarowania lub ewentualnego sprzedania.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że Komisja na swoim
posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła i zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/133/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
Adn. 22
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który
poinformował, że zachodzi potrzeba uregulowania spraw własnościowych
nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1541/65, 1541/66 i 1541/67,
położonych w obrębie Budzyń, stanowiących własność osób fizycznych.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki te stanowią drogi
i usytuowane są na terenie ulic : Poziomkowej i Jeżynowej w Budzyniu.
Wójt Gminy poinformował, że jest to uchwała intencyjna, która rozpocznie
dalsze prace w tym temacie.
Głos zabrał
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że Komisja na swoim
posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła i zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/134/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - jednogłośnie.
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Adn. 23
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że zachodzi konieczność uregulowania stanu własności nieruchomości
gruntowej o numerze ewidencyjnym 573, o powierzchni 0,4800 ha, położonej
w rejonie Orlika w Budzyniu, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji
Nieruchomości Rolnej, zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez nieodpłatne
przejęcie na rzecz mienia Gminy Budzyń.
Wójt Gminy poinformował, że pozyskanie działki do zasobu gruntów
komunalnych jest niezbędne na cele związane z inwestycją, polegającą na
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na przeznaczenie
pozostałej części działki pod teren usług sportu i rekreacji. W celu wszczęcia
procedury związanej z przekazaniem nieruchomości Gminie Budzyń, konieczne
jest wyrażenie zgody przez Radę Gminy Budzyń.
Głos zabrał
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że Komisja na swoim
posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła i zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/135/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
Adn. 24
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości działki nr 297/1, o pow.
0,0176 ha, położonej w Wyszynkach, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła
i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 25
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że nastąpiło zainteresowanie nabyciem nieruchomości działki nr 151, o pow.
0,7325 ha, położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
W/w poinformował, że działka ta stanowiła drogę, która obecnie nie spełnia już
swojej roli. Przebiega ona przez grunty właściciela gruntów, który chciałby ją
wykupić na poszerzenie swoich nieruchomości.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła
i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/137/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 20 do protokołu.
Adn. 26
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych
w obrębie Bukowiec stanowiących własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że właściciele nieruchomości przyległych wystąpili z wnioskiem o nabycie
działek o nr ewidencyjnych: 194 o pow. 0,1100 ha i 227 o pow. 0,1600 ha,
położonych w Bukowcu, stanowiących własność Gminy Budzyń. Działki
przeznaczone zostaną na poprawienie warunków zagospodarowania działki o nr
ewid. 193/1.
Wójt Gminy poinformował, że zostały wypełnione normy ustawy o gospodarce
nieruchomościami dot. zbywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Poza tym z uwagi na powierzchnię przedmiotowych działek, ich kształt i fakt,
że nie można ich samodzielnie zagospodarować, zasadne jest zbycie w/w
nieruchomości w takiej formie.
Również w tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
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i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/138/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonych w obrębie Bukowiec stanowiących własność Gminy Budzyń
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 21 do protokołu.
Adn. 27
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych
w obrębie Budzyń stanowiących własność Gminy Budzyń.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że właściciele nieruchomości przyległych wystąpili z wnioskiem o nabycie
działek o nr ewidencyjnych: 1804/6 o pow. 0,0310 ha i 2113/2 o pow.
0,0088 ha, położonych w Budzyniu, stanowiących własność Gminy Budzyń.
Działka o numerze ewid. 1804/6, przeznaczona zostanie na poprawienie warunków zagospodarowania działki o numerze ewid. 1799/1, natomiast działka
o numerze ewid. 2113/2, na poprawienie warunków zagospodarowania działki
o numerze ewid. 294/5.
