P R O T O K O Ł Nr XVIII/ 2016
=====================================
z XVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 10 sierpnia
2016r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - od godz. 1400 do
godz. 1500.
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
- p. Marcin Sokołowski,
- Sekretarz Gminy
- p. Bogusław Gniła,
- Skarbnik Gminy
- p. Honorata Lisiecka.
------------------------------------------------------------------------------------------------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. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej
statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzyń
na 2016r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
XVIII Sesję Rady Gminy Budzyń otworzył i przewodniczył obradom
Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki, który powitał radnych oraz
zaproszonych gości.
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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, 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.
Adn. 5
W tym punkcie nie zgłoszono wniosków do realizacji. Przewodniczący
obrad poinformował, że wnioski będzie można jeszcze zgłaszać w pkt. 13 obrad
„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
28 czerwca 2016r.
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.
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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 jednogłośnie protokół z XVII Sesji Rady
Gminy Budzyń, z dnia 28 czerwca 2016r.
Adn. 10
Przewodniczący obrad przedstawił pierwszy projekt uchwały w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych
w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.
Szczegółowo projekt uchwały omówił Wójt Gminy, informując, że
podjęta w dniu 28 czerwca 2016r. uchwała w powyższej sprawie została
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego unieważniona.
Organ nadzorczy stwierdził, że kwestionowana uchwała nie należy do kategorii
aktów prawa miejscowego, które podlegają publikacji. W związku z tym zapis
„ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2017r.” - z uwagi na nieprawidłowe określenie daty wejścia w życie
uchwały, skutkuje stwierdzeniem nieważności całej uchwały. Poza tym
w ocenie organu nadzorczego w § 4 Statutu zwrot „ a w szczególności” jest
nieprecyzyjny i nie powinien zostać użyty.
Wójt Gminy poinformował, że biorąc powyższe pod uwagę proponuje podjęcie
nowej uchwały dostosowanej do przedstawionych przez Wojewodę
Wielkopolskiego wytycznych i wymogów prawnych.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stanowi zał. Nr 5
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. W wyniku głosowania podjęto uchwałę
Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania
jej statutu – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
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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 zawiadomienie
o zwiększeniu dotacji celowej na 2016r. : o kwotę 18.000,- zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 58.000,- zł na
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- W związku z realizacją zadań własnych:
- zwiększono dochody własne o kwotę 87.350,- zł z następujących tytułów:
- wpływy z pozostałych odsetek – 8.515,- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.100,- zł,
- wpływy z usług – 13.500,- zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 15.000,- zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –
3.235,- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 5.000,- zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 6.000,- zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.000,- zł.
- wpływy ze zwrotów gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 5.000,- 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 nienależnie lub
w nadmiernej wysokości – 5.000,- zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -20.000,- zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.000,- zł,
- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne – 25.000,- zł,
- urzędy gmin – 60.300,- zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 8.650,- zł,
- domy pomocy społecznej – 18.400,- zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – 8.000,- zł,
- gospodarka odpadami – 20.000,- zł,
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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 163.350,- zł, w wyniku czego łączna kwota dochodów Gminy ogółem
wynosi: 31.997.332,86,- zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 163.500,- zł ,
w wyniku czego wydatki Gminy ogółem wynoszą : 33.258.366,10 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku
z czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy podjęli uchwałę
Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Adn. 12
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.
W związku z podziałem przedsięwzięcia na dwa zadania likwiduje się
przedsięwzięcie:
- „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń , zlokalizowanych
w sołectwach: Podstolice i Sokołowo Budzyńskie”.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
- „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Podstolice”- okres realizacji 2016-2018, wartość 744.000,- zł,
- ”Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” – okres realizacji 2016-2018, wartość
2.656.000,- zł.
2)Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych
w Uchwale Budżetowej.
Radny p. Krystian Ograbek zwrócił się z pytaniem, dlaczego realizacja
zadania „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Podstolice” przewidziana jest aż do 2018r.
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zabezpieczyć to zadanie poprzez kredyt i ogłosić na nie przetarg.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z
czym przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, którzy w wyniku głosowania
podjęli uchwałę Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023–
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 13
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali :
- Radny p. Wacław Pasch zwrócił uwagę na pogarszający się stan drogi gminnej
z Bukowca do Nowej Wsi Wyszyńskiej.
Wójt Gminy potwierdził również zły stan nawierzchni tej drogi, ale stwierdził,
że jego naprawa jest uzależniona od możliwości finansowych gminy.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz przypomniał o piśmie złożonym przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Budzyniu, skierowany
do Rady Gminy
w sprawie zwiększenia kwoty bazowej na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli w naszej Gminie.
Wójt Gminy odpowiedział, że proponuje powrócić do wniosku we września,
rozpatrzeć go kompleksowo i przedyskutować.
- W/w radny jako Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych zasygnalizował problem podawania napojów alkoholowych
podczas dożynek.
- Wójt Gminy omówił sprawy budowy światłowodowej infrastruktury przez
firmę ASTA-NET, informując również o możliwości założenia światłowodów
w Dziewokluczu.
- Radny p. Krzysztof Kin poinformował o złym stanie drogi przy blokach
w Wyszynach.
Po wyczerpaniu porządku obrad radni udali się na wizję lokalną do budynku
stanowiącego przyszłą siedzibę Urzędu Gminy Budzyń.
Adn. 14
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady
Gminy p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady
i zakończył kolejną XVIII Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
(-Zenon Nowicki-)
Protokołowała
(- Damiana Jezierska-)