Wójt Gminy poinformował, że tak jak w przypadku poprzedniej uchwały zostały wypełnione normy ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. zbywania
nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Również z uwagi na powierzchnię
przedmiotowych działek, ich kształt i fakt, że nie można ich samodzielnie zagospodarować, zasadne jest zbycie w/w nieruchomości w takiej formie.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu powyższy projekt uchwały omówiła
i zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 14 radnych, gdyż 1 osoba w trakcie głosowania opuściła salę obrad.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/139/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonych w obrębie Budzyń stanowiących własność Gminy Budzyń
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 22 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich
dotychczasowymi najemcami.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że dotychczasowi najemcy garaży usytuowanych przy Ośrodku Zdrowia
w Budzyniu, na działce nr 2197 i na działce nr 2195 , wyrazili wolę dalszego
ich wynajmowania. W związku z powyższym Wójt Gminy proponuje
przedłużenie umów najmu na kolejne 3 lata.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział nadal 14 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/140/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości
z ich dotychczasowymi najemcami - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 23 do protokołu.
Adn. 29
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa
w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej w całości przedmiot najmu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że nastąpiło zainteresowanie przez dotychczasowego najemcę nabyciem
całej nieruchomości, o numerze ewidencyjnym 59/5, o pow. 0,1164 ha,
położonej w obrębie Bukowiec, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i gospodarczymi.
Wójt Gminy przypomniał, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
w odniesieniu do budynków mieszkalnych i użytkowych, stanowiących
w całości przedmiot najmu, Rada Gminy może przyznać ich najemcom
pierwszeństwo w nabyciu. Wójt Gminy poinformował, że w przypadku
wyrażenia zgody przez Radę Gminy na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości przez najemcę, jej sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym,
wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynków i ogrodu.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na jednym ze swoich wcześniejszych posiedzeń omówiła powyższy
temat i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
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Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej w całości
przedmiot najmu - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 24 do protokołu.
Adn. 30
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi chodzieskiemu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że Powiat Chodzieski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy rzeczowej na
realizację zadania pn. „Remont chodnika w Dziewokluczu” jako udział
w planowanej do realizacji w 2016r. inwestycji drogowej. Wójt Gminy
w związku z tym zaproponował udzielić pomocy rzeczowej w postaci 650m2
kostki brukowej/betonowej, z przeznaczeniem na współfinansowanie
powyższego zadania.
Wójt Gminy poinformował, że dokładna trasa remontu chodnika zostanie
jeszcze uzgodniona, ale wstępnie przebiegać będzie od przedszkola do byłej
szkoły w Dziewokluczu.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/142/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi chodzieskiemu jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 25 do protokołu.
Adn. 31
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że od czasu podjęcia ostatniej uchwały w powyższej sprawie na terenie Gminy
Budzyń rozbudowały się nowe osiedla mieszkaniowe, ulice, powstały tereny
inwestycyjne. W związku z tym zachodzi konieczność budowy nowych dróg,
ciągów komunikacyjnych, łączących tereny mieszkaniowe i przemysłowe.
Ponieważ Gmina Budzyń będzie ubiegać się o zewnętrzne środki pomocowe
na nową infrastrukturę drogową, niezbędnym warunkiem ich uzyskania jest
dołączona do wniosku uchwała Rady Gminy o zaliczeniu poszczególnych dróg
do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały zgodnie z wymogami został
uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Uchwała Rady

- 18 Gminy jest również niezbędna w celu zatwierdzenia, uzyskania pozytywnej
akceptacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przebiegu sieci
dróg gminnych.
Wójt Gminy omawiając powyższy projekt uchwały przedstawił załączniki tj.:
- wykaz dróg Gminy Budzyń oraz mapy z przebiegiem dróg na terenie Budzynia
oraz Gminy Budzyń.
W tym miejscu głos zabrał również Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował, że
Komisja na swoim posiedzeniu omówiła powyższy temat i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/143/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg
gminnych - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 26 do protokołu.
Adn. 32
Przewodniczący obrad przedstawił następny projekt uchwały w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług
Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że w wyniku nowelizacji przepisów prawa Gminny Zakład Oświaty może
funkcjonować w dotychczasowej formie tylko do końca br. Aby dostosować się
do obowiązujących wymogów prawa proponuje się utworzyć od 1 stycznia
2017r. jednostkę organizacyjną, która przejmie w całości zakres obowiązków
dotychczasowego Gminnego Zakładu Oświaty oraz sprawy finansowe
dotychczas realizowane przez poszczególne placówki oświatowe.
Wójt Gminy poinformował, że z dniem utworzenia Centrum, dotychczasowe
środki trwałe oraz mienie ruchome stają się środkami trwałymi i mieniem
ruchomym Centrum, natomiast pracownicy Zakładu stają się pracownikami
Centrum, na warunkach zatrudnienia, jakie posiadali w Zakładzie.
Następnie Wójt Gminy omówił projekt statutu Centrum, określający cel i zakres
działania, gospodarkę finansową, organizację i zarządzanie oraz pozostałe
sprawy organizacyjne Centrum.
W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Komisji StatutowoSamorządowej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Budzyń
p. Izabela Jenczyk, która poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji
powyższy projekt uchwały był szczegółowo omawiany, uzyskując jednogłośną
akceptację radnych.
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z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/144/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej
„Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu
- jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 27 do protokołu.
Adn. 33
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i realizacji projektu pn.
„Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” w ramach działania 8.1.2
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że jest możliwość przystąpienia Gminy Budzyń do projektu pn. „Kształcenie
ogólne – projekty konkursowe” w ramach działania 8.1.2 Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Wójt Gminy poinformował, że uzasadnieniem przystąpienia do projektu jest:
- wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych podstawą programową
przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,
- polepszenie systemu wspierania uczniów zdolnych,
- podniesienie umiejętności kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych
lub lingwistycznych,
- ułatwianie przyswajania wiedzy i umiejętności uczniów z zaburzeniami funkcji
percepcyjno-motorycznych,
- poprawa systemu wsparcia uczniów z zaburzeniami zachowań oraz wadami
wymowy w szkołach podstawowych,
- uświadomienie uczniom gimnazjów i liceów korzyści z wyboru
poszczególnych ścieżek kształcenia/zawodu,
- doposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych
i
możliwości
psychofizycznych
oraz
wspomagania
rozwoju
i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także
podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością,
- wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci
współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących
podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć
z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz
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uczniami zdolnymi.
Oczekuje się, że rezultatem projektu będzie podniesienie
jakości procesu kształcenia szkół prowadzących kształcenie ogólne i wzrost
szans edukacyjnych uczniów.
Wójt Gminy poinformował, że na etapie podpisania umowy o dofinansowanie
projektu, Instytucja Ogłaszająca Konkurs wymaga od podmiotu ubiegającego
się o dofinansowanie złożenia odpowiednich załączników, w tym m.in. uchwały
zatwierdzającej projekt.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do opracowania projektu, złożenia
wniosku i zawarcia w imieniu Gminy Budzyń umowy o dofinansowanie projektu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 z Instytucją Zarządzającą, której funkcję pełni Zarząd Województwa
Wielkopolskiego. W związku z tym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/145/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i realizacji
projektu pn. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” w ramach działania
8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020 - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 28 do protokołu.
Adn. 34
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Podstolice.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, który poinformował,
że sporządzenie planu następuje w celu umożliwienia realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach wykorzystywanych obecnie jako
tereny rolnicze.
W zakresie tej uchwały wykonane zostały analizy dotyczące zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowane zostały materiały geodezyjne
do opracowania planu oraz ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
Wójt Gminy przypomniał, że wcześniejszą uchwałą z 2016 roku Rada Gminy
Budzyń przystąpiła do sporządzania zmiany obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń,
między innymi w celu wprowadzenia w ustaleniach studium możliwości
realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tym rejonie oraz
wyznaczenia obszaru gruntów rolnych i leśnych,
planowanego
do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

- 21 W/w poinformował, że przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie
procedury planistycznej, a w efekcie końcowym uchwalenie planu miejscowego,
który pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w miejscowości Podstolice, na obszarze wskazanym w załączniku do uchwały,
zgodnie z ustaleniami zmienionego studium.
W tym miejscu również głos zabrał również Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Józef Kasperczak, który poinformował,
że Komisja na swoim posiedzeniu omówiła powyższy temat i zaopiniowała go
jednogłośnie pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowania brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/146/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice - jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 29 do protokołu.
Adn. 35
Przewodniczący obrad przedstawił przedostatni projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 r.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, 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 zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji celowej
na 2016r. o kwotę 1.000.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci,
- Gmina Budzyń otrzyma od Powiatu Chodzieskiego pomoc finansową na
realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyny i Nowe Brzeźno” w kwocie
65.523,- zł,
- zmniejsza się pomoc finansową od Powiatu Chodzieskiego na realizację
zadania majątkowego pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 201517P
w Budzyniu”,
- Gmina Budzyń otrzyma od Powiatu Chodzieskiego pomoc finansową na
dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu Gminy Budzyń w kwocie 1.000,- zł,
- w związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 55.200,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.060,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.600,- zł,
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- wpływy z podatku od nieruchomości – 30.000,- zł,
- wpływy z podatku rolnego – 4.000,- zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
3.040,- zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub
w nadmiernej wysokości – 2.500,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,- zł,
- przedszkola – 25.000,- zł,
- domy pomocy społecznej – 700,- zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 5.000,- zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –
500,- zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 19.000,- zł.
P. Skarbnik poinformowała również , że dokonuje się zmian w planie
wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.
W wyniku przedstawionych zmian zwiększa się dochody i wydatki
w budżecie Gminy na 2016r. o kwotę 1.056.200,- zł, w wyniku czego dochody
budżetu Gminy ogółem wynoszą 31.819.582,86 zł, natomiast wydatki ogółem
wynoszą 33.080.616,10 zł.
W tym miejscu głos zabrał radny p. Józef Kasperczak, który prosił
o wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z zaciągnięciem pożyczki.
P. Skarbnik wyjaśniła temat, co zostało przez radnego p. Józefa Kasperczaka
przyjęte do wiadomości.
Radni nie zgłosili innych uwag do przedstawionego projektu uchwały,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XVII/147/2016 Rady Gminy Budzyń
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń
na 2016 rok
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 30 do protokołu.
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Przewodniczący obrad przedstawił ostatni projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
Szczegółowo
projekt
uchwały
omówiła
Skarbnik
Gminy
p. Honorata Lisiecka, która poinformowała, że konieczność zmian w WPF na
lata 2016-2023 wynika z zapisów podjętej w dniu dzisiejszym uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 r.
P. Skarbnik poinformowała :
1)Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.
W przedsięwzięciach :
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń zlokalizowanych w sołectwach: Podstolice i Sokołowo Budzyńskie,
- Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu,
- Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę
i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
Budzyń,
dokonano aktualizacji limitu zobowiązań.
2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
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 XVII/148/2016 Rady Gminy
Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń
na lata 2016-2023 – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 31 do protokołu.
Adn.37
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki przedstawił pismo
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie informujące,
że Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych rozpatrzyła
pozytywnie zmianę rodzaju miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska , część wsi
Bukowiec, na faktycznie funkcjonującą od lat – Nową Wieś Wyszyńską jako
osobną wieś.
Pismo stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.
- Przewodnicząca Komisji Statutowo-Samorządowej, Prawa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Budzyń p. Izabela Jenczyk poinformowała, że na
ostatnim posiedzeniu Komisja wstępnie wytypowała kilka propozycji
nazewnictwo nowo powstałej ulicy, przebiegającej na tyłach zakładów
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W/w poinformowała, że są to następujące propozycje nazwy ulicy:
ul. Sokołowska ( od kierunku w stronę Sokołowa Budzyńskiego), ul. Fabryczna
lub ul. Obornicka (również od kierunku w stronę Obornik).
Przewodnicząca Komisji prosiła o własne przemyślenia w tym temacie.
- Przewodnicząca powyższej Komisji poinformowała również, że na
tym samym posiedzeniu Komisja rozpatrywała także wniosek mieszkańców
Wybudowań od nr 28 do 31 plus działka 1489/8 , którzy wnioskują o nadanie
nowej nazwy ulicy na ul. Nowe Budy. W/w poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Adn. 38
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XVII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

